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NA ÚVOD

K LINGVODIDAKTIKE SLOVENČINY
(NIELEN) PRE CUDZINCOV
–◆–
Predkladaný zborník Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk II je spoločným vedeckým edičným výstupom domácich a zahraničných slovakistov a lektorov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí k problematike výskumu a prezentácie slovenčiny
(nielen) ako cudzieho jazyka. Publikácia má ambíciu nadviazať na
predchádzajúce výstupy publikované v zborníku Slovenčina (nielen)
ako cudzí jazyk v súvislostiach (2011) a pokračovať v etablovaní lingvodidaktickej koncepcie. Autori príspevkov rozličným spôsobom zo
všeobecnolingvistického, pragmatickolingvistického i lingvodidaktického hľadiska reflektujú potrebu diferencovaného prístupu k slovenčine v úlohe materinského jazyka a ako cudzieho jazyka, ktorý sa premieta v odlišnej forme sprístupňovania gramatickej stavby slovenčiny
pre cudzincov s dôrazom na opis výrazných čŕt jazykových javov a explicitnejšie formulovanie gramatických pravidiel. Súčasťou zborníka
sú aj kontrastívne orientované štúdie, v ktorých autori porovnávajú
vybrané javy prezentácie jazyka a slovenských reálií so zreteľom na
cieľovú skupinu v krajine svojho pôsobenia. V zborníku nechýbajú
ani príspevky k metodike výučby cudzincov, ktoré odrážajú najmä
skúsenosti z lektorského pôsobenia.
Prvý tematický blok obsahuje príspevky, ktoré akcentujú jednotlivé
teoreticko-metodologické oblasti výskumu jazyka s dôrazom na odlišnosti v opise a didaktike materinského a cudzieho jazyka, ale aj objavovanie a využívanie podobností, paralel pri osvojovaní a sprístupňovaní jazykového učiva i mimojazykových exponentov. Úvahami od
7
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univerzálnej k didaktickej gramatike sa spresňuje a dopĺňa pojmový
aparát výkladu gramatiky a jej miesta vo výučbe ako gramatikalizovanej prezentácie cieľového jazyka so zreteľom na vytvorenie automatizmov spontánneho používania jeho gramatického systému. Cieľom
ďalšej štúdie je nastaviť zrkadlo používaniu rodu ako lingvistickej
i ako sociálnej kategórie interpretujúc súčasné tendencie v jeho diferencovanom uplatňovaní v bežnej praxi i v širšie chápanom rodovom
diskurze. Názov metodologicky zameraného príspevku o prirodzenosti, inakosti a cudzosti odkazuje na vnímanie daných pojmov v retrospektíve, súčasnosti aj perspektíve vzhľadom na mieru asimilácie
ináč vnímaných prvkov a prekonávanie asimilačných hraníc. Štylisticky ladený príspevok prvého bloku osvetľuje a dopĺňa problematiku
štýlovej a žánrovej diferenciácie náboženskej komunikácie nadväzujúc na príspevok profesora Jozefa Mistríka spred 25 rokov, ktorý bol
publikovaný v zborníku Studia Academica Slovaca (20, 1991).
Autori druhého bloku rozličným spôsobom pristupujú k špecifikácii lingvodidaktických aspektov vo výklade a vyučovaní slovenčiny
ako cudzieho jazyka na pozadí vybraných javov jednotlivých jazykových rovín. Sú tu štúdie venované sprístupňovaniu gramatického učiva od pádovej sústavy slovenčiny, ktorá tradične predstavuje didaktický problém pre učiteľa i študentov, k naznačeniu nových prístupov
využitím zhody pádových prípon v rámci jedného typu skloňovania
i v rámci (rodovo) rozdielnych skloňovacích typov cez postupnosť výkladu modelov slovenskej mennej deklinácie s dôrazom na funkčnosť
gramatiky vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka, nevynímajúc ani inovatívny prístup k prezentácii jej syntaktickej stavby. Didakticky inšpiratívnym je príspevok k rozvíjaniu lexikálnej kompetencie
využívaním slovotvornej motivácie ako opory pri osvojovaní si slovenskej lexiky pomocou lexikálnych inferencií podporujúcich textové inferencie, a tak aj lepšiu schopnosť porozumenia a produkovania
textu. K efektivizácii rozvíjania lexikálnej bázy cudzincov smerujú aj
príspevky venované charakteristike kolokvializmov či nespisovných
výrazov a ich zaraďovanie do výučby, ako aj didaktizovaný komentár
k problematike komunikačného statusu frazém a jeho kultúrno-etnického pozadia.
8
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Obsahom tretieho bloku sú kontrastívne ladené štúdie zahraničných slovakistiek venované prezentácii vybraných javov slovenskej
syntaxe v poľskom, ukrajinskom a rumunskom jazykovom prostredí s dôrazom na vnímanie podobností a rozdielov syntaktických
jednotiek očami svojich študentov a analýzu príčin medzijazykovej
interferencie. Z medzijazykového porovnávania vychádzajú štúdie
k praktickej stránke výučby slovenských prepozícii na slovinskom
materiáli, ako aj odraz slovenského a ruského lingvokultúrneho a kultúrno-politického priestoru vo vzdelávaní ruských slovakistov. Dve
štúdie tohto bloku sa zaoberajú špecifickými otázkami translatológie,
jednak prekladom odborných textov na slovensko-poľskom materiáli, jednak na základe slovensko-ukrajinského prekladu literárneho
textu.
Štvrtý blok tvoria príspevky k metodike vyučovania jazyka a slovenských reálií so zreteľom na predstavenie inovatívnych postupov
slovenčiny v multilingválnom kontexte, hľadanie atraktívnejších foriem prostredníctvom aktívneho vyučovania či metodické inšpirácie
a námety na činnosť v nových netradičných prostrediach, ako je Facebook. Autori využili svoje lektorské skúsenosti pri prezentácii slovenského jazyka a reálií i znalosti testovania jazykovej kompetencie na
Slovensku i na univerzitách v zahraničí a zamerali sa na formulovanie
praktických rád a didaktických modelov vzdelávania cudzincov.
Autori i zostavovatelia zborníka Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk
v súvislostiach II dúfajú, že svojím obsahom i metodickými inováciami obohatí slovenskú lingvistiku a najmä oblasť výskumu slovenčiny
ako cudzieho jazyka o nové podnety a otvorí ďalšie úvahy o prezentácii jazyka a kultúry cudzincom v kontexte aplikovanej lingvistiky či
interlingválnej a interkultúrnej komunikácie. Veríme, že zborník sa
stane vhodným materiálom a inšpiráciou nielen pre domácu odbornú
slovakistickú verejnosť, ale predovšetkým pre lektorov slovenského
jazyka a kultúry v zahraničí, zahraničných slovakistov, ale aj pre študentov slovakistiky na domácich i zahraničných univerzitách.
Napokon sme radi, že publikácia vychádza v čase, keď názov Studia
Academica Slovaca jubiluje. Od roku 1966, teda 50 rokov, táto značka
pomenúva letnú školu slovenského jazyka a kultúry a od roku 2006
9
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i centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ktoré je výskumno-pedagogickým pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
Preto pri tejto príležitosti vyslovujeme naše poďakovanie všetkým organizátorom, prednášateľom, lektorom, domácim aj zahraničným slovakistom, ktorí svojím pôsobením prispeli a stále prispievajú
k etablovaniu slovenčiny ako cudzieho jazyka a zaslúžili sa o priaznivý
obraz slovenského jazyka a slovenskej kultúry vo svete.
									
Jana Pekarovičová
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1.
VŠEOBECNOLINGVISTICKÉ
A METODOLOGICKÉ
ASPEKTY
–◆–

SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

SLOVENČINA AKO MATERINSKÝ
VZ. CUDZÍ JAZYK
–◆–
Juraj Dolník
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Kľúčové slová: slovenský jazyk, materinský a cudzí jazyk, gramatika, sprostredkovanie gramatiky, racionálna a praktická modalita gramatiky, bezznalostná gramatická dispozícia
Key words: Slovak language, native and foreign language, grammar, conveying
of grammar, rational and practical modality of grammar, knowledgeless
grammatical disposition

ÚVOD
Vo výučbe slovenčiny ako materinského jazyka aj pri jej sprostredkúvaní ako cudzieho jazyka má centrálne miesto gramatika. Keďže
východiskový jazykový stav frekventantov v príslušných vzdelávacích
procesoch je diametrálne odlišný – jedni prirodzene ovládajú gramatiku slovenčiny, kým druhí sa chcú k nej dopracovať –, didaktické zaobchádzanie s gramatikou sa, samozrejme, prispôsobuje tomuto faktu. Vo všeobecnosti sa však vychádza z toho, že k základu ovládania
jazyka, materinského aj cudzieho, patrí znalosť gramatiky, pričom sa
myslí na gramatiku, ktorá je reprezentovaná jej opisom systémovou
13
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lingvistikou. Považuje sa za samozrejmé, že v akademických gramatikách sú zobrazené gramatiky príslušných jazykov, zachytené gramatické pravidlá a gramatické systémy a že s jazykovedným obrazom gramatík nejako korešpondujú gramatické znalosti nositeľov jazyka, ktorých
„vlastníctvo“ si nemusia uvedomovať, ale uplatňujú ich v jazykovom
správaní. Fundamentálnym pevným bodom pri prístupe k slovenčine
ako materinskému aj cudziemu jazyku je presvedčenie, že sa máme
koncentrovať na znalosť gramatiky. V tomto príspevku sa prekračuje
myšlienková paradigma, v rámci ktorej jednotlivec ovláda svoj jazyk na
základe znalosti jeho gramatiky, ktorú nejakým spôsobom nadobudol
vo vlastnom sociálnom prostredí. Kľúčový koncept zásadne iného prístupu sa zachytáva výrazom bezznalostná gramatická dispozícia.

BEZZNALOSTNÁ GRAMATICKÁ DISPOZÍCIA
Gramatika patrí do sveta inštitučných skutočností, je sociálnou inštitúciou, a teda je vytvorená komplexom konštitučných pravidiel, ktoré
sú založené na kolektívnej akceptácii. Vyjadrené v duchu výkladov filozofa J. R. Searla1, kolektívnou intencionalitou „surová“ skutočnosť,
v tomto prípade spojenie morfém, ktoré sú tiež inštitučnou skutočnosťou, ale pri operácii s nimi fungujú ako „surová“ skutočnosť, nadobúda status inštitučnej skutočnosti v podobe slovných tvarov a syntaktických štruktúr. Odpoveďou na otázku, akú predmetnosť predstavuje
gramatika, z tohto hľadiska je, že jestvuje v hlavách jednotlivcov ako
kolektívnou intencionalitou daný základ jazykového správania a má
formu „nami pociťovaný spoločný stimulačný zdroj nášho jazykového správania“. Spojením „nami pociťovaný“ sa vyjadruje jednak to,
že v mozgu jednotlivcov kolektívnosť je zafixovaná ako faktor, ktorý
určuje sociálne relevantné správanie, a jednak to, že formou, ktorou sa
duch nositeľov jazyka vzťahuje na jeho gramatiku, je pocit: používateľ
1

SEARLE, John R.: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Zur Ontologie sozialer Tatsachen. Berlin : Suhrkamp, 2013. SEARLE, John R.: Geist, Sprache
und Gesellschaft. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2015.
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jazyka pociťuje, že sa správa v duchu gramatiky. Spojenie „stimulačný
zdroj“ zachytáva, že gramatika stimuluje k jazykovým reakciám, ktorými sa formujú dispozície na správanie zodpovedajúce jej pravidlám.
Tu sa už nastoľujú otázky, ako sa zmocňuje jednotlivec týchto pravidiel, ako ich ovláda a ako sa nimi riadi.
Evidentné je, že nositeľ materinského jazyka ovláda jeho gramatiku bez toho, aby sa učil jej pravidlá, aby si uvedomoval, že hovorí podľa pravidiel, a aby vedel niečo o gramatike. V akom zmysle ovláda tieto pravidlá? Isté je, že ich neovláda vedome, ako napríklad rozhodca
ovláda pravidlá nejakej športovej disciplíny alebo vodič pravidlá cestnej premávky, nedisponuje vedomými znalosťami gramatiky. A neovláda ich ani nevedome, nedisponuje ani implicitnými, tacitnými
znalosťami gramatických pravidiel, ktoré si nejakým spôsobom internalizoval. Pripomeňme si, že aj mentálne narušené osoby, ktorých kognitívne schopnosti sú veľmi obmedzené, dokážu vytvárať gramaticky
správne vety. Sotva sa dá predpokladať, že majú implicitné znalosti
gramatických pravidiel. Pohybujeme sa na rovine wittgensteinovského myslenia, v ktorom vyčnieva jeho okrídlený výrok, že on sleduje
pravidlá naslepo, a to preto, lebo pre neho držanie sa pravidiel je prax.
Nie je to tak, že v praxi sa aplikujú pravidlá, lebo tie sa môžu prejaviť
len v praxi (preto ich sleduje naslepo – „nevidí“ ich mimo nej), sú do
praxe „vpísané“, takže prax určuje, ako sa treba držať pravidla, a teda
prax predchádza pravidlu, nie naopak2. Zhodné gramatické správanie
príslušného jazykového spoločenstva sa navodilo v jazykovej praxi
opakovaním príkladov, takže gramatické pravidlá sa rodili ako praktické opakovanie exemplárov, a to aj ako „vzorových“ príkladov. To
znamená, že nositeľ materinského jazyka sa zmocňuje gramatických
pravidiel praktickým opakovaním príkladov (v kontexte používania
jazyka), ovláda ich tým, že ich dokáže prakticky opakovať, a riadi sa
nimi tým, že ich opakuje. Nemusí disponovať znalosťami pravidiel,
a už vôbec nie znalosťami o gramatike. Čo však musí mať, je dispozí2

Porov. s výkladom v práci KRÄMER, Sybille: Sprache, Sprechakt, Kommunikation.
Sprachtheoretische Positionen des 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main : Suhrkamp,
2001, s. 125 – 130.
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cia (schopnosť) na jazykové reakcie konformné s pravidlami. Dobrú
oporu na ozrejmenie tohto javu ponúka citovaný J. R. Searle svojím
konceptom „pozadie“ (background).
Jeho základná idea je, že „človek dokáže vyvinúť alebo rozvinúť
komplex schopností, ktoré sú citlivé na špecifické štruktúry intencionality, a to bez toho, aby boli konštituované touto intencionalitou.
Človek vyvinie zručnosti a schopnosti, ktoré sú takpovediac funkčne
ekvivalentné so systémom pravidiel bez toho, aby obsahovali nejaké
reprezentácie alebo internalizácie týchto pravidiel“3. Tieto schopnosti patria k „pozadiu“ správania, pri ktorom sa držíme pravidiel bez
toho, aby sme ich poznali. Aj gramatické správanie má také „pozadie“.
Toto správanie patrí k druhu správania, ktoré zodpovedá pravidlám,
ale nie preto, lebo ich vedome alebo nevedome sledujeme, ale preto,
lebo sme vyvinuli komplex dispozícií, schopností, ktorými reagujeme
na pravidlá. Takto sa dá vysvetliť, že jazykové správanie jednotlivca
zodpovedá gramatickým pravidlám bez ich znalosti. Na základe dispozícií, schopnosti v „pozadí“ reaguje na pravidlá aj bez ich znalosti.
Gramatické pravidlá pôsobia na používateľov, hoci tí ich nepoznajú.
Pôsobia tak, že od jednotlivcov v socializácii „vyžadujú“, aby nadobudli schopnosti na správanie konformné s pravidlami. Keď vyslovujeme nejaké gramatické štruktúry, nerobíme to preto, lebo chceme sledovať príslušné pravidlá, ale preto, lebo pravidlá si „vyžiadali“, aby sme
nadobudli schopnosti, dispozície, ktoré sú také, že ak produkujeme
isté zvukové štruktúry, vyslovujeme tým zodpovedajúce gramatické
štruktúry, gramatické formy s významami. Je to preto tak, že sme nadobudli schopnosti, dispozície takým spôsobom, ktorým reagujeme
na pravidlá gramatiky nášho jazyka, pričom ich nemusíme ani poznať. Nadobudnutými schopnosťami reagujeme na to, že vyslovovaná
štruktúra nie je preto gramatická, lebo sme ju vyslovili zvukmi nášho
jazyka, ale preto, lebo funguje ako formovo-sémantický útvar, ktorý
je kolektívne akceptovaný, teda má status sociálnej inštitúcie. A týka
sa to aj používania gramatických štruktúr. Nadobudli sme schopnosti
3

SEARLE, John R.: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Zur Ontologie sozialer Tatsachen. Berlin : Suhrkamp, 2013, s. 152.
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ich používania bez toho, aby sme museli poznať jeho pravidlá. Ako
nadobúda tieto schopnosti socializujúci sa jednotlivec? Nazvime ich
bezznalostná gramatická dispozícia, čiže ide o gramatickú dispozíciu,
ktorá nepredpokladá znalosť gramatiky.
Keďže gramatické pravidlá sú „vpísané“ do jazykovej praxe, a teda
jednotlivec, ktorý sa prirodzene socializuje v danom jazykovom spoločenstve, má k nim prístup len cez prax, táto dispozícia sa navodzuje
v tejto praxi. Deje sa to – ako sa už vyššie spomenulo – praktickým
opakovaním príkladov. Pravdaže, opakovanie sa neobmedzuje na mechanickú reprodukciu. Zahŕňa ju, ale do jeho rozsahu patrí aj analogické správanie, teda správanie založené na vzťahu „toto správanie je
správaním v tom duchu, v tom zmysle ako už realizované správanie“.
Bezznalostná gramatická dispozícia je špecifickým prípadom dispozície na analogické správanie, ktorej genetickým základom je imitačný
inštinkt. Tým, že imitácia je spätá s interpretáciou (už dieťa inštinktívne interpretuje svoje napodobnenia matkiných slov ako zodpovedajúce týmto slovám), je v nej zakódované analogické správanie: napodobňovanie ako správanie „v tom duchu, v tom zmysle“. Inštinktívnosť
imitácie, a teda prvotného analogického správania, znamená možnosť nevedomého analogického správania, ale aj to, že už realizované
správania – „využijúc“ tento inštinkt – pôsobia na nás tak, aby sme sa
tak správali, takže naše analogické správanie je skôr výsledkom tohto „tlaku“ než našej vôle. Môžeme povedať, že jednotlivec nadobúda
bezznalostnú gramatickú dispozíciu nasadením dispozície na analogické správanie, ktorou reaguje už na realizované gramatické správania, čiže na gramatické príklady, do ktorých sú „vpísané“ gramatické
pravidlá, a tak špecializuje svoju dispozíciu na analogické správanie
a dospieva k bezznalostnej gramatickej dispozícii. Túto špecializačnú
reakciu „vyžadujú“ pravidlá, aby jednotlivec nadobudol dispozíciu na
primerané gramatické správanie. Gramatické príklady, vyskytujúce sa
v jazykovej praxi, dráždia inštinkt analogického správania a vyvolanými reakciami sa pestuje dispozícia na praktické ovládanie pravidiel
bez znalosti gramatiky. A môžeme dodať, že ani účasť vôle nie je nevyhnutná. To, že si dieťa v socializačnom procese osvojuje jazyk, sa
prosto deje, nevedome a mimovoľne.
17
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DESKRIPCIA GRAMATICKÝCH PRAVIDIEL
VZ. ICH PRIRODZENÉ OVLÁDANIE
Základom prirodzeného (čiže v normálnom socializačnom procese
dosiahnutého) ovládania gramatiky je teda bezznalostná gramatická
dispozícia ako funkčný ekvivalent gramatických pravidiel. Ešte raz:
táto dispozícia sa neviaže na znalosť gramatiky ani na účasť vôle.
Jednotlivec nepozná pravidlá, ale sa ich drží. Sú to tie pravidlá, ktoré sú opísané v akademických a školských gramatikách? Vecne áno,
modalitne nie. Zo sledovaného hľadiska gramatické pravidlá existujú
v dvoch modalitách, a to v racionálnej a praktickej modalite. Pravidlá
v racionálnej modalite sú reprezentované ich deskripciami v gramatikách. Ak je praktická modalita vylúčená (následkom jej odmietania
alebo neznalosti) z uvažovania o spôsoboch existencie pravidiel, natíska sa idea, že používatelia jazyka sa riadia pravidlami opísanými
v gramatikách. Sme naklonení presvedčeniu, že tieto opisy sú explicitným vyjadrením implicitných pravidiel v jazykovom povedomí používateľov, čo zodpovedá predstave, že deskriptívna lingvistika vynáša
na povrch, čo je neviditeľne uložené v hlavách používateľov. Podľa
tejto predstavy používatelia si zvnútornili tieto pravidlá a riadia sa
nimi pri jazykovom správaní. Deskripcia gramatických pravidiel je
však len opisom gramatického správania na základe objektivistickej
metodológie aj jej zodpovedajúcich metód. Opis je v podstate založený na registrácii opakovaného výskytu iných štruktúr a na zovšeobecňovaní. V pozadí je paradigma dvojsvetovej existencie jazyka:
jazykový svet sa skladá z „langovej“ a „parolovej“ časti, pričom langue
zahŕňa všeobecniny – vzorce, modely –, ktoré sa aktualizujú, realizujú v parole. Spôsob myslenia v rámci tejto paradigmy navodzuje na
prvý pohľad evidentnú predstavu, že používateľ implicitne – a vďaka
školskému vzdelávaniu môže aj explicitne – ovláda tieto vzorce, modely (fonémy, morfémy, slovné tvary, vetné vzorce a pod.) a v reči ich
realizuje, aplikuje. Prívlastok „racionálna“ pri substantíve „modalita“
však naznačuje, že predstava o spôsobe existencie gramatických pravidiel na takom pozadí je len produktom silnej tradície zameranosti
našej racionality – nášho spôsobu racionálneho uchopovania sveta
18
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– na hľadanie toho, čo je „za“ javmi, na členenie sveta na javy a ich
podstatu.
Prirodzené ovládanie gramatiky však vzdoruje takému spôsobu
uchopovania, a to preto, lebo je založené na praktickom zmocňovaní
sa pravidiel, ktoré sú „vpísané“ do praxe, čo nepredpokladá racionalitu zameranú na vysvetlenie javov tým, čo je „za“ nimi, teda tým, čo
je „za“ praxou. Pre používateľa s prirodzeným ovládaním gramatiky
neexistuje nič za gramatickou praxou: pre neho existujú len gramatické príklady, na ktoré reaguje svojou bezznalostnou gramatickou
dispozíciou. Ak pri reflexii gramatiky berieme do úvahy prirodzené
gramatické pravidlá, teda pravidlá v praktickej modalite, dospejeme
k prijatiu jednosvetového modelu jazyka: niet všeobecných gramatických pravidiel a ich exemplifikácií (abstraktných vzorcov a exemplárov utvorených podľa nich), ale len exempláre s „vpísanými“ pravidlami, ktoré sú totožné s gramatickou praxou4.

PRAKTICKÉ VZ. RACIONÁLNE SPRÍSTUPNENIE
GRAMATIKY
Prirodzené (normálne) ovládanie gramatiky teda spočíva v ovládaní
jej pravidiel v praktickej modalite, čiže v nadobudnutí bezznalostnej
gramatickej dispozície, takže prirodzenou cestou ku gramatike je jej
praktické sprístupňovanie. To sa deje v normálnom socializačnom
procese, v ktorom si jazyk prirodzene osvojujeme. Protichodnou cestou je jej racionálne sprístupňovanie, ktoré sa deje v edukačnom procese, v ktorom sa jednotlivec gramatiku učí. S gramatikou sa zbližuje
tak, že sa učí jej pravidlá v racionálnej modalite. Praktické sprístupňovanie gramatiky sa týka materinského jazyka alebo druhotného
prirodzeného jazyka, t. j. jazyka osvojovaného v prirodzených jazykovointerakčných podmienkach (ide o prirodzených bilingvistov).
Jej racionálne sprístupňovanie sa deje pri zmocňovaní sa cudzieho
4

Porov. s podrobnejším výkladom v práci DOLNÍK, Juraj: Sila jazyka. Bratislava :
Kalligram, 2012, s. 127 – 152.
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jazyka v neprirodzených podmienkach. Protiklad praktické vz. racionálne sprístupnenie gramatiky je dobrým východiskom uvažovania
o edukačnom zaobchádzaní so slovenčinou ako materinským vz. cudzím jazykom.
Fundamentálnym pojmom je bezznalostná gramatická dispozícia.
Kým pri výučbe slovenčiny ako materinského jazyka táto dispozícia je
východiskovým stavom, pri jej sprostredkúvaní ako cudzieho jazyka
je ideálnym cieľovým stavom. Zameranosť na tento cieľový stav je najvýraznejšia pri pokuse o sprostredkovanie slovenčiny ako cudzieho
jazyka priamou metódou, ktorou sa imituje cesta k sprístupneniu jej
gramatiky ako materinského jazyka, cesta osvojovania gramatických
pravidiel slovenčiny v ich praktickej modalite (základným riadiacim
pokynom pri tejto metóde je: „Opakujte po niekom.“). Základný
problém pri tejto metóde je známy: navodenie jazykovointerakčných
podmienok, za akých si osvojujeme gramatiku materinského jazyka.
Protipólom tejto metódy je (nazvime ju tu) racionálna metóda, ktorá
je založená na schéme „od gramatických pravidiel v racionálnej modalite k ich praktickej modalite, a teda k bezznalostnej gramatickej
dispozícii“ a štandardne sa praktizuje ako postupnosť naučiť sa gramatické pravidlo → aplikovať ho na úrovni gramatických zručností →
pretaviť tieto zručnosti do návykového gramatického správania (od
znalosti k zručnostiam a od nich k návykom). Ak sa podarí dospieť
ku gramatickým návykom, teda k autonomizovanému gramatickému
správaniu, znalosť gramatických pravidiel (v ich racionálnej modalite)
sa stáva zbytočnou, adepti ju už nepotrebujú, lebo – v ideálnom prípade – dosiahli východiskový stav ovládania prirodzeného jazyka, dospeli k bezznalostnej gramatickej dispozícii. Sústavné pestovanie tejto dispozície v prirodzenom jazykovointerakčnom prostredí znalosť
gramatických pravidiel úplne vytláča zo znalostného horizontu. Lapidárne povedané, adepti sa učia gramatické pravidlá, aby ich potom
nepotrebovali (podobne ako žiak v autoškole, ktorý sa najprv učí, ako
má postupovať pri naštartovaní motora, zaraďovaní spojky, brzdení
a pod., aby tieto pravidlá nepotreboval, keď už má všetko automatizované). Nepotrebujú ich preto, lebo prirodzené používanie jazyka je
riadené intenčno-emergentným mechanizmom, čo vyplýva z funkč20
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nej podstaty prirodzeného jazyka, totiž z toho, že jazyk je určený na
to, aby sme ním realizovali naše sociálnointerakčné intencie. A jeho
racionalita spočíva aj v tom, že nám umožňuje zameriavať sa na tieto
intencie tým, že sa nám jeho výrazy jednoducho vynárajú, objavujú
(emergencia) pri jeho používaní. Dosiahnuť stav, že tento mechanizmus optimálne funguje aj pri používaní cudzieho jazyka, je, pravda,
ideálnym cieľovým obrazom výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Mať na mysli tento obraz nie je dôležité len pre určovanie stratégie
výučby, ale aj pre reflexiu statusu gramatických pravidiel.
Kam smeruje stratégia sprostredkúvania gramatiky slovenčiny ako
cudzieho jazyka, tam je východisková báza jej výučby ako materinského jazyka. Otázka je, kam môže smerovať stratégia tejto výučby.
V nadväznosti na predchádzajúci výklad odpoveď znie, že môže byť
zameraná na kultivovanie ovládania gramatických pravidiel v ich
praktickej modalite aj na sprostredkúvanie gramatických pravidiel
v ich racionálnej modalite. V prvom prípade sa podporuje prirodzené pestovanie bezznalostnej gramatickej dispozície. Keďže prirodzené
pestovanie tejto dispozície prebieha ako stále nevedomé a mimovoľné
nasadzovanie dispozície na analogické gramatické správanie v jazykovointerakčnej praxi, jeho podpora spočíva v cieľavedomom stimulovaní analogických gramatických reakcií, čiže v zámernom poskytovaní príkladových podnetov na analogické gramatické správanie bez
umelého zasahovania do jeho prirodzeného priebehu. Ide o stimuly,
ktoré vyvolávajú reakcie pestujúce dispozíciu zodpovedajúcu pravidlám „vpísaným“ do štruktúr gramatických príkladov, aj o podnety
týkajúce sa používania týchto štruktúr. V druhom prípade, keď stratégia je nasmerovaná na racionálnu modalitu gramatických pravidiel,
výučba je orientovaná na gramatické znalosti, takže v tomto bode výučba slovenčiny ako materinského jazyka sa zbližuje s jej výučbou ako
cudzieho jazyka. Pri gramatike materinského jazyka je to však kritický
bod.
Kým v prípade cudzieho jazyka ideálom je, aby získané znalosti gramatických pravidiel upadli do zabudnutia, lebo adepti dospeli
k bezznalostnej gramatickej dispozícii (kým sa táto dispozícia nedosiahla, znalosti sú potrebné), v prípade materinského jazyka by bolo
21
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zvláštne, keby pedagóg sprostredkúval znalosti pravidiel so želaním,
aby ich niekedy adepti zabudli. Tí ich skôr či neskôr skutočne zabudnú, ale nie preto, ako v prípade cudzieho jazyka, ale preto, lebo ich
nemajú kde uplatňovať, a teda sa umŕtvia podobne ako znalosti získané v iných predmetoch. Kritickosť tohto bodu je zvlášť citeľná, keď vychádzame z presvedčenia, že získavanie znalostí gramatických pravidiel (teda oboznamovanie sa s pravidlami v ich racionálnej modalite)
prispieva k ovládaniu gramatiky v jej praktickej modalite, napríklad
sprostredkované znalosti pravidiel o tvorení vidových tvarov, stupňovaných tvarov adjektív alebo kongruencii prívlastku s nadradeným
substantívom. Príčina tejto kritickosti je naznačená v predchádzajúcom výklade: sebazáchovný inštinkt disponenta bezznalostnej gramatiky. Tento inštinkt je spätý so spomínaným intenčno-emergentným
mechanizmom, ktorý nám umožňuje sústreďovať sa na naše interakčné intencie s podporou (aj) gramatických štruktúr, „naskakujúcich“ na
náš jazyk mimo našej pozornosti. Pre disponenta bezznalostných gramatických pravidiel a intenčno-emergentného mechanizmu je znalosť
gramatických pravidiel cudzím prvkom, nie je zlučiteľná s jeho povahou, nie je asimilovateľná. Môžeme to povedať aj tak, že bezznalostná
gramatická dispozícia a intenčno-emergentný mechanizmus tvoria
gramatickú asimilačnú bázu nositeľa materinského jazyka, ktorá spôsobuje, že ten interpretuje znalosť gramatických pravidiel ako cudzí
prvok. Nositeľ jazyka v tejto disponentskej modalite sa inštinktívne
bráni proti cudziemu prvku (inštinktívna xenoreakcia), ako žiak/študent sa síce pravidlá naučí, ale to zostáva bez vplyvu na jeho prirodzenú gramatickú dispozíciu, prípadne to vyvolá averziu voči učeniu sa
takých pravidiel (jeden z možných dôvodov, že mnohí žiaci/študenti
nemajú radi „gramatiku“).
To, že znalosť gramatických pravidiel nie je prirodzená vlastnosť
nositeľa materinského jazyka, dosvedčuje aj kongruencia so znalosťou
pravopisných pravidiel, ktoré existujú len v racionálnej modalite, t. j.
ako pravidlá všeobecnín a ich realizácie. Z tohto hľadiska používateľ
potrebuje gramatické znalosti, a to v takom rozsahu, aký zodpovedá
požiadavkám pravopisu. Problém používateľov s pravopisom vyviera
aj z toho, že sa musia učiť príslušné gramatické pravidlá, ktoré sú im
22

JURAJ DOLNÍK

ako disponentom bezznalostnej gramatiky cudzie, takže môžu v nich
vyvolať xenoreakcie (averzia je typický prípad). Cudzosť znalostí gramatických pravidiel z hľadiska tohto disponenta, čiže prirodzeného
ovládania gramatiky, sa preukazuje aj pri presadzovaní pravidla v kodifikovanej jazykovej rovine, na ktoré nereaguje bezznalostná gramatická dispozícia používateľa, čo signalizuje nezlučiteľnosť tejto dispozície so znalosťami gramatických pravidiel (ale aj problém kodifikácie). Dobre to ilustruje prípad, keď jazykový kritik/edukátor apeluje
na používateľov výzvou „Treba si len zapamätať jednoduché pravidlo,
že...“. Pravidlo je racionálne skutočne veľmi jednoduché, takže vzbudzuje údiv, že používatelia s ním majú „problém“. Príčinu sme však
spoznali: Používatelia sa neriadia gramatickými pravidlami, ktoré si
zapamätali. Oni nemajú abstraktné pravidlá v pamäti, ale sú vybavení
bezznalostnou gramatickou dispozíciou, ktorá je v základe ich gramatického správania.

GRAMATICKÝ SYSTÉM
Dnes už málokto (ak vôbec niekto) pochybuje o tom, že gramatický
systém, opísaný v jazykovedných dielach, je lingvistický konštrukt. Dokonca náznak toho môžeme vidieť u samotného F. de Saussura, v jeho
výklade asociačných vzťahov. Paradigmy flexie ilustruje deklináciou
latinského slova dominus a píše: „Počet případů je u řady dominus atd.
určitý, naproti tomu jejich pořadí prostorově uspořádáno není. Řadí-li
je gramatik spíše tím než oním způsobem, jde o čistě arbitrární akt; ve
vědomí mluvčích nominativ nikterak prvním pádem skloňování není,
a jednotlivé termíny se podle okolností mohou vynořovat v tom či
onom pořadí“5. Predchádzajúci výklad pokrýva aj tento jav. Lingvistický opis gramatického systému reprezentuje jeho racionálnu modalitu,
a teda kto nadobúda znalosť tohto systému, neinternalizuje niečo, čím
sa riadi vo svojom prirodzenom jazykovom (gramatickom) správaní,
5

SAUSSURE, Ferdinand de: Kurs obecné lingvistiky. (Preklad: František Čermák.)
Praha : Odeon, 1989, s. 156.
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a to preto, lebo on sa zmocňuje tohto systému v jeho praktickej modalite. To znamená, že nie je mu vlastná znalosť systému, ale dispozícia na reakciu na systémové vzťahy. Prvý aspekt sa týka gramatických
pravidiel, druhým aspektom sú tieto vzťahy. Táto dispozícia v systémovom aspekte je založená na našej komparačnej vlohe, ktorá sa
v socializačnom procese špecializuje na opozície gramatických štruktúr, vyskytujúcich sa v jazykovej praxi. Touto dispozíciou reagujeme
na opozície „vpísané“ do praxe, ako napríklad „Toto podávaš ty, toto
podáva on“, „Boli sme dobrí, ale oni boli lepší“ a pod. Na jej základe
ovládame systémové vzťahy aj bez ich znalosti, ovládame ich prakticky, gramatický systém ovládame v jeho praktickej modalite. Lingvista ho opisuje v jeho racionálnej modalite konštruovaním paradigiem
ako opozičných celkov (aj s predpokladom, že tieto celky si používatelia internalizovali, čiže majú implicitné, tacitné systémové znalosti).
Pri sprostredkúvaní slovenčiny ako cudzieho jazyka tento konštrukt
môže poslúžiť ako orientačný pôdorys pri nadobúdaní gramatických
znalostí (konštrukt sa môže didakticky účelovo modifikovať). Nositeľ
materinského jazyka taký pôdorys nepotrebuje, a tak sa nastoľuje didaktická otázka funkcie sprostredkúvania tohto konštruktu.
Štúdia vznikla v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0338/16
Slovenský jazyk v komunikačných formáciách.
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SUMMARY
Slovak as a Native Language Versus a Foreign Language
We take for granted that the foundation for acquiring a certain language is the
knowledge of its grammar irrespective of whether it is a native or a foreign
language. In doing so, we think of grammar as described in standard linguistic
works in the spirit of classical linguistics. The author of this paper exceeds
this boundaries and points out the fact that there are two ways in which
grammar can exist – it can occur in a rational or a practical modality. The
rational modality is represented by its standard descriptions, while grammar
in the practical modality exists as “knowledgeless” grammatical disposition
of native speakers. The text elucidates this disposition and emphasizes
its importance in teaching Slovak as a native language in comparison to
conveying Slovak as a foreign language. The author urges readers to reflect
on the question that arises from the recognition of two existential modalities
of grammar for teaching Slovak.
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K MÍSTU DIDAKTICKÉ GRAMATIKY V RÁMCI
JEDNOTLIVÝCH GRAMATIK
Obsah pojmu gramatika nabízí různé interpretace. Ve středověku byla
gramatika jedním ze sedmi svobodných umění, její náplní bylo v podstatě studium latiny1. V současnosti je mluvnice vnímána jako soubor
implicitních, objektivně existujících, na vědeckém popisu nezávislých pravidel mluvnického systému příslušného přirozeného jazyka.
Dále může být nahlížena jako internalizovaná znalost (ať naučená, či
osvojená) formálních a funkčních gramatických pravidel v řečových
centrech mozku mluvčího (rodilého i nerodilého). A konečně: gramatika bývá pojímána především jako lingvistický (nebo lingvodidaktic1

ČERNÝ, Jiří: Úvod do studia jazyka. Olomouc : Rubiko, 1998.
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ký) popis onoho autonomně fungujícího mluvnického systému určitého jazyka2. Podle mnohých lingvistů3 je gramatika organizovaným
úhrnem pravidel jazykového systému chápaného jako principy tvorby
a organizace vět, promluv, textů, tedy komplexních jazykových jednotek4. Mohli bychom zjednodušeně konstatovat, že se gramatikou míní
soubor pravidel, jimiž se řídí podoba a výstavba jednotlivých tvarů
nebo výpovědí příslušného jazyka (viz dále).
V případě lingvodidaktického popisu mluvnického systému hovoříme o gramatice didaktické. Mnohdy se v tomto smyslu setkáváme
i s označením pedagogická gramatika, které pokládáme za zavádějící. Chápeme totiž pedagogiku jako vědu o podstatě a o zákonitostech
výchovy, kdežto pojem didaktika, který je odvozen z řeckého didaktikós („obeznámený s vyučováním“, „umějící vyučovat“), je pojmem
užším. Didaktika se tedy zabývá teorií vyučování, zkoumá podstatu,
cíle, obsah, prostředky výuky5. Právě touto posledně zmíněnou interpretací se budeme dále zabývat, a to z perspektivy češtiny jako jazyka
nemateřského. Věříme však, že se mnohá konstatování budou týkat
i slovenštiny jako cizího jazyka.
Vycházíme z letitou praxí ověřeného předpokladu, že náležitá
znalost (jazyková i řečová) mluvnického systému cílového jazyka,
resp. dovednost ho náležitě využívat k tvoření adekvátních výpovědí působících dojmem autentičnosti, přirozenosti, sehrává v procesu
nabývání znalosti jinojazyčného kódu významnou a nezastupitelnou
roli. Pokládáme za důležité zdůraznit, že zmíněné kvality daný složitý a dlouhodobý proces nejen umožňují, ale také urychlují a upevňují. Chápeme mluvnici nikoliv jako (samoúčelný) cíl studia, nýbrž
jako účelný prostředek napomáhající náležitému osvojení jinojazyč2
3
4

5

HELBIG, Gerhard: Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha : Academia, 1991.
ČERMÁK, František: Jazyk a jazykověda. Praha : Karolinum, 2001 (3. vydání).
Celá záležitost je ovšem složitější: N. Chomsky ztotožňuje gramatiku se syntaxí,
mnozí lingvisté (už F. de Saussure) poukazují na těsné sepětí gramatiky se slovníkem atd.
HRDLIČKA, Milan: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Praha : Karolinum, 2009.
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ného kódu. Uvažujeme tedy nikoliv o „výuce gramatiky“, nýbrž spíše
o gramatikalizované prezentaci cílového jazyka6. Za optimální pokládáme takové stadium, kdy u mluvčího v důsledku tzv. overlearningu dojde k vytvoření automatismů, ke spontánnímu (nevědomému,
resp. neuvědomovanému) užívání mluvnického systému cílového
jazyka. Mluvčí se soustředí pouze na obsah sdělení, nikoliv již na
způsob jeho formálního ztvárnění, na užití příslušných gramatických
prostředků.
Gramatika, jedna z nejvýznamnějších lingvistických disciplín,
prošla zajímavým a složitým vývojem7. Až do šedesátých let dvacátého století se na mluvnici pohlíželo v podstatě jako na množinu morfologických a syntaktických pravidel příslušného jazyka. V lingvodidaktice pak převládal názor, že se pro náležitou znalost cizího jazyka
postačuje těmto pravidlům naučit.
Velmi cenné a přínosné bylo ve výuce (nejen cizích) jazyků uplatňování komunikačního přístupu v duchu komunikačně-pragmatického obratu od sedmdesátých let dvacátého století a náležité zohledňování řečové dimenze8.
V průběhu let (už v devatenáctém století) se gramatika začala
výrazněji specializovat, diferencovat, počala se cíleně zaměřovat na
určitou dílčí oblast zkoumání mluvnického systému určitého jazykového kódu, začala k němu vědomě přistupovat z určité perspektivy
a soustřeďovat se na jeho vybrané aspekty. Postupně se tak začaly
utvářet jednotlivé, osobité, divergentním způsobem koncipované gramatiky. Pojem gramatika se tedy v tomto světle může jevit jako poněkud vágní. Pokládáme proto za vhodnější a výstižnější uvažovat spíše
o jednotlivých druzích gramatik.
Připomeňme si stručně některé z nich. Zmiňme kupř. možný přístup synchronní (mluvnický popis některého ze současných, dobových stavů jazyka, čili mluvnici synchronní) a diachronní (mluvnici
6

7
8

HRDLIČKA, Milan: Ke gramatikalizované prezentaci češtiny jako cílového jazyka.
Usta ad Albim BOHEMICA, 12, 2012, č. 2, s. 82 – 93.
ČERNÝ, Jiří: Dějiny lingvistiky. Olomouc : Votobia, 1996.
Srov. přínos D. Hymese a dalších.
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historickou) nebo zaměření na jeden jazyk (mluvnici jednojazyčnou)
či na srovnání dvou, popř. více jazyků (mluvnici srovnávací). Zkoumat
se pochopitelně mohou i jazykové univerzálie (mluvnice univerzální9),
což pokládáme za mimořádně cenné jak z hlediska lingvodidaktického, tak také onomaziologického (srov. dále).
Nabízí se rovněž hledisko popisné, vycházející stále více z poznatků
z korpusu (mluvnice deskriptivní, někdy též performační, event. korpusová), a preskriptivní (normativní mluvnice). Velmi podnětné je
sledování rozdílů při postupu od formy k významu (mluvnice sémaziologická) a koncepce opačné, směřující tedy od významu ke způsobu
jeho formální realizace (nedoceněná a u nás nepříliš rozšířená mluvnice funkční, onomaziologická). Zaznamenáváme i pokusy vytvářet
(generovat) množiny vět pomocí formálních pravidel (generativní
mluvnice).
Všechny tyto druhy gramatik se zpravidla označují jako lingvistické, popř. vědecké. Didaktická gramatika se však od nich odlišuje, má
svá významná a nepřehlédnutelná specifika.

O POVAZE A SPECIFICKÝCH RYSECH DIDAKTICKÉ
GRAMATIKY
Zatímco výše zmíněné lingvistické gramatiky, vyznačující se lineárním charakterem, popisují mluvnický systém příslušného jazyka
v celé jeho šíři a složitosti (je pro ně příznačný odborný ráz, formulují
zobecňující závěry a pravidla, jsou primárně určeny poučenému uživateli, filologovi), didaktická gramatika, mající v důsledku nezbytného zohledňování úrovně komunikační kompetence uživatele charakter spirálovitý (cyklická prezentace klíčových gramatických kategorií
a jevů, odstupňovaná náročnost učiva, odlišná míra realizovaného
záběru popisu), představuje v podstatě jejich upravenou podobu vy9

Tímto pojmem poukazuje (nejen) generativní lingvistika na geneticky podmíněnou
jazykovou (řečovou) schopnost člověka, na odhalování a popis univerzálních principů, které vytvářejí základ gramatické struktury jednotlivých přirozených jazyků.
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cházející vstříc variantním potřebám vyučovací praxe. Problémem je
ovšem skutečnost, že lingvistické gramatiky neposkytují vždy vyučovací praxi dostatek relevantních podkladů. Působení tedy není jednostranné, naopak: i didaktická gramatika může přinášet díky svému
specifickému zornému úhlu pohledu na cílový jazyk nemálo nových
poznatků a podnětů.
Jaké jsou úkoly didaktické gramatiky? Co je předmětem jejího zájmu?
S určitým zjednodušením je možné konstatovat, že se tento druh
mluvnice zaměřuje na komplexně koncipovanou problematiku popisu a prezentace gramatického systému cílového jazyka z lingvodidaktické perspektivy. Zohledňuje přitom frekvenci, formální náročnost,
komunikační důležitost příslušné gramatické kategorie; do této sféry
rovněž spadá otázka sestavení a podoby mluvnického minima, problematika popisu a výkladu tzv. neparalelních gramatických kategorií
a jevů, práce s chybou (její detekce, prevence, odnaučování porušování normy cílového jazyka atd.). Mezi stěžejní okruhy otázek patří
náležitý výklad gramatiky cizího jazyka, procvičování učiva, výběr,
řazení a návaznost gramatických kategorií a jevů, ověřování kvality
získaných znalostí a dovedností (jinojazyčného) mluvčího.
V neposlední řadě se didaktická gramatika zabývá optimální mírou redukce a účelného zjednodušování mluvnické látky. V tomto
směru je třeba rozlišovat rozumnou, legitimní – dalo by se říci i „dočasnou“, časově omezenou – simplifikaci učiva (počáteční elementární instrukce se postupně s rostoucí úrovní komunikační kompetence
jinojazyčného mluvčího doplňuje, upřesňuje) od neuvážených deformací a zavádějících pravidel. Stavíme se proto kriticky k apriorní
defektní prezentaci gramatiky cílového jazyka. Nemůžeme v obecné
rovině souhlasit s postojem, podle kterého „Pedagogická (didaktická gramatika) se liší od vědecké také tím, že připouští jisté ústupky od
pravdy“.10

10

CHODĚRA, Rudolf a kol.: Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. Rudná : Editpress, 2001, s. 64.
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Co se popisu mluvnického systému týče, pokládáme za nutné zdůraznit, že je žádoucí věnovat vyváženou pozornost stránce formální
(tvoření jednotlivých forem, užívání náležité flexe apod.), ale také stejně významné dimenzi funkční, řečové. Velmi podnětný je z této perspektivy globální přístup11, který uvažuje o modifikované lingvistické
gramatice a koncipuje maximálně explicitní komplexní popis mluvnického systému cílového jazyka z hlediska formálního, formálně-sémantického, sémantického a sémanticko-formálního.
Z těchto skutečností vyplývá, že je didaktická gramatika orientována výrazně prakticky, pragmaticky, že usiluje o srozumitelnost
výkladu, o přehlednost, o naučitelnost i pro nefilologicky zaměřeného uživatele. Své oprávněné místo v ní tedy mají i různé alternativní postupy přibližující i nefilologům podstatu určitých gramatických
kategorií. Kupříkladu pro mnohé jinojazyčné (zejména neslovanské)
mluvčí může být přínosné, připodobní-li se povaha nedokonavých
a dokonavých sloves k filmování a fotografování12.
Může se ovšem snadno stát, že počáteční lákavé zjednodušení na
začátku studia cizího jazyka může později přinášet komplikace (srov.
časté zavádějící tvrzení v učebnicích češtiny pro cizince, že když se nějaký děj opakuje, užívá se sloveso imperfektivní, je-li děj „jednorázový“, realizovaný pouze jednou, užívá se sloveso perfektivní. To je, jak
jistě netřeba dokládat, zásadní omyl, i završený děj, výsledek aktivity,
se totiž může opakovat – Každé ráno si koupí / kupuje ty své noviny.).
Pro potřeby elementárního výkladu mluvnice cílového jazyka
– mnohdy bez společného mediačního jazyka vyučujícího a frekventantů kurzu – se využívá tzv. signální gramatiky13. Ta se pokouší pro11

12

13

DOLNÍK, Juraj: Gramatika slovenčiny pre vyučovanie cudzincov. In: Studia Academica Slovaca. 22. Ed. J. Mlacek. Bratislava : Stimul, 1993, s. 62 – 70. Viz také PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky.
Bratislava : Stimul, 2004.
POLDAUF, Ivan – ŠPRUNK, Karel: Čeština jazyk cizí. Praha : Státní pedagogické
nakladatelství, 1968.
ŠKODOVÁ, Svatava – ŠTINDLOVÁ, Barbora: Možnosti signálního ztvárnění gramatických pravidel v učebnicích cizích jazyků. In: Eurolitteraria a Eurolingua. Kreativita
v literatuře a jazyce. Ed. O. Uličný. Liberec : Technická univerzita, 2008, s. 307 – 314.
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střednictvím grafických prostředků (kurzíva aj.), symbolů (šipka aj.),
vizuálních metafor, facilitátorů i signálních slov (např. po příslovci
včera následuje préteritum) popsat na elementární úrovni mluvnický
systém jinojazyčného kódu. Problém ovšem spatřujeme v dosti omezeném repertoáru signálních slov, v přílišné simplifikaci mluvnických
pouček, v obtížné popsatelnosti některých složitějších mluvnických
kategorií.
Zaměření didaktické gramatiky se vedle redukce, zjednodušení
látky a zřetele k cizincovým jinojazyčným znalostem a dovednostem
může rovněž projevovat zohledňováním výchozího jazyka mluvčího (připomínáme v této souvislosti elementární dělení na Slovany
a Neslovany, i když pokládáme za vhodnější přihlížení ke skutečnosti, zda mateřština mluvčího spadá mezi jazyky indoevropské či neindoevropské), vycházením vstříc jeho komunikačním potřebám
a prioritám.
Cesty k naplnění daných úkolů mohou být pochopitelně různé. K poznatkům o podobě mluvnického systému cílového jazyka
a o jeho řečovém fungování se může dospívat prostřednictvím indukce či dedukce, deskripce nebo preskripce, sémaziologie, event. onomaziologie. Každá z metod má své nepopiratelné přednosti i více či
méně viditelná úskalí.

K ONOMAZIOLOGICKÉMU POPISU GRAMATIKY
CÍLOVÉHO JAZYKA
Popis mluvnických systémů národních jazyků mívá v naprosté většině
případů podobu sémaziologickou, postupuje se tedy od mluvnické
formy k jejímu významu, k její řečové funkci. Svou roli zde jistě hraje
tradice i určitá lingvodidaktická „setrvačnost“ stejně jako skutečnost,
že jsou touto cestou gramatické kategorie na první pohled snadněji
uchopitelné (srov. potenciální potíže se sémantickým prvkem aplikovaným na současný systém českých pádů, v němž významový prvek
ustoupil v průběhu staletí dosti výrazně do pozadí aj.).
Zásadním problémem je ovšem výrazný a nežádoucí formalis32
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mus14, s nímž se v mnohých učebních materiálech češtiny pro cizince
setkáváme. Pozornost totiž bývá věnována výrazně, či někdy dokonce
výlučně stránce formální, zohledňování řečové dimenze bývá, bohužel, na rozdíl od teoretických proklamací nezřídka nedostečné. Jeden
příklad za všechny: cizinec se kupř. naučí, že po předložce do následuje jméno v genitivu, mnohdy ale netuší, kdy má tuto prepozici použít
(viz typické chyby jako Jdu do koncertu, do univerzity atd.).15
Pokládáme proto za podnětné začít uvažovat i o jiných event.
cestách, které by mohly být vhodnější, efektivnější, pro jinojazyčné
mluvčí užitečnější, přehlednější, naučitelnější. Jedním z řešení se nám
jeví koncept opačný, tedy směřování od řečového významu (funkce)
k jejich formálnímu ztvárnění − čili doposud nedoceňovaný přístup
onomaziologický.
Vyjděme z výroku Vl. Skaličky o tom, že Jazyky jsou různé pokusy
o řešení téhož problému. Mluvčí má v úmyslu něco sdělit, má určitý komunikační záměr a v různých jazykových (potažmo gramatických) soustavách k tomu má různé soubory prostředků, tedy včetně
mluvnických (formálně-morfologických, syntaktických). Odtud je už
jen krůček k závěru, že existují-li obdobné významy (jisté jazykové
univerzálie), stálo by za pokus postupovat právě od této (relativně)
společné sémantické (funkční) dimenze, od toho, co nás (jednotlivé
národní jazyky) spojuje, k tomu, co jednotlivá jazyková společenství
rozděluje, k rozdílnému formálnímu řečovému ztvárnění příslušných
gramatických kategorií a jevů16. Situaci vystihuje J. Dolník17: „Univerzálna gramatika ako systém princípov je teda obsahom geneticky

14

15

16

17

HRDLIČKA, Milan: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Praha : Karolinum, 2009.
HRDLIČKA, Milan: Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Praha : Karolinum, 2000.
Onomaziologický přístup by však neměl znamenat nekritickou rezignaci na stránku formální, tím spíše u tak vysoce flektivního jazyka, jakým je čeština a další příbuzné jazyky.
DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava :
Veda, 2009, s. 199.
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určenej jazykovej schopnosti a gramatika istého prirodzeného jazyka
parametrickou exemplifikáciou týchto princípov. Pravidlá gramatiky
jednotlivých jazykov sú odvodené z univerzálnych princípov.“
Pokud jde o onomaziologickou povahu lingvodidaktického popisu, chtěli bychom zde poukázat na tři její hypotetické pozitivní momenty:
1) Zmiňovaná koncepce může vytvářet vhodné předpoklady pro
přehlednou prezentaci konkurenčních způsobů vyjádření (s odlišnou frekvencí, s různým stylovým zabarvením, s nestejnou formální náročností) mluvnické kategorie. U formálního ztvárnění
českého imperativu by tedy mnohlo být (pochopitelně s příslušným komentářem) uvedeno např. (Na)Pište to! Psát! Tohle napíšete!
Budete psát! Tak píšeme, píšeme. Koukejte psát (to napsat)! Kdybyste raději psali… atd.
2) Onomaziologický popis nabízí vítanou možnost kvalitnějšího
zohlednění řečové dimenze. Stačí v této souvislosti připomenout
nepříliš vyhovující popisy českých prepozic v učebnicích češtiny
pro cizince18 – zde by byla lingvodidaktická prezentace po sémantických celcích (předložková spojení s významem místním, časovým, účelovým, příčinným, způsobovým, podmínkovým, zřetele
aj.) velkým, dalo by říci přelomovým přínosem.
3) Daný popis může přispívat k podstatně hodnotnějšímu výkladu
tzv. neparalelních gramatických kategorií a jevů, neboť je schopen
názorně ilustrovat způsoby realizace příslušných mezijazykových
substitucí a kompenzací – např. kategorie slovesného vidu propracovaným systémem slovesných časů nebo absence členu určitého
užíváním ukazovacích zájmen apod.
Je logické očekávat, že při realizaci onomaziologického popisu
narazíme na řadu potíží a výzev. Lze si kupř. představit, že některé
korespondentní prostředky budou obdobné pouze zdánlivě: český
genitiv není totéž co finský. Kvalifikovaný ohled tak musí být brán
18

HRDLIČKA, Milan: Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Praha : Karolinum, 2000.
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nejen na rozdíly ve struktuře povrchové, ale rovněž na případné odlišnosti ve struktuře hloubkové, v nejednotě a specifikách gramatického
myšlení jednotlivých jazykových společenství.
Rozsáhlou a velmi náročnou problematiku tak bude bezpochyby
představovat jak stanovení počtu relevantních sémantických celků
a jejich vnitřního členění, tak i komunikačních funkcí výpovědi
− a stupně jejich mezijazykové kompatibility. Nesnadné také bude vypořádat se s mnohdy značně odlišným komunikačním (kulturně-civilizačním) rámcem: maďarština a korejština jsou typologicky jazyky
aglutinační, řeč našich nedalekých středoevropských sousedů je nám
ale z tohoto zorného úhlu zajisté podstatně bližší (srov. otázky spojené
s řečovou etiketou). Nezřídka se bude muset řešit již zmíněná neparalelnost mluvnických kategorií a jevů19.
Domníváme se však, že přes všechny tyto naznačené komplikace
bude podstatně snazší hledat průniky a styčné body mezi jednotlivými jazyky v oblasti sémantické, funkční než na neskutečně rozmanitém a různorodém poli formálně-morfologickém, potažmo syntaktickém.
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SUMMARY
About Didactic Grammar
The notion of grammar can be perceived as a set of objectively existing
rules of grammatical system of the language, as a speaker’s internalized
knowledge of these rules, or as a linguistic (or linguodidactic) description
of these rules. The knowledge of the grammatical system of the target
language enables and accelerates the process of learning that language. The
notion of grammar developed and focused on specific characteristics of the
grammatical system. We differentiate between synchronic and diachronic
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approach, descriptive and prescriptive, comparative, etc. Didactic grammar
is characterized by specific features (it reduces and simplifies the presented
material). It focuses on the question of explaining grammar, on selecting and
sequencing grammatical categories and on their practicing and testing. So
far the semasiological approach prevailed – this approach leading from form
to meaning. Onomasiological approach has considerable advantages, which
leads from meaning and function to its formal realization.
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SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

ROD AKO GRAMATICKÁ
A SOCIÁLNA KATEGÓRIA
–◆–
Jana Pekarovičová
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Kľúčové slová: rod, rodová rola, rodový diskurz, rodové stereotypy; gramatická
kategória, gramatické parametre, spoločný rod, generické maskulínum
Key words: gender, gender roles, gender discourse, gender stereotypes; grammatical category, grammatical parameters, common gender, generic masculine
Demokracia
nemôže rozhodnúť,
či občania môžu založiť novú poéziu.
Len poézia určí mieru
demokracie v poézii.
Dagmar Mária Anoca1

Príspevok uvádza citát, vlastne báseň Dagmar Márie Anocy, významnej rumunskej filologičky, pôsobiacej dlhé roky na Fakulte cudzích
jazykov Univerzity v Bukurešti, jednej z najlepších zahraničných slovakistov, predstaviteľov zahraničnej univerzitnej slovakistiky. Už táto
úvodná veta otvára niekoľko citlivých otázok, ako vyjadriť správne po
slovensky rodovú príslušnosť ženy, bádateľky, vysokoškolskej učiteľky,
1

ANOCA, Dagmar Mária: Synonymia. Bukurešť : Kriterion, 1993, s. 36.
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predstaviteľky rumunských Slovákov, ktorá je zároveň spisovateľkou
i literárnou vedkyňou. Keďže cieľom štúdie je nastaviť zrkadlo používaniu rodu ako lingvistickej i ako sociálnej kategórie, pokúsime sa na
základe citátu i úvodnej charakteristiky docentky Anocy interpretovať súčasné tendencie v jeho vnímaní a diferencovanom uplatňovaní
v bežnej praxi i v širšie chápanom rodovom diskurze. Práve uvedený
citát naznačuje základné východisko, že pri označovaní osôb treba
rozlišovať, či ide o referenčnú alebo o identifikačnú funkciu daného
pomenovania. Pri identifikácii osôb ženského pohlavia sa preferuje
v súčasnosti nielen ženská podoba mena a priezviska, ale aj s nimi
spojených atribútov, čo sa najmä pri prevzatých pomenovaniach nedá
vždy dôsledne uplatniť v súlade so spisovnou kodifikovanou normou. Ako vidieť z príkladu, nastáva problém pri skloňovaní ženského
priezviska cudzieho pôvodu Anoca, ktoré by si v slovenčine vyžadovalo náležitý tvar Anocovej (podobne ako Straka, Straková, od Strakovej) i mena Dagmar, kde sa v praxi preferuje neskloňovať tieto typy
ženských mien. Tu sa samozrejme možno zamerať aj na ortografickú
a ortoepickú stránku mien, keď pod vplyvom transkripcie sa v slovenčine mení fonetická štruktúra hlások, teda vyslovuje sa Anoca
[anoka]. Použité ženské formy v uvedených atributívnych spojeniach
významnej rumunskej filologičky, bádateľky, vysokoškolskej učiteľky,
spisovateľky i literárnej vedkyne kontrastujú s mužskou formou jednej
z najlepších zahraničných slovakistov, predstaviteľov zahraničnej univerzitnej slovakistiky, predstaviteľky rumunských Slovákov. Tu sa jasne
demonštruje odlišné fungovanie pomenovaní v identifikačnej role, keď
sa používa ženský rod na rozdiel od referenčnej roly, keď je použité
generické maskulínum ako spoločná podoba pre pomenovanie mužov
aj žien. Avšak najmä predstaviteľky rodovej lingvistiky, ktoré zastávajú
používanie rodovo citlivého jazyka, vyžadujú, aby sa podľa možnosti
čo najviac redukovalo používanie generického maskulína a hľadal iný
prijateľnejší spôsob vyjadrenia rodových relácií. Slovenčina je flektívny
jazyk s rozvinutou slovotvorbou, preto má silnú tendenciu pomenúvať
osoby mužského a ženského rodu osobitným slovom, zvyčajne tvoriť
ženské pomenovanie od mužských prechyľovaním. Konkurencia maskulín a feminín pri označovaní osôb má povahu dynamickú, podlieha
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zmenám, a preto ju treba v jazyku a reči pozorovať a názory na fungovanie rodu v závislosti od komunikačnej situácie interpretovať, prípadne revidovať hľadaním adekvátneho spôsobu na vyjadrenie komunikačných potrieb so zreteľom na slovenskú lingvokultúrnu tradíciu
i nové požiadavky európskej jazykovej politiky.

LINGVISTICKÉ ASPEKTY
Slovenčina je jazyk s výrazným odlišovaním gramatických foriem
podľa prirodzeného rodu, čo sa odráža nielen na rovine morfologickej, ale súčasne zasahuje oblasť slovotvorby. Gramatický rod sa vyjadruje pri všetkých substantívach (aj pri nesklonných) a zaraďuje ich
do jednej z troch tried: maskulínum, feminínum, neutrum. V tomto
zmysle je gramatický rod kategóriou klasifikačnou. Okrem toho určuje aj tvary adjektiválií, ktoré sú substantívam gramaticky podriadené.
Pri špecifikácii menného rodu substantív sa vynárajú viaceré otázky
klasifikácie rodových parametrov oscilujúcich na osi diferenciácie formálnych, slovotvorných a sémantických kritérií. Gramatická kategória menného rodu (genus – generá) je morfosyntakticky nekonštitutívnou gramatickou kategóriou, ktorá vznikla pôvodne ako odrazová
kategória, je centrálnym členom syntaktickej kategórie (funkčno-sémantickej kategórie rodovosti)2. V zmysle uvedenej definície sa ako
problém javí spojitosť medzi prirodzeným a gramatickým rodom prejavujúca sa (a)symetriou medzi jednotlivými reprezentantmi. Možno
súhlasiť s názorom, že „v súčasnej slovenčine neexistuje vysoká miera
jednoznačného formálneho vyjadrenia rodovej príslušnosti“, skôr ide
o slovotvorné prostriedky, sufixy vyjadrujúce rodovú identifikáciu,
pretože v prípadoch študentka oproti študent, kráľovná oproti kráľ
ide o modifikáciu lexikálneho významu, teda o jav slovotvorný3. Vo
2

3

SOKOLOVÁ, Miroslava: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov :
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 21 – 23.
MOŠAŤOVÁ, Michaela: Opozičný homomorfizmus v morfologickom systéme. In:
Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Bratislava : Veda, 2010, s. 13 – 14.
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väčšine prípadov má slovenčina na označenie živých bytostí mužského rodu k dispozícii substantíva gramatického rodu mužského a na
označenie bytostí prirodzeného rodu ženského substantíva gramatického rodu ženského, čo predstavuje jej základnú typologickú charakteristiku. Na rodovú symetriu slúžia lexikálne prostriedky označujúce
heteronymné dvojice typu muž – žena, otec – matka, syn – dcéra, ale
aj morfologické a syntaktické prostriedky najmä pri desubstantívnych
adjektívach typu cestujúci / cestujúca, súťažiaci / súťažiaca, dospelý /
dospelá, známy / známa, zamestnaný / zamestnaná, pričom zvyčajne
pri generickom použití plní funkciu člena schopného zastúpiť obidva
rody maskulínum: Všetci nezamestnaní sa hlásia na úrade práce. Cestujúci musia mať platný cestovný lístok.
Podobne ako v iných jazykoch existuje v slovenčine tzv. spoločný
gramatický rod, ktorým sa mená osôb a zvierat gramatického rodu
mužského a mená osôb a zvierat gramatického rodu ženského používajú bez ohľadu na ich prirodzený rod, napr. človek, osoba, rodič,
sirota, bytosť, jednotlivec, kôň, pstruh, krava, ktoré pripúšťajú mužskú
i ženskú referenciu.
Štylisticky príznakovo pôsobí kríženie rodových významov pri
prenášaní názvov z jedného rodu na iný. Ide tu o substantíva, pri ktorých existuje len pomenovanie v príslušnom rode, to sa však referenčne môže vzťahovať na príslušníkov oboch pohlaví. Tento jav sa týka
predovšetkým hodnotiacich substantív s príznakom expresívnosti,
a to tak maskulín (miláčik, rojko, bojko), ako aj feminín (dušička, sirota, ozruta) a neutier (trdlo, motovidlo, chúďa)4.
Na pomenovanie mužov i žien tam, kde nemá byť rozhodujúce
pohlavie, ale iné okolnosti – príslušnosť k istej skupine, profesia osoby, resp. skupiny osôb, funkcia, pozícia a počet osôb v skupine – sa
používa tzv. generické maskulínum, t. j. mužský rod, ktorý implicitne zahŕňa aj ženy. Ako hlavné dôvody pre používanie generického
maskulína sa uvádza spoľahlivosť jeho zástupnej funkcie pre ženský
rod, jazyková ekonómia a fakt, že sa k nemu uchyľujú aj ženy, či už
4

SOKOLOVÁ, Miloslava: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 21 – 23.
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hovoria alebo píšu o sebe i o iných ženách. V rečovej praxi často ženy
samy seba označujú v mužskom rode, alebo striedajú obidve formy.
K sebaoznačovaniu žien mužskými formami dochádza najmä vtedy, keď ženy kladú „svoj profesionálny pohľad na vec“ do protikladu
„k pohľadu iného povolania“(nie do protikladu k mužskému pohľadu)5. V tomto prípade je teda pre ženy profesijná kategorizácia dôležitejšia ako kategorizácia rodová. Z výpovedí: Ako lingvista si myslím... alebo Ako právnik sa domnievam... je zrejmé, že mužský tvar má
v tomto prípade len funkciu zdôraznenia danej profesie alebo postu,
pričom privatívna identifikácia je v súlade s rodom.
Svoju úlohu plnohodnotne zastupovať aj ženy plní generické maskulínum aj vo výrokoch typu: Hľadajú sa svedkovia, Predčasní dôchodcovia nemôžu pracovať, Francúzi protestujú, Cestujúci sú povinní označiť si lístok, Žiaci boli nútení opustiť školu, Iniciatíva učiteľov Slovenska, ale aj v osloveniach: vážení diváci, milí poslucháči, vážení občania
a podobne. Feministická lingvistika však tieto argumenty spochybňuje a preferuje rodovo korektné vyjadrovanie v prospech zviditeľnenia
žien v spoločnosti a v oblasti vedy a výskumu pomocou jazykových
prostriedkov6.
Do skupiny gramatických feminín zaraďujeme substantíva s významom neutrálnym: osoba, postava, bytosť, figúra, negatívnym: kreatúra,
obluda, ozruta, príšera, mrcha, hysterka i pozitívnym: autorita (vedecká autorita), kapacita (svetová kapacita), osobnosť, celebrita, hviezda
(filmová hviezda, futbalová hviezda) a podobne. Medzi frekventované
výrazy patrí pomenovanie osoba, ktoré je rodovo nepríznakové najmä
v právnických kontextoch: Osoby, ktoré sa dopustia závažnej trestnej
činnosti, môžu byť odsúdené na doživotie. Zároveň slovo môže byť súčasťou termínov fyzická osoba, právnická osoba. Zo syntagmatického
5

6

ČMEJRKOVÁ, Světla: Gramatický rod a jazyková reprezentace přirozeného rodu.
In: Přednášky z XLVI. běhu Letní školy slovanských studií. Red. J. Kuklík. Praha :
Univerzita Karlova v Praze, 2003, s. 17 – 32.
VALDROVÁ, Jana: Gender a jazyk. In: Gender ve škole. Příručka pro vyučující
předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách. Otevřená společnost, 2005, s. 2.
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hľadiska sa uvedené výrazy správajú buď ako ženské substantíva alebo
ako mužské – v závislosti od toho, či sa vzťahujú na ženy alebo na
mužov: Spevácka hviezda Peter Cmorik vystúpil na koncertnom turné,
Spevácka hviezda Zuzana Smatanová vystúpila na koncertnom turné.

SOCIOKULTÚRNE ASPEKTY
V poslednom čase sa pojem rod (gender) stáva čoraz citlivejšou kategóriou, ktorá sa z hľadiska rôznych vedných disciplín interpretuje
rozličným spôsobom. Rod vnímame ako lingvistickú kategóriu, je
legitímnou súčasťou väčšiny moderných jazykov a zvyčajne ju možno explicitne vyjadriť. Ide najmä o prípady, keď gramatický rod substantív je totožný s ich prirodzeným rodom. Avšak rod vnímame aj
ako sociálnu kategóriu s bezprostrednou nadväznosťou na kultúrnu
sféru, zasahujúcu do sociálnej roly človeka v rámci spoločnosti. Rolu
bežne chápeme ako súhrn štandardizácií, analogického správania sa
jedincov a očakávaní zo strany spoločnosti i jej členov. Pri utváraní
rodovej identity, t. j. „mužskej“ a „ženskej“ identity, podľa predstaviteliek rodových štúdií nejde len o proces, v ktorom sa má muž či
žena prispôsobiť rodovým normám, ktoré v spoločnosti fungujú, ale
„zároveň je aj výsledkom sebakonštituovania indivídua, konkrétneho
muža a konkrétnej ženy“7. Asymetria medzi mužským a ženským rodom existuje aj v dôsledku toho, že v procese sebakonštituovania muži
aj ženy reprodukujú isté všeobecne platné vzorce správania prezentujúce rodovo diferencované predstavy, definované ako rodové normy.
Rodové normy sa postupne upevňujú, akceptujú a inštitucionalizujú
v konkrétnom historickom spoločenstve, predpisujúc mužom a ženám sociálne roly. V tejto súvislosti sa pojmy rod a rola dostávajú do
nového vzťahu rodová rola. Tento vzťah pramení z poznania pohlav-

7

KICZKOVÁ, Zuzana: Rodová identita ako konštrukcia. In: Otázky rodovej identity
vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre. Ed. Z. Kiczková. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2000, s. 5.
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nej príslušnosti jedinca, podľa ktorého sa mu prisudzuje úloha v spoločnosti v zmysle štandardizovaného správania a očakávaní.
V rámci sociokultúrnej determinácie sa uplatňuje aj biologická
identita, ktorej poznanie je nevyhnutné pre poznanie sociálnej rodovej
roly. Biologická determinácia rozčleňuje mužský a ženský rod podľa
pohlavia. Skutočnosť je však taká, že biologické prvky sú v súčasnosti
čiastočne podmienené kultúrnymi a znejasňujú inak jednoznačnú kategóriu biologického rodu (sex). Ako príklad môžu poslúžiť rozličné
formy transsexualizmu a s tým spojené požiadavky prijímania rodovej/genderovej inakosti osôb, nielen na základe biologickej identity,
ale aj vo vzťahu k vlastnej rodovej role. Jednou z možných príčin takéhoto javu môže byť neschopnosť a odmietanie jednotlivca stotožniť sa nielen so svojím biologickým pohlavím, ale aj so štandardnou
rodovou rolou. Vytvára sa tak konflikt medzi prežívanou a nazeranou
identitou8.
Rodovým aspektom v jazyku sa v súčasnosti venuje rodová / genderová lingvistika (lingvistika rodu, feministická lingvistika či ženská
lingvistika). Zaoberá sa „postavením ženy a muža v jazyku v súvislosti
s re/produkciou ich sociálneho statusu“, pričom analyzuje jazykové
praktiky hovoriacich ako indikátory postavenia ženy a muža v spoločnosti svedčiace o rodovej diskriminácii používaním rodovo necitlivého jazyka (sexistického) preferujúc používanie rodovo citlivého
jazyka (nesexistického)9. Podľa nich sa ukázalo, že pri používaní generického maskulína si ľudia spájajú daný názov s osobou mužského
pohlavia oveľa častejšie ako so ženou. Pod názvami politik, poslanec,

8

9

ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena: Cudzosť a rodová identita. In: Cudzosť
– jazyk – spoločnosť. Bratislava : Iris, 2015, s. 230.
Predstaviteľka českej genderovej lingvistiky J. Valdrová analyzuje jazykové praktiky
hovoriacich ako indikátory postavenia ženy a muža v spoločnosti svedčiace o rodovej diskriminácii používaním rodovo necitlivého jazyka (sexistického) preferujúc používanie rodovo citlivého jazyka (nesexistického), sleduje testy generického
maskulína v češtine. Porov. VALDROVÁ, Jana: „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“ Testy generického maskulína v českém jazyce. In: Naše řeč, 2008, roč. 91, č. 1,
s. 26 – 38.
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doktor, právnik a pod. sa vybaví skôr obraz muža ako ženy, a to tým
častejšie, čím prestížnejšia je daná profesia a funkcia. Jazyk môže kopírovať skutočnosť, zároveň ju aj potvrdzovať a fixovať, a svojím spôsobom sa tak prihovára za mužov. Je tu možno mylná predstava, že
napr. inzerát Prijmeme ekonóma sugeruje, že tým správnym uchádzačom na danú pozíciu je muž. Sú však pozície, ktoré sa štandardne
doteraz používajú v mužskej podobe, napr. daňový poradca, či pomenovanie funkcie pracovníčky ministerstva ako hlavný radca sekcie. Tu
však treba rešpektovať kongruentné formy v atributívnej a predikátovej pozícii: Ako radca/atašé (muž aj žena) vykonal/vykonala zmeny.
Funkciu verejného ochrancu práv vykonáva žena. Z asistentky Roberta
Fica je hlavný štátny radca.
O ženách a mužoch sa spoločne v mužskom rode teda hovorí aj
v tých prípadoch, keď je v skupine väčšinové zastúpenie žien. Paradoxy vznikajú v praxi, napr. ženy v notárskej profesii si samy na dvere
svojho úradu dávajú veľmi často vygravírovať NOTÁR a pod. Niektoré
profesie v minulosti ženy nevykonávali vôbec, preto ani neboli ženské
ekvivalenty rôznych povolaní. Mužské názvy povolaní alebo spoločenského zaradenia (majiteľ, obchodník, klient) označovali preto pôvodne len mužov. Dnes je to inak a v podstate všetky povolania môže
vykonávať aj muž aj žena s tým rozdielom, že v niektorých odvetviach
je nepomerné zastúpenie žien (školstvo) a v iných zasa mužov (armáda). Avšak napriek tomu aj dnes úplne legitímne vznikajú pomenovania s použitím generického maskulína učitelia, kolegovia: Iniciatíva
učiteľov Slovenska či aktuálny slogan na budove Filozofickej fakulty
UK Učitelia chcú lepšiu budúcnosť pre vaše deti; či výzva Kolegovia,
štrajk pokračuje! Z danej formulácie je jasné, že do uvedenej skupiny
patria aj ženy učiteľky, kolegyne a nikto túto ich príslušnosť nespochybňuje použitím všeobecnej formy, ktorá je praktickejšia z hľadiska jazykovej ekonómie i jazykovej korektnosti, ak tak neurobia ženy
samy. Nuž a práve takéto prípady poukazujú na nesúlad medzi referenčnou a identifikačnou funkciou a jej jazykovým stvárnením. Táto
disharmónia sa premieta aj do rečovej praxe, kde evidujeme istú rozpačitosť a neujasnenosť výberu feminatívnych a/alebo maskulínnych
foriem bez sociolingvistickej schopnosti rozlišovať, čo tieto podoby
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v skutočnosti signalizujú, ako ich jednotlivci vnímajú a na pozadí
vlastnej skúsenosti i sociálneho presvedčenia interpretujú. Zaujímavý
pohľad na riešenie ponúka nasledujúca ukážka, kde v rovine pomenovania profesie sa používa generické maskulínum psychológ, terapeut,
ale špecifikácia profesie, ktorú môže vykonávať muž aj žena, sa v privatívnej pozícii diferencuje práve formou osobných zámen neho/nej,
jeho/jej, mu/jej.
Mnohí ľudia majú ešte stále obavy ísť so svojimi problémami k psychológovi. Nevedia, čo sa u neho/nej bude diať, čo môžu očakávať,
aký to bude človek, čím a či vôbec im môže pomôcť. Dostanú radu
a bude všetko vyriešené? Pracujú všetci psychológovia/terapeuti rovnako, alebo si môžeme vybrať, keď nám „nesedí“ jeho/jej prístup ? Aké
vlastnosti by mal mať dobrý psychológ/terapeut, aby sme mu/jej mohli
dôverovať?

Na rozdiel od referenčnej pozície sa v identifikačnej role na označenie žien a ich profesijného zaradenia či funkcie, ale aj s nimi spojených determinatívnych výrazov, takmer výlučne používajú feminatívne formy:
Viedenčanka Regina Ovesny-Straka spojila svoj profesijný život so Slovenskom. Od roku 2001 šéfovala Slovenskej sporiteľni a bola aj prezidentkou Slovenskej bankovej asociácie. V roku 2009 bola zvolená
do funkcie generálnej riaditeľky Salzburger Sparkasse Bank a v roku
2014 prišla do Kooperatívy.

V praxi možno sledovať dynamické tendencie prechyľovať v súčasnosti aj také tvary, ku ktorým ženské paralely spočiatku neexistovali,
napr. nové oslovovanie účastníčok kontaktných relácií v Slovenskom
rozhlase hostka, ktoré sa začalo používať popri spoločnom generickom pomenovaní hosť, pôsobí ešte pomerne cudzo, na čo neraz reagujú aj poslucháči citliví na jazyk. Avšak prechýlené ženské názvy typu
prezidentka, premiérka, starostka, ministerka, poslankyňa či primátorka, ktoré sa nedávno pociťovali ako príznakové, sú dnes vzhľadom na
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angažovanosť žien v spoločenskom živote oveľa frekventovanejšie a sú
vnímané ako neutrálne a jazykovo korektné.
Na ilustráciu stavu, ako sa ženy samy prezentujú, vyberáme príklady z profilov dvoch politicky angažovaných žien, a to bývalej premiérky SR Ivety Radičovej a bývalej veľvyslankyne a poslankyne Národnej
rady SR Magdy Vášáryovej, ktorá kandidovala na funkciu primátora
Bratislavy. V profile Ivety Radičovej sa popri osobných nacionáliách
v rubrike absolvované vzdelanie objavuje všeobecné pomenovanie
dosiahnutého akademického titulu docentúra a profesúra. V rubrike doterajšie zamestnania sa striedajú pomenovania profesií a funkcií v maskulínnej i feminatívnej podobe: koordinátorka výskumného
tímu pre rodinnú politiku, vysokoškolský pedagóg, výkonná riaditeľka,
zástupkyňa riaditeľa, garant odboru sociológia, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, poslankyňa a podpredsedníčka Výboru NR SR pre
sociálne veci a bývanie, hosťujúca profesorka na zahraničných univerzitách, expertka Európskej komisie v oblasti sociálnej politiky.
V profile Magdy Vášáryovej sa používajú výlučne prechýlené podoby názvov funkcií, ktoré počas svojej profesijnej kariéry vykonávala: herečka, zakladateľka a riaditeľka Spoločnosti pre zahraničnú politiku, bývalá veľvyslankyňa a štátna tajomníčka, poslankyňa a podpredsedníčka Výboru pre kultúru a médiá NR SR, dokonca i kandidátka
na primátorku Bratislavy. Je známe, že M. Vášáryová sa v minulosti
uchádzala aj o funkciu hlavy štátu, kde ju médiá často predstavovali ako kandidáta na prezidenta. Neskôr, keď kandidovala vo voľbách
na pozíciu primátora hlavného mesta, sa na bilbordoch uvádzala ako
kandidátka na primátorku, teda aj funkcia, o ktorú sa uchádzala, bola
uvedená vo feminatívnej podobe. Na týchto príkladoch vidieť, že používateľom jazyka nie je vždy jasná špecifikácia rodových relácií vzhľadom na identifikačnú a referenčnú funkciu.

PRAGMATICKÉ ASPEKTY
Z hľadiska rodovej korektnosti verbálnej komunikácie sa zo strany zástancov rodovej rovnosti kriticky sledujú spôsoby označovania a oslo47
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vovania osôb, výhrady sú najmä voči nadmernému používaniu generického maskulína, aj keď je jasné, že v referenčnej pozícii zastupuje
obidva rody. Početné príklady z webovej stránky Filozofickej fakulty
UK, keď pri anticipovaní pomenovania funkcie, ktorú v danej inštitúcii vykonáva žena, sa raz použije ženská, inokedy zas mužská forma,
napr. predseda zamestnaneckej časti senátu, vedúci / vedúca katedry,
študijný poradca / študijná poradkyňa, tajomník / tajomníčka katedry, riaditeľ / riaditeľka centra, ale sekretárka či knihovníčka katedry,
fakultná koordinátorka, dávajú podnet na hlbšiu analýzu úzu v tejto
oblasti a hľadanie istých zákonitostí verbálneho správania používateľov slovenčiny, ktorí kategóriu rodu neuplatňujú systémovo podľa
jednotného statusu, ale riadia sa skôr intuitívne podľa svojho komunikatívneho vedomia. Nerozhodnosť pri výbere zodpovedajúcej formy
môže viesť k hľadaniu iných prostriedkov, keď na niektorých pracoviskách sa namiesto pomenovania administratívnej pozície sekretárka
katedry, knihovníčka katedry používa názov administratívneho pracoviska sekretariát / knihovňa katedry. Na preferovanie tej či onej rodovej podoby pôsobí mnoho faktorov, jazykových i mimojazykových,
ktoré implikujú mnoho variantných interpretácií. Uvedená ukážka
môže len potvrdiť nedôslednosti v uplatňovaní rodovo príznačných
foriem.
Pacientovi vo veku od 16 do 17 rokov môže lekár podľa vlastného uváženia sám predpísať liečbu alebo lieky, prípadne ho vyšetriť, ak si myslí,
že je dostatočne zrelý/á na to, aby jeho inštrukcie pochopil/a. Od 18
rokov má každý právo rozhodovať sa o liečbe a o veciach s ňou súvisiacich sám.

V tomto odbornom texte sa maskulínny tvar vyskytuje v generickom postavení, keď zastupuje obidva členy pacient aj pacientka,
lekár aj lekárka. Pri špecifikácii činnosti v predikátovej pozícii sa už
diferencuje rodová príslušnosť a explicitne sa použijú obidve formy
zrelý/á, pochopil/a, avšak tento postup sa nedodržal dôsledne, keďže
vymedzovacie zámená každý a sám sa vyskytujú len v mužskej forme
s generickou referenciou.
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Zástupná funkcia mužského rodu sa často využíva v osloveniach.
Feministická lingvistika upozorňuje na príznakovosť oslovení typu vážený čitateľ, milí poslucháči, milí priatelia, vážení prítomní, najmä vtedy,
ak medzi adresátmi prevažujú ženy. Ich výskumy opierajúce sa predovšetkým o sociologické a psychologické aspekty naznačujú, že ľudia
sú pri percepcii objektívnej reality ovplyvnení jazykovými štruktúrami
a prostredníctvom preferovania maskulín sa v jazyku posilňujú aj tendencie uprednostňovať zastúpenie žien mužmi v spoločnosti, čo môže
byť prejavom sociálne a kultúrne podmienených rodových stereotypov. Na druhej strane preferovanie ženskej formy v inzeráte Dekan fakulty vypisuje konkurz na obsadenie miesta riaditeľky Studia Academica
Slovaca je ukážkou nedôslednosti, ktorú možno naopak interpretovať
ako prejav diskriminácie mužov na obsadenie daného postu.
Stereotypy fungujú „ako štandardizované úsudky vzťahujúce sa na
seba (autostereotypy) a na iných (heterostereotypy), ktoré platia v istom kultúrnom prostredí a ktoré štruktúrujú vnímanie príslušných
výsekov sveta nositeľmi danej kultúry“, pričom môže ísť o nesúlad alebo len čiastočný súlad s realitou10.
Rodové stereotypy sú často sprevádzané silnou emocionalitou prejavujúcou sa v postojoch príslušníkov vlastnej skupiny voči príslušníkom inej/nie vlastnej skupiny11. Samozrejme, rozdielny prístup sa
uplatňuje pri priamom oslovení publika, kde je jasné, kto je prítomný
a podľa etikety je neprípustné použiť len generické maskulínum, ak sú
prítomné aj ženy: vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctení
hostia. Nasledujúci príklad ukazuje, že v jednom výroku, kde sa osobitne oslovujú ženy aj muži, sa celkom prirodzene použije generické
maskulínum, ktoré jasne deklaruje skutočnosť, že hlasujú poslankyne
aj poslanci panie poslankyne, páni poslanci, prítomných je 61 poslan10
11

DOLNÍK, Juraj: Jazyk – človek – kultúra. Bratislava : Kaligram, 2010, s. 88.
PEKAROVIČOVÁ, Jana: Rodové stereotypy v interdisciplinárnych a interkultúrnych
súvislostiach. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 215 – 226. Tam je aj špecifikácia rodových stereotypov spolu
s príslušnou literatúrou a príkladmi stereotypného uplatňovania v rozličných komunikačných sférach.
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cov. V nominatíve množného čísla je v týchto prípadoch prípustný
dvojtvar, teda vážené pani/panie poslankyne, hoci v poslednom čase
registrujeme preferovanie tvaru panie.
Forma oslovenia neraz podmieňuje aj komunikačný účinok, a preto výber náležitej formulky je otázkou jazykovej znalosti i poznania
širšej sociokomunikačnej sféry a firemnej kultúry a zároveň odrazom
sociokultúrnej a interkultúrnej kompetencie používateľa jazyka.
Na rozdiel od tradičného oslovenia mužov aj žien dámy a páni,
ktoré môže existovať v spojení s atribútom aj samostatne, sme v kontaktných reláciách Slovenského rozhlasu zaregistrovali oslovenie hosťa diskusie dáma a pán bez titulu či priezviska, ktoré v slovenskom
prostredí pôsobí zatiaľ skôr neobvykle.
V písaných textoch, v inzerátoch či v úradnej komunikácii sa navrhuje viacej využívať formu splittingu (rozlišovania), t. j. používaním lomky, najmä pri formulároch, kde to nenaruší plynulosť textu
(žiadateľ/ka, čitateľ/ka, klient/ka, pacient/ka, učiteľ/ka). Táto tendencia
sa viditeľne posilnila po príchode medzinárodných firiem na Slovensko, avšak v niektorých prípadoch prílišná snaha uprednostniť ženy
vyznieva komicky: Prijmeme čašníčku/-ka. V takýchto prípadoch by
azda bolo prehľadnejšie i kultúrnejšie použiť obidve formy v plnom
znení, teda prijmeme čašníčku/čašníka. Z hľadiska jazykovej etikety
nie je vždy vhodné použiť formu splittingu, napr. v úradnom liste pri
oslovení adresáta často evidujeme formulácie typu vážený/á klient/
ka, vážený/á riaditeľ/ka, ktoré sú síce z pohľadu jazykovej ekonómie
správne, ale z pohľadu jazykovej kultúry treba hľadať inú formu, ak sú
potenciálnymi adresátmi muži aj ženy, a to najlepšie vypísaním obidvoch foriem vážená pani vedúca katedry, vážený pán vedúci katedry,
ako sa to aj v našej akademickej praxi štandardne uplatňuje.
Podľa feministickej lingvistiky používanie generického maskulína
„posilňuje všeobecne vžité predstavy o mužských a ženských doménach, nezameniteľnosti „tradičných“ genderových identít a o hierarchizovanej spoločenskej deľbe práce“12 a ako návrh na ich odstránenie
12

VALDROVÁ, Jana. „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“ Testy generického maskulína v českém jazyce. In: Naše řeč, 2008, roč. 91, č. 1, s. 26 – 38.
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sa ponúka používanie obojrodových substantív zodpovedná osoba,
pracovná sila či nefajčiarsky priestor namiesto priestor pre nefajčiarov, poslanecká snemovňa namiesto poslanci, podnikateľské subjekty
namiesto podnikatelia, občianska verejnosť namiesto občania, čo sa
v praxi bežne využíva v intenciách komunikačného zámeru expedienta aj percipienta, avšak jazykovo je korektné, ak používatelia jazyka
v bežnej komunikácii na všeobecné označenie osôb v referenčnej
funkcii, bez vedľajších úmyslov diskriminovať ženy, prirodzene použijú generické maskulínum, ktoré aj väčšina žien vníma ako normálne
a necíti pritom spoločenskú ujmu.

DIDAKTICKÉ A INTERKULTÚRNE ASPEKTY
Prirodzený rod sa zhoduje s biologickým pohlavím pomenúvanej
osoby, a preto sa rozlišuje len prirodzený rod ženský a mužský. Prirodzený rod je spravidla identický s gramatickým rodom, no existujú substantíva, kde sa prejavuje nesúlad, napr. dievča je prirodzeného
rodu ženského, ale gramatického rodu stredného. Tento rozpor vyjadrený pádovou príponou, ktorá je typická pre substantíva iného rodu,
predstavuje principiálny didaktický problém najmä z hľadiska prezentácie slovenčiny cudzincom, ktorých materinský jazyk nedisponuje podobnou distribúciou medzi gramatickým a prirodzeným rodom
alebo absenciou stredného rodu pri životných substantívach, ako je
to v angličtine, prípadne sa nezhoduje v kategorizácii, napr. kolega je
v ruštine obojrodové, označuje muža i ženu, v slovenčine iba muža,
pre ženy existuje prechýlená podoba kolegyňa, čo ruským študentom
spôsobuje interferenciu vytvorením spojenia moja kolega13.
Osobitnou kapitolou z hľadiska sociálnej interakcie je jazyková stránka domácich aj cudzích ženských priezvisk a ich existencia
v slovenskom kultúrnom priestore, ktorá predstavuje istý didaktický
problém najmä pri prezentácii slovenčiny ako cudzieho jazyka a záro13

PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk. Predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 144.
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veň aj interkultúrne motivovaný problém pri transfere i transformácii
interlingválych parametrov. Symetriu v označovaní osôb možno v slovenčine pozorovať pri vlastných menách, osobitne pri priezviskách,
ktoré (na rozdiel od mnohých iných jazykov) majú schopnosť signalizovať, či ide o ženu používaním feminatívnej prípony -ová (resp. -á,
-a): Kováčová, Porubská, Veselá, Múdra, čo je formálnym vyjadrením
ženskosti a ženy sú takto zviditeľnené. V porovnaní s inými jazykmi je
istou výhodou pre komunikačného partnera, ktorému podoba slovenského priezviska napovedá, či ide o muža alebo o ženu bez toho, aby
sa tým sledovala rodová nerovnosť, ako sa to často interpretuje práve
z pozície feministickej lingvistiky. Práve u nich vidieť istý rozpor, na
jednej strane preferovanie feminatív, pomenovaní ženských profesií,
ktoré sleduje zviditeľňovanie žien v spoločnosti, na druhej strane tendencia k odstraňovaniu prípony -ová v ženských priezviskách. Je dôležité pripomenúť, že uplatňovanie mužskej podoby priezvisk u žien
upravuje zákon o štátnom jazyku č. 270/1995 Z. z., ktorý umožňuje
verejne známym osobnostiam, političkám či umelkyniam výber maskulínnej podoby priezviska, ktorá sa však v slovenskom prostredí pociťuje skôr ako neprirodzená, aj keď postupne čoraz viacej využívaná
nielen zo strany známych osobností. V súvislosti s použitím prechýlenej alebo neprechýlenej formy cudzieho ženského priezviska sa odporúča odlišovať typ jazykovej komunikácie: vo formálnej komunikácii,
predovšetkým v identifikačnej funkcii na úradných dokladoch by sa
malo priezvisko zhodovať s úradnou formou (Klára Sárkőzy, Giulia
de Matteis, Esther Schmudde, Tatiana Klymčuk, Maria Stupar), no
v bežnej komunikácii v hovorenom i písanom prejave sa v slovenskom
kontexte používa prechýlený tvar, najmä v deklinovanej podobe od
Kláry Sárkőzyovej, stretnutie s Hillary Clintonovou, cenu udelili Sofii
Lorenovej a pod., pričom k výberu zodpovedajúcej formy treba pristupovať citlivo na základe komunikačných okolností i etnokultúrnych
zvyklostí prostredia. Dodnes však pretrváva používanie nesklonných
ženských priezvisk ako Margita Figuli či Elena Maróthy-Šoltésová, čo
je pozostatkom staršej kodifikácie spisovnej slovenčiny, keď sa od cudzích mužských priezvisk zakončených na inú hlásku ako na -o alebo
-a ženské podoby priezvisk netvorili prechyľovaním, ale ostávali ne52
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sklonné14. V súčasnosti sa táto podoba čoraz viacej presadzuje, najmä
po sobáši žien pri zachovaní rodného i prevzatím manželovho mena
v základnom tvare: Helena Ľos Ivoríková, Adela Ismail Gabríková, ale
aj v prechýlenom tvare Zuzana Popovičová Sedláčková.
Rešpektovanie či ignorovanie interkultúrnych osobitostí v slovenskom kontexte je analogické s bežným postupom v zahraničí, kde sa
zvyčajne slovenské ženské priezviská používajú v maskulínnej podobe, najmä v písomnej korešpondencii. Na neznalosť funkcie slovenského formantu -ová v oblasti medzinárodnej komunikačnej praxe
poukazujú známe prípady, keď úrady v niektorých krajinách nerešpektujú variantné formy slovenských mužských a ženských priezvisk
a oficiálnu podobu priezviska matky chcú zapísať aj jej synovi, narodenému v zahraničí. Týmito administratívnoprávnymi komplikáciami zdôvodňuje väčšina slovenských žien pôsobiacich v zahraničí
svoje konanie, keď sa rozhodnú používať maskulínny variant svojho
priezviska. Za špecifický prípad neporozumenia možno označiť kurióznu podobu môjho mena a priezviska Jana ova Pekarovič, ktorá
bola súčasťou adresy úradného listu v období môjho lektorského pôsobenia v Rakúsku. Autorka listu ako odborníčka na translatológiu sa
totiž domnievala, že prípona -ová nahrádza oslovenie pani, prípadne
slúži na označenie rodovej príslušnosti či rodinného stavu podobne
ako v iných jazykoch, a teda svoje konanie považovala za prejav zdvorilosti a snahy rešpektovať kultúrne špecifiká slovenčiny. Z uvedenej
skúsenosti vidieť, že bez náležitej opory v znalosti sociokultúrnych
reálií, ktoré sa odrážajú v cieľovom jazyku, môže cudzinec nesprávne interpretovať formálne znaky feminizácie a urobiť chybu, ktorá má
charakter transkultúrnej bariéry / interferémy.
Preto je potrebné analyzovať súčasné tendencie v interpretácii
rodu ako gramatickej aj ako sociálnej kategórie na pozadí európskej
jazykovej politiky i globalizačných tendencií, no pritom rešpektovať
typologické črty slovenčiny a zásady jazykovej etikety v intrakultúrnom aj inerkultúrnom kontexte.
14

PAULINY, Eugen: Krátka gramatika slovenská. 5. vyd. Bratislava : Národné literárne centrum – Dom slovenskej kultúry, 1997, s. 69.
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SUMMARY
Gender as a Grammatical and Social Category
Recently, the concept of gender has become an increasingly sensitive category
which is interpreted differently depending on the scientific discipline. We
perceive gender as a linguistic category, it is a legitimate part of most modern
languages and it can usually be explicitly expressed. This is particularly
the case when the gender of nouns is identical with their natural gender.
However, we also perceive gender seen as a social category with immediate
relationship to the cultural sphere, extending into the social role of human
beings in society. Role is normally understood as the sum of standardizations,
analogous behavior of individuals and expectations from society and its
members. In this context, the terms gender and role enter a new relationship
- gender role. This relationship stems from the knowledge of an individual’s
gender (male or female), according to which he or she is attributed a role in
the society in terms of standardized behavior and expectations.
The study aims to hold a mirror to the use of gender as a linguistic and a social
category. In selected examples, we will attempt to interpret current trends in
the perception of gender and a differentiated application in common practice
as well as in the wider understanding of the gender discourse. The analysis of
material research shows that when referring to a person and grammatically
embodying her/him it is necessary to differentiate between the referential
and identifying function of that specific denomination.
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Veda nie je o pravde, ale o spôsobe hľadania pravdy.

Meritom vysvetľovania pojmu cudzosť sa v jazyku na pozadí interpretačného konštruktu stáva naša orientácia vo svete na základe kritérií, v ktorých dominuje vzťah „patriť do vlastnej domény“ oproti
„nepatriť do vlastnej domény“. Argumentácia tohto typu sa pritom
opiera o interpretáciu vzťahu k tým, ktorí „nepatria k nám“, k tým,
„ktorým nerozumieme“1. Argumentuje sa pritom odkazom na sociálnu a kultúrnu (kognitívnu) cudzosť s poznámkou, že cudzosť je inter1

DOLNÍK, Juraj: Vstup do sveta cudzosti. In: Cudzosť – jazyk – spoločnosť. Bratislava : Iris, 2015, s. 14.
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pretovaná inakosť. Vzťah k okoliu sa interpretuje ako cudzí tým, že
v rámci socializácie dominuje vo vedomí celostná orientačná doména
aj vzťahy mimo nej. Definuje sa ako antropologická konštanta, ktorá
vznikala v evolučnom procese, keď sa z prírody vydeľoval protočlovek a navodzoval sa vzťah subjekt – objekt2. Z pohľadu všeobecnej
či teoretickej jazykovedy je takéto vysvetlenie možné, ale rovnako je
limitované okolnosťami spomenutého evolučného procesu v duchu
porekadla „Sama hora proti sebe porisko dáva“. Ide tu o analogický
vzťah, aký možno nájsť medzi anatómiou a fyziológiou: teória je pendantom anatómie, fyziológia prejavom, fungovaním (tela aj jazyka).
Rovnako jedinečným, ako je v oblasti biológie každý jedinec, jedinečným spôsobom sa v jazykovej či spoločenskej situácii toto indivíduum vyznačuje aj svojím postojom k inakosti či cudzosti v každej
oblasti komunikácie. Týka sa to celkom prirodzene nielen diskurzu
na synchronickej úrovni, ale aj akéhokoľvek jazykového prvku v jeho
sociálnom, teritoriálnom a časovo diferencovanom vzťahu. Veľmi presvedčivo to opísal – aj keď slovenská teoretická jazykoveda a sociolingvistika nerada zovšeobecňuje na pozadí viacerých jazykových rodín
– V. Krupa3. Na tomto mieste by sme radi umiestnili aj úvahu o tom,
akú rolu tu zohráva miera asimilácie ináč vnímaných prvkov či vnímanie a prekonávanie asimilačných hraníc. Nemožno tu obísť práve
štyri základné skupiny Krupovej hierarchizácie asimilačných hraníc:
• asimilácia na úrovni kultúrne aj štruktúrne podobných jazykov,
napr. slovenčiny a češtiny;
• asimilácia na úrovni kultúrne podobných a štruktúrne odlišných
jazykov, napr. slovenčiny a maďarčiny;
• asimilácia na úrovni kultúrne odlišných a štruktúrne podobných jazykov, napr. gréčtiny (klasickej) a sanskritu;
• asimilácia na úrovni kultúrne aj štruktúrne odlišných jazykov,
napr. slovenčiny a gruzínčiny či swahilčiny4.
2

3
4

DOLNÍK, Juraj: Vstup do sveta cudzosti. In: Cudzosť – jazyk – spoločnosť. Bratislava :
Iris, 2015, s. 14.
KRUPA, Viktor: Jednota a variabilita jazyka. Bratislava : Veda, 1980, s. 133.
Tamže.
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Z nášho kultúrnohistorického aj súčasno-politického pohľadu sa
problematika inakosti či cudzosti v jazyku najviac týka miery asimilácie v rámci prvých dvoch uvedených skupín, v ďalších dvoch
skupinách sa vyznačuje menšou mierou prieniku prvkov (do slovenčiny). Názov nášho príspevku obsahuje odkaz na vnímanie
prirodzenosti, inakosti či cudzosti v retrospektíve, súčasnosti aj
perspektíve. Zložitosť týchto procesov presahuje rámec jedného
konferenčného príspevku, preto na ilustráciu uvádzame vybrané javy, ktoré – samozrejme – nemožno zovšeobecňovať, ale bez
materiálovej podstaty sa akákoľvek teória míňa účinku. Príklady
nemajú slúžiť ako jedinečné typy, ale ako východisko teoretických
zovšeobecňovaní na presvedčivom materiálovom základe. Tento
základ má mať prirodzenú podstatu, materiálový rozsah a musí
spočívať na spoľahlivom kultúrnohistorickom základe. Za metodologicky spoľahlivé argumentačné metódy tradične a radi využívame prirodzený jazykový materiál z rozsiahleho slovanského
územia – Slovanský jazykový atlas. Podrobnou analýzou materiálu,
ktorého základ je celoslovanský a doplnený je o interkultúrne vplyvy z germánskeho, románskeho, ugrofínskeho, turkotatárskeho,
gréckeho aj albánskeho jazykového základu, možno uviesť mnoho
príkladov nielen asimilačných procesov, zmeny vnímania inakosti
a cudzosti geneticky odlišného základu, ale naopak – zmeny vnútornej východiskovej a homogénnej paradigmy, odcudzovania sa
a straty pôvodného stavu pod vplyvom medzijazykových, interkultúrnych a interkonfesionálnych tlakov. Z veľkého množstva (asi 3
500) javov z územia všetkých slovanských jazykov možno uviesť
dôkaz retrospektívnych zmien vnímania inakosti či cudzosti pod
vplyvom vývinu sociálnych a jazykových paradigiem v prirodzených jazykových útvaroch a pod vplyvom výsledkov týchto asimilačných zmien. Jednoduchým príkladom je vnímanie cudzosti
a inakosti pri pomenovaní rodinných vzťahov, ktoré vznikli vydajom alebo ženbou Slovanov (nomina afinitatis) v postupnom
odlišne sa vyvíjajúcom kultúrnom prostredí s rozličnou mierou
asimilácie. V nej sa navonok paradoxne odrážajú aj spätne pôsobiace výviny v tom, že bežný prvok, vnímaný tradične ako doxa, sa
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v interkultúrnom prostredí dostáva do napätia s okolím a vplyvom
externého tlaku sa stáva neznesiteľný. V snahe oslobodiť sa od tohto napätia (používatelia jazyka) postulujú nový paradox. Postupne aj tento paradox spôsobuje ďalšie napätie, sám sa stáva novou
doxou a používatelia jazyka spejú k novému paradoxu5. V ďalších
úvahách o miere inakosti či cudzosti v jazyku využijeme časť poznatkov, ktoré sme z iného hľadiska spomenuli v našom príspevku
o Slovanskom jazykovom atlase6.

DIFERENCIAČNÉ ZNAKY V NEROVNORODOM PROSTREDÍ
– NOMINA AFINITATIS
V pomenovaní rodinných vzťahov, ktoré vznikli vydajom alebo ženbou, t. j. nomina afinitatis, používali starí Slovania na pomenovanie
manželovho brata slovo dever (< *děverь7). Toto slovo sa v starších
prameňoch z nášho územia zachovalo vo význame „brat zaťa“, „manželov brat“, „prvý družba“8. Manželkin brat sa pomenúval slovom šur
(<*šurь; tento výraz sa z predspisovného obdobia slovenčiny nezachoval, existuje len sprostredkovaný doklad cez češtinu z r. 1477 v Žilinskej knihe v podobách šuřě, šířě9 vo význame „manželkin brat“). Manžel manželkinej sestry sa pomenúval slovom svojak (< *svojьakъ10) vo
význame „patriaci do našej rodiny“, „vlastný príbuzný“ (toto slovo sa
v kontrahovanej podobe svák zachovalo vo význame „manžel otcovej
5
6

7

8
9

10

BARTHES, Roland: Príklad Barthes. Bratislava : Kalligram, 2001, s. 71.
ŽIGO, Pavol: Pomenovanie rodinných vzťahov v slovenčine z hľadiska etnokultúrnej
identity. In: Studia Academica Slovaca. 39. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010, s. 269 – 283.
MACHEK, Václav: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1957, s. 85.
Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 1. Bratislava : Veda, 1991, s. 248.
RYŠÁNEK, František: Slovník k Žilinskej knihe. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1954, s. 628.
MACHEK, Václav: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1957, s. 486.
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alebo matkinej sestry“, „akýkoľvek starší príbuzný“11). Z predspisovného obdobia slovenčiny sa zachovali podoby sváko, sváčko, sváčik, svák
vo význame „muž, ktorý sa dostal do rodiny sobášom, manžel otcovej
alebo matkinej sestry, matkinej tety, tetin manžel“12. Sestrin manžel
sa pomenúval výrazom zať (< *zętь13) a mal význam „priženený, aby
zachoval rod“14, z neho sa vyvinul dnešný význam „dcérin manžel“15.
Manželova sestra sa pomenúvala slovom zelva / zolva (<*zelva, *zolva16), ktoré znamenalo doslovne „žena, ktorá sa vydala do rodiny svojho manžela“, v rovnakom význame je z južnoslovanských jazykov známe slovo jetrva.17 Potomkovia súrodencov sa pomenúvali na pozadí
spoločného rodu, plemena, slovami typu plemennik vo význame „synovec“ (< *pelmę = patriaci do jedného rodu, plemena), plemennica,
významovo zodpovedajúce dnešnému slovu neter (< *nept-ijo, netьjь).

INTERKULTÚRNY KONTAKT AKO PRÍČINA ZMIEN
Príklady dokazujú, že pôvodná praslovanská sústava príbuzenských
pomenovaní sa na území dnešného Slovenska pod vplyvom kontaktov s inojazyčným etnikom oslabila, vnútorné vzťahy sa prehodnotili a adaptovali sa pomenovacej sústave nemčiny. Dokazuje to vývin,
v dôsledku ktorého sa germanizmy švagor ustálili na pomenovanie
1. manželovho brata (pôvodne *děverь vo význame „manželov brat“
11
12
13

14
15

16

17

Tamže.
Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 5. Bratislava : Veda, 2000, s. 567.
MACHEK, Václav: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1957, s. 585.
Tamže.
Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 7. Red. M. Majtán. Bratislava : Veda, 1991,
s. 182.
MACHEK, Václav: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1957, s. 585.
DŽUKANOVIČ, Maja: Svakovega tasta sestrična je moja mala teta. In: Družina
v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Zbornik predavanj. Ljubljana : Unirverza
v Ljubljani, 2011, s. 34.
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aj „prvý družba“), 2. manželkinho brata (pôv. *šurь aj vo význame
kolektíva, t. j. „vlastní bratia mojej manželky“), 3. manžela manželkinej sestry (*svojьakъ = patriaci do našej rodiny, vlastný príbuzný),
4. sestrinho manžela (*zętь = priženený, aby zachoval rod). Prechýlená podoba švagriná sa ustálila na pomenovanie manželovej sestry
(pôv. *zelva, *zolva = „žena vydatá do rodiny svojho manžela) aj bratovej manželky (*nevestka = „privedená do rodiny svojho manžela“).
Táto zjednodušená pomenovacia sústava rodinných príslušníkov
vyníma slovenčinu a ostatné západoslovanské jazyky z pôvodného
byzantsko-slovanského typu nomina afinitatis tej istej generácie a integruje západoslovanské jazyky s adaptovaným neslovanským typom
nemeckého východiska der Schwager (paralely v kompozitách s alternovaným koreňovým vokálom v prvej časti kompozita typu Schwiegereltern, Schwiegersohn, Schwiegertochter, Schwiegervater, Schwiegermutter). Napriek starej tendencii prijať v pomenovacej sústave nomina
afinitatis štruktúru pomenovania pod vplyvom nemčiny sa táto adaptácia vyjadrovania rodinných vzťahov v slovenčine neprejavila v plnej miere pri pomenovaniach typu svokrovci (nem. Schwiegereltern)
– svokor (nem. Schwiegervater), svokra (nem. Schwiegermutter), zať
(nem. Schwiegersohn), nevesta (nem. Schwiegertochter), t. j. na úrovni
rozdielnych generácií. Výsledkom interkultúrnych a medzijazykových
kontaktov slovanského obyvateľstva s inojazyčným etnikom románskeho pôvodu sa v obchodno-cestovateľskom prostredí jadranského
pobrežia stalo pomenovanie manželkinho brata formou kuňot, vychádzajúce z taliančiny (východisko: co-gnat-, význam: „spoznaný spolu
s mojou manželkou“, resp. „prostredníctvom nej“). Vo východnej časti
bulharského jazykového územia sa pod vplyvom turečtiny s odlišným
konfesionálnym vplyvom stabilizovali podoby, vychádzajúce z formy
kadžinbirader do adaptovanej formy kainč.
Areálová distribúcia jednotlivých foriem pomenovania manželkinho brata (jeden z príkladov pomenovania rozsiahlych rodinných či
spoločenských vzťahov) v sebe skrýva veľmi silný interkultúrny fenomén. Naznačili sme ho v rámci vplyvu odlišnej konfesionálnej situácie
v niekoľkých lokalitách východnej časti bulharských nárečí. Pohľad
na rozsiahly celoslovanský areál je však svedectvom vplyvu širšieho
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Obr. 1
Pomenovanie manželkinho brata v slovanskom areáli

historicko-spoločenského kontextu na jazykový vývin. Podoby švagor – v rozličných hláskoslovných variantoch, odrážajúcich typické
zákonitosti jednotlivých jazykov – nevyjadrujú len vplyv nemeckého
jazykového kontaktu so slovanským obyvateľstvom, ale sú dôkazom
duchovného a jazykového vplyvu v areáli, ktorý sa ocitol pod vplyvom
rímskokatolíckej konfesie. Na slovanskom jazykovom území, kde sa
zachoval výrazný vplyv pôvodného byzantského rítu, ostali súčasťou
62
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pomenovacej sústavy rodinných vzťahov východiskové lexémy pôvodnej slovanskej triedy nomina afinitatis.

NADINŠTINKTÍVNE REAKCIE?
Jediný príklad z množstva zložitých areálových, jazykových, interkultúrnych aj interkonfesionálnych vzťahov je prototypovým dôkazom
racionálne riadeného orientačného správania, ktoré vychádza z prvotných analogických nadinštinktívnych reakcií v rámci uvedomovania
si generačného a afinitného príbuzenského vzťahu. Procesy, výsledkom ktorých je súčasný stav, nespočívali na imitácii, na zámernom
napodobňovaní okolia, ale sú dôsledkom formovania odlišnej kognitívnej podstaty. Z hľadiska jazykovedy by bolo žiaduce alebo aspoň
zaujímavé odhaliť či určiť medzník, v rámci ktorého sa v uvedenom
príklade pomenovania rodinných vzťahov pri tom istom význame
začala oslabovať pôvodná forma a v duchu jej prehodnocovania sa
forma, ktorej organizmus inštinktívne nerozumel (čiže ju nedokázal
inštinktívne interpretovať, teda inštinktívne asimilovať, t. j. to, čo mu
bolo inštinktívne cudzie), asimilovala a vytlačila z jazyka pôvodnú
formu. Pre nedostatok písomných prameňov z predpokladanej relevantnej doby asimilačný proces nedomácich prvkov nevieme vymedziť. Historický slovník slovenského jazyka18 obdobím, ktoré zachytáva,
dokazuje, že tieto jazykové zmeny boli v dobe, z ktorej je jeho pramenná základňa, ukončené a zodpovedajú dnešnému stavu. Z hľadiska vývinu jazyka tu ide o ireverzibilné procesy s dominanciou absolútneho fenoménu spoločenských aj prírodných vied – šípky času,
vedúcej od usporiadanosti k neusporiadanosti. Vylúčená je tu slučka,
„návrat omladnutého deduška“, vývinová slučka k začiatku; dominuje paradox – samosúhlasné riešenie, konfliktné s pôvodným stavom
a narúšajúce ho. Kognitívnou asimiláciou, „porozumením“ a používaním pôvodne neznámej formy sa oslabuje pôvodný stav až do takej
miery, že pôvodný prvok sa časom stane cudzím: kto z používateľov
18

Ako v poznámke 16.
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súčasného slovenského jazyka pozná význam slov šur, dever, svojak,
zolva, jetrva? Interkultúrnym, interregionálnym a interkonfesionálnym prostredím sa prejavil spätne pôsobiaci vývin: predpoklad, že
bežný prvok, vnímaný tradične ako doxa, je v novom interkultúrnom
prostredí vystavený napätiu, externému tlaku, je neznesiteľný a používatelia jazyka sa snažia odstraňovať napätie. Ide o reálnu, aktuálnu
cudzosť, ktorá sa s ohľadom na dlhodobý jazykový vývin bez poznania
jeho podstaty vníma ako neznáme, „ešte“ nepoznané. Atribút cudzosti v porovnaní s prirodzenosťou možno okrem spomenutého príkladu
interpretovať aj množstvom javov, ktoré sú dôkazom prehodnocovania kognitívnej paradigmy. Relevantné je vtedy, ak sa jej podstatou
stáva heterogénna etnická štruktúra so svojimi etnokultúrnymi atribútmi a ich koexistenciou vzniká rôznorodé spoločenstvo, ktoré žije
väčšinou v harmonických vzťahoch. Takáto multietnicita sa vyznačuje dvoma „formotvornými“ elementmi – kresťanstvom (christianitas)
a spoločenstvom (communitas), ktoré sa podľa N. Rácovej19 prejavujú
ako oveľa dôležitejšie, akými sú individuálne pokrvné zväzky, medzi ktoré patrí etnicita so svojím primárnym atribútom – jazykom.
Spoločenstvo v takomto jazykovo, kultúrne či duchovne heterogénnom prostredí výrazne znižuje individuálny pocit aliterity jednotlivca
a harmonizuje ho vo vzťahu k okoliu. N. Rácová20 upozorňuje na silné
zastúpenie obyvateľstva, hovoriaceho nemeckým jazykom, ktoré sa na
našom jazykovom území výrazne prejavovalo od druhej polovice 12.
storočia. U časti obyvateľstva žijúceho na zmiešanom území nad pocitom etnickej príslušnosti prevládal pocit stotožňovania sa so svojím
životným priestorom bez pocitu rozporov s príslušníkmi iného etnika.
Toto prostredie je sprostredkovateľom prieniku nedomácich, pôvodne cudzích, neskôr len iných prvkov do domáceho jazyka. Integračnú
funkciu v tejto oblasti do reformácie plnil duch stredovekého latinského univerzalizmu, ktorý sa v duchu vtedajších zásad neobmedzoval
len na duchovnú, náboženskú sféru, ale ju integroval s ostatným svet19

20

RÁCOVÁ, Naďa: O vzťahu individuálnej identity jednotlivca a jeho príslušnosti
k spoločenstvu. In: Slavica Slovaca, 24, 2004, č. 1, s. 124.
Tamže, s. 125.
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ským životom, t. j. aj administratívou a vtedajšou územnou správou.
Veľmi jednoduchým a priamočiarym sa tento proces javí v oblasti
lexikálnej adaptácie nedomácich prvkov. Aj na pozadí vnemu funkčnej špecializácie jazykových rovín sú komplikovanejším, z hľadiska
stabilizácie dlhotrvajúcim procesom zmeny v jazykových rovinách,
v rámci ktorých nedochádza k priamočiarej asimilácii, napr. na úrovni
lexikálnej roviny, ale k zmenám paradigmy na úrovni jazykovosystémových, až typologických zmien, napr. vývinu flexie (upozornil na ne
ešte E. Pauliny21).

SÚČASNÉ VNÍMANIE PRIRODZENOSTI, INAKOSTI
A CUDZOSTI, ICH PERSPEKTÍVA
Pri charakteristike týchto fenoménov z hľadiska súčasnosti, t. j. dynamicky prebiehajúcich procesov sa ťažko vieme dohodnúť na tom, či
ide o konkrétne „interpretácie“ statickej situácie, t. j. stavu v čase, alebo o deskripcie, ktoré evidentne budú mať svoje vývinové pokračovanie. Relevantná je tu protichodná povaha kategórie času, vyplývajúca
z podstaty jej antinómie: pohyb meriame časom, čas meriame pohybom, pričom pohyb sa, prirodzene, chápe ako zmena. Jazykovedné či
jazykové problémy tak pretláčame cez červiu dieru: čím pomalšie sa
ňou pohybujeme, tým väčší okruh problémov identifikovaných jazykových zmien v rozličných varietách jazyka sa snažíme „pretlačiť“ cez
úzky lievik červej diery (pozri obr. 2). Relevantné sú pritom rovnako
stabilné, t. j. definitívne zmeny, ako aj variabilné zmeny, odrážajúce
podstatu sociálnych zmien, s ktorými sa spoločenstvo používateľov
jazyka stotožňuje, prijíma ich, a tým strácajú povahu inakosti, resp.
v akej miere toto spoločenstvo niektoré prvky naďalej vníma ako cudzie a odmietne ich. Z opačného pohľadu sa nám problém javí tak, že
čím väčší časový úsek máme na zreteli, tým viac sa zmeny v jazyku aj
z pohľadu inakosti a cudzosti, celkom prirodzene, javia ako pomalšie
a povaha jazyka sa stáva stabilnejšou a prirodzenejšou.
21

PAULINY, Eugen: Vývin slovenskej deklinácie. Bratislava : Veda, 1990, s. 19.
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Obr. 2
Červia diera so šípkou času

Odhadovanie miery cudzosti či inakosti v jazyku s ohľadom na
jeho perspektívny vývin nie je zmysluplné a metodologicky ani správne, pretože jazyk nie je fenomén, pri ktorom by bolo možné určiť či
predpokladať jeho zmeny. Na základe predchádzajúcich vývinových
tendencií možno len retrospektívne identifikovať mieru asimilačných procesov a ich relevanciu v prirodzených jazykových útvaroch
a v takomto duchu možno potom zaujímať postoj pri kodifikačných
aktoch. Dejiny či vývin akéhokoľvek jazyka, v našom prípade slovenčiny, presvedčivo dokazujú interakciu s okolím, mieru inakosti či cudzosti a výsledky asimilačných procesov a spontánnych jazykových
zmien. Možno, že pojmy inakosť a cudzosť prenikajú na „metodologickú scénu“ súčasných jazykovedných výskumov ako aktuálne pomenovania procesov, vzťahujúcich sa na jazykové či sociálne menšiny.
Týmito pojmami sa snažíme pomenovať celkom prirodzené zmeny,
ktoré sa v každom jazyku vyskytovali od začiatkov jeho konštitutívneho procesu; v ňom od začiatku išlo o uvedomovanie si miery inakosti či cudzosti vo vzťahu k predchádzajúcemu stavu. Tieto tendencie boli dlhodobé a mieru relevantnosti potenciálnych zmien, mieru
asimilácie podmieňovala ich známa funkčnosť. Synchrónne skúmanie
inakosti či cudzosti v jazyku, súčasné sledovanie jazyka menšín, má
svoju poznávaciu hodnotu v tom, že si všíma krátky vývinový úsek
jazyka na malej sociálnej vzorke. Nevedno, do akej miery sa snahy
o takého špecifické znaky v jazyku zachovajú, resp. nakoľko sa poznatky o nich v budúcnosti stanú relevantnou zložkou sociolingvistic66
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kých výskumov. Opodstatnenosť takejto predpokladanej „dynamiky“
v jazyku preverí ich trvanie a zaujať k nim objektívny postoj ťažko
môžu dve-tri generácie žijúcich používateľov jazyka. Podstatu týchto tvrdení možno presvedčivo ilustrujú staršie zmeny v morfologickej rovine, o ktorých predpokladáme, že majú v porovnaní s lexikou
odlišnú povahu, ale dokazujú mieru stabilizácie pôvodne „iných“ či
„cudzích“ prvkov v jazyku a ilustrujú povahu ich asimilácie z hľadiska
funkčnosti.

INAKOSŤ/CUDZOSŤ
– OPÄŤ V RETROSPEKTÍVE GRAMATICKEJ ROVINY
Najspoľahlivejším asimilačným kritériom v prípade takéhoto nazerania na jazyk nie je nič iné ako čarovný fenomén šípky času. Netýka
sa len najjednoduchších argumentácií v lexikálnej rovine, ale najmä
prehodnocovania prvkov na pozadí inakosti v morfologickej rovine,
o ktorej je známe, že z hľadiska komunikačných dominánt tvorí v porovnaní s lexikou fenomén vyššieho rangu. Dokazuje sa tým komplikovaná podstata gramatických kategórií a potreba vnímať ich nielen
na pozadí historickej jazykovedy, ale ako relatívne dočasný, prechodný stav, ktorý V. Krupa22 spája s eróziou pod vplyvom prísunu nových
prvkov lexikálnej roviny. Tieto nové prvky vedú k reštrukturalizácii
gramatických kategórií už existujúcich prvkov na jednej strane a na
adaptáciu nových, najmä lexikálnych prvkov tak, aby vyhovovali
štruktúre a typu prijímajúceho jazyka23.
Podstatu ich prirodzenosti dokazujú dôsledky odlišného vnímania
konfliktnej podstaty, inakosti či cudzosti prvkov v rámci prehodnocovania či stabilizácie morfologických štruktúr. Interpretáciu časovo dlhodobého „asimilačného procesu“ (zámerne v úvodzovkách, pretože
nejde o asimiláciu, ale o prehodnocovanie štruktúrotvorných kritérií

22
23

KRUPA, Viktor: Jednota a variabilita jazyka. Bratislava : Veda, 1980, s. 41.
Tamže, s. 36.
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v rámci substantívnej deklinácie) sa stalo konštatovanie, ktoré dávnejšie vyslovil Ľ. Ďurovič24: „Akokoľvek to znie čudne, neexistuje klasifikácia slovanských jazykov, ktorá by sa opierala o ich súčasný stav.
Rozdelenie jazykov na západo-, južno- a východoslovanské alebo na
južné či severné slovanské jazyky sa opiera o zemepisné kritériá a všetky jazykové prvky prispôsobuje tejto – notabene historickej schéme.
Klasifikácia na základe striednic za praslovanské skupiny hlások vychádza zo stavu spred vyše 1000 rokov a úplne ignoruje tie špecifické
znaky jednotlivých slovanských jazykov, ktoré sa sformovali v období
ich samostatného vývinu“25.
Zreteľne sa to prejavuje v datíve singuláru životných maskulín typu
hosťovi (obr. 3), ktoré pôvodne patrili do i-kmeňovej deklinácie, v datíve tvar *gost-i, po prehodnotení formálnych deklinačných kritérií na
významové sa v tomto tvare ustálila v rámci datívu životných maskulín transparentná koncovka -ovi, pôvodná v u-kmeňovej deklinácii, a neskôr aj ako vnútroparadigmatické vyrovnanie datív – lokál, na
obrázku zvýraznená izomorfou. Z pohľadu slovenského jazyka, jeho
spisovných aj nespisovných foriem, by na tomto jave z poznávacieho
hľadiska nebolo nič zaujímavé, ak by sa sledovaný jav nestal typologickým znakom rozsiahlejšieho jazykového areálu, v rámci ktorého
dochádza bez ohľadu na pôvodný hláskoslovný makroareál k prehodnocovaniu územnej distribúcie javu. V dôsledku tohto prehodnoco-

24

25

ĎUROVIČ, Ľubomír: Типология флективной основы в славянских языках. In:
Scando-Slavica, 1973, č. 19, s. 225 – 243, znovu vydané: O slovenčine a Slovensku.
Vybrané štúdie. I. Bratislava : Veda, 2004, s. 125 – 139.
„...Как это ни странно, не существует классификации славянских языков,
основывающейся на данных их современного состоюния. Разделение на западно- южно- и восточно-славянские, или на южные и северные славянске
языки бaзирует на географических данных и подгоняет языковые факты
– notabene исторические – под эту зараннее созданную схему. Классификация на основании рефлексов определённых праславянских звуковых
сочетаний исходит из положения свыше 1000 лет тому назад и пoлностью
игнорирует то специфическое, что отдельные славянские языки выработали
в течение своего самостоятельного развития“.
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Obr. 3
Datív singuláru hosť v slovanskom areáli

vania sa sformoval nový súvislý, z hľadiska slovanských jazykov veľký
a stabilný, polylingválny morfologický „u-kmeňový“ areál, ktorý sa od
klasického geneticky podmieneného areálového členenia slovanských
jazykov nepôvodnou koncovkou -ovi prejavil výraznými integračnými prvkami ukrajinčiny ako východoslovanského jazyka a ostatných západoslovanských jazykov. Oproti tomu vznikli nové „jo-kmeňové“ vzdialené, tak isto polylingválne a geneticky heterogénne,
napriek tomu morfologicky stabilné areály s nepôvodnou koncovkou
69
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-u, integrujúcou pôvodnú severnú časť východoslovanských jazykov
(ukrajinčina a bieloruština) so západnou časťou južnoslovanských jazykov (slovinčina, srbčina, chorvátčina, bosniačtina). Samostatným
vývinom sa z morfologického hľadiska vyznačuje laterálny, súvislý
a štruktúrne relatívne homogénny, polylingválny, najmä morfologicky stabilný areál macedónčiny, bulharčiny a juhovýchodnej časti srbských nárečí,26 v ktorom došlo k typologickej zmene v deklinačnom
systéme stabilizáciou tvarov označovaných pojmom casus generalis
(jedna forma zodpovedá množstvu gramatických významov; termín
casus generalis universalis vyjadruje totožnosť formy s nominatívom,
casus generalis obliquus vyjadruje totožnosť s niektorou z foriem nepriamych pádov; pozri obr. 3).
Laterálny areál macedónskych a bulharských nárečí, ako aj oblasť
torlackých a prizrenských nárečí na administratívnom území dnešného juhovýchodného Srbska odráža historickú povahu kategórie pádu
nielen smerom od konštrukcie k pádu, ale naopak – od pádu ku
konštrukcii, pretože ide o územie, na ktorom sa pod vplyvom areálových kontaktov a z nich vyplývajúceho asimilačného tlaku oslabila
funkcia gramatických morfém a funkčne sa posilnil význam predložiek tým, že prevzali gramatickú funkciu, konštrukcie sa morfologizovali. Týmto javom možno dokumentovať, že gramatické kategórie
nie sú fenoménom, ktorý by bol limitovaný dimenziami historickej
jazykovedy, ale je dôkazom dynamiky vo fungovaní. Potvrdzuje sa,
že predpokladaná stabilita gramatických kategórií mala v minulosti
prechodnú povahu a nemožno ju úplne vylúčiť ani do budúcnosti27.
Prirodzená podstata vývinovej charakteristiky z areálového hľadiska
nadobúda presvedčivú povahu vtedy, ak ju vnímame mimo súčasných
administratívnych hraníc štátnych celkov, s vylúčením súčasných
priestorových regulatív, majúcich z vývinového aspektu anachronickú
povahu.

26

27

Pozri MILORADOVIĆ, Sofia: Upotreba padežnich oblika u govoru Paračinskog Pomoravľa. Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 2003, s. 113.
KRUPA, Viktor: Jednota a variabilita jazyka. Bratislava : Veda, 1980, s. 41.
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Obr. 4
Datív singuláru hosť v slovanskom areáli bez súčasných
administratívnych hraníc

SOCIÁLNA A KULTÚRNA KONTINUITA
Dominujúcim pojmom retrospektívneho pohľadu na inakosť či cudzosť v jazyku je ľudská prirodzenosť. V zovšeobecňujúcom a filozofickom pohľade na problematiku tohto rangu sa uplatňujú tri prístupy
k ľudskej prirodzenosti: prvý prístup zdôrazňuje statickosť prirodze71
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nosti, čo je však spojené s jej ahistorickosťou, normatívnosťou a esencializmom. Druhý prístup sa charakterizuje ako konštruktivistický,
podľa ktorého je prirodzenosť výtvorom vzniknutým zo súhry viacerých faktorov a nezávislým od biologickej podmienenosti i sexuálnej
orientácie jednotlivca. Zmena vplyvu týchto faktorov spôsobuje zmenu v chápaní prirodzenosti, čím sa pojem prirodzenosti stáva plastickým, závislým od dejinno-sociálno-kultúrneho vplyvu a nezávislým
od biologicko-sexuálneho faktora. Tretí prístup je dynamický a podľa
neho prirodzenosť obsahuje hlavné dané črty, avšak je otvorená pre
ďalšie kultivácie a odlišné dejinno-sociálne realizácie a napĺňanie28.
Poznávací proces je tu pozitívne ovplyvnený sociálnou a kultúrnou
kontinuitou a predchádzajúcou skúsenosťou, ktorá je fixovaná v jazyku, resp. v duchovnej pamäti. Problematike prirodzenej podstaty tejto
pamäti v jazyku je najbližší práve dynamický prístup, najmä v tom,
že zhoda medzi hodnotovo-etickým pluralizmom a individualizmom
má spoločné znaky preto, lebo nositelia jazyka žijú v rovnakej dejinnej
etape a považujú ju za spoločný étos, spoločnú paradigmu či epistému29. Narúšanie pôvodného stavu v lexikálnej rovine – ako to dokazuje prvý príklad – nie je len prejavom inakosti či cudzosti v klasickom ponímaní, t. j. vo sfére vnímania pôvodných nedomácich prvkov
a ich asimilácie či odmietania. Je aj prejavom druhej stránky tohto
procesu: odcudzovania sa pôvodných prvkov, ktoré ustupujú prvkom,
ktoré používatelia jazyka v konkrétnej jazykovo-sociálnej situácii
hodnotia ako funkčnejšie. Dôkazom vývinových procesov tohto druhu je celkom prirodzený divergentný vývin slovenčiny aj ostatných
jazykov od pôvodných foriem ako svedectvo konštitutívneho procesu
konkrétneho jazyka, formujúceho sa v špecifických spoločenských aj
jazykovo zemepisných podmienkach. Kognitívnou asimiláciou, „porozumením“ a používaním pôvodne neznámej formy sa oslabuje pôvodný stav až do takej miery, že pôvodný tvar sa časom stane cudzím
a z funkčného hľadiska ho nahradí nová forma.
28

29

CHABADA, Michal: Prirodzený zákon v scholastike a staršej dejinno-filozofickej
perspektíve. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 15.
Tamže, s. 16.
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Jazyk aj jazykové zmeny sú prejavom pôsobenia prirodzených zákonov, na čo presvedčivo poukázala teória prirodzenosti W. Mayerthalera30 aj napriek tomu, že prirodzený zákon nie je arbitrárny a nie je
ani výsledkom dohody, predsa sa až dohodou stáva reálnou súčasťou
ľudskej sociálnej či jazykovej praxe. Aj stav, ktorý je výsledkom dohody, je však poznačený nerovnosťou31, čo napokon presvedčivo dokazujú aj výsledky prirodzených jazykových zmien. Radia sa k všeobecne platným zákonom rozumu, zasahujúcim vnútorné postoje človeka
k svojmu kultúrnemu a mentálnemu prostrediu.
Štúdia je výstupom z riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0230/13
Vývin substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch.
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SUMMARY
Naturality, Foreigness, Otherness in the Retrospective,
Current and Perspective
The interpretation of terms naturality, foreignness, otherness in language the
author tries to point out the natural base of the language changes, their social
conditionality and the extent of assimilation of non-domestic elements in the
language in connection to a change in social paradigm. In the center of the
interpretation of these terms are examples of spontaneous language changes
in lexis and in grammar from the retrospective and current perspective and
idea about the extent of assimilation processes in the past and the present.
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–◆–
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zložený žáner náboženského štýlu
Key words: communication sphere, communication type, religious style, liturgical
style, homiletic style, primary style, secondary style, genre of the religious style,
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Študentom lektorátov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na
univerzitách v zahraničí, ktorí sú primárnymi adresátmi slovakistických štúdií a deklarujú vyšší stupeň ovládania nášho jazyka a zaiste
aj poznania slovenských reálií, slovenskej kultúry – nie je neznámy
fakt, že obyvateľstvo Slovenska patrí – aspoň podľa údajov zo štatistík opakujúcich sa po decéniách – medzi ľudí s priznávanou pomerne
vysokou mierou religiozity (pri posledných dvoch sčítaniach sa u nás
k nejakému náboženstvu hlásilo okolo 85 % občanov). Keď k tomu
pripočítame fakt, že pred r. 1989 tu štyridsať rokov vládol systém, ktorý nielen ideologicky, ale aj mocensky akékoľvek prejavy náboženského presvedčenia vlastných občanov potláčal, a teda v zmysle všeobec75
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ného princípu, že každá akcia vyvoláva reakciu, predpokladáme istý
nárast verejne prezentovanej náboženskej komunikácie po onom roku
1989, rovnako môžeme predpokladať aj zvýšený záujem o výskum jazykových a štylistických rozmerov nábožensky orientovaných komunikátov. Je tu teda potrebné – ako uvádza mladšia bádateľka Katarína
Pancáková – „ ... vypovedať to, čo bolo umlčané, a spresniť to, čo bolo
predmetom čírej demagógie“1. A práve toto možno chápať ako prvý
podnet na vznik tohto nášho textu: skutočne tu totiž aj dodnes všeličo
ostáva nevypovedané alebo aspoň nedopovedané. Druhým motivačným faktorom jeho zamerania je zasa ten fakt, že práve pred štvrťstoročím na pôde letnej školy predniesol jej dlhoročný riaditeľ a hádam
najuznávanejší predstaviteľ slovenskej štylistiky prof. Jozef Mistrík
svoju prednášku na tému Náboženský štýl2, ktorá sa hneď po svojom
uverejnení v príslušnom zväzku zborníka stala impulzom na mnohostranné a doteraz pretrvávajúce štúdium danej problematiky. Keďže
aj sám J. Mistrík videl pri jej skúmaní viacero otvorených otázok, ktoré
sa neskôr špecificky premietli jednak do jeho novších interpretácií celej tejto problematiky a jednak aj do štúdií iných autorov, ktorí na neho
v danej oblasti nadväzovali, nachádzame tu naozaj dostatok podnetov
na novšie a podľa možností azda aj primeranejšie nazeranie na celú
názvom tohto textu naznačenú sféru náboženskej komunikácie.
Skôr ako začneme uvažovať o signalizovaných otázkach štýlovej
a žánrovej diferenciácie zvoleného typu komunikácie, treba sa pristaviť
aspoň pri dvoch všeobecnejších problémoch, ktoré zjavne limitujú akékoľvek uvažovanie o nastolenej téme. Ponajprv je to otázka, či je dnes,
keď sa problematikou textu, resp. diskurzu zapodieva viacero špecifických disciplín (ako napr. teória textu, naratológia, staro-novo chápaná
rétorika, komunikológia, textová lingvistika, teória jazykových registrov a mnohé ďalšie), ešte vôbec únosné a bádateľsky aktuálne uvažovať
1

2

PANCÁKOVÁ, Katarína: Náboženská komunikácia versus náboženský štýl. In: Varia XV. Zost. A. Gálisová, A. Chomová. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť, 2008, s. 412.
MISTRÍK, Jozef: Náboženský štýl. In: Studia Academica Slovaca. 20. Red. J. Mistrík.
Bratislava : Alfa, 1991, s. 163 – 175.
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o štylistike a štýloch, či to nie je na pozadí spomenutých špecifickejších
prístupov k textu a jeho kvalitám predsa už čosi prekonané či „staromódne“. Na ňu potom nadväzuje – najmä ak na tú predchádzajúcu
budeme odpovedať pozitívne – otázka, či je potrebné zamýšľať sa nad
nejakými doteraz nevyčleňovanými štýlmi, či tu teda jednoducho nevystačíme s tradične vydeľovanými štyrmi, piatimi či šiestimi štýlmi.
Bez úmyslu hľadať tu nejaké ucelenejšie riešenia týchto problémov pristavme sa pri nich aspoň celkom stručnými poznámkami.
Pri prvej naznačenej otázke treba otvorene priznať, že spomínané
novšie vedné disciplíny či celé odvetvia naozaj ponúkajú aj také poznatky, ku ktorým sa tradičná štylistika nedokázala meritórne vyjadriť, ktoré boli akosi už za hranicami jej kompetencie a jej možností,
a teda ostávali v nej samej akoby nedopovedané, otvorené. Jednako
však aj v takejto situácii možno a treba dať za pravdu poprednej českej
lingvistke Jane Hoffmannovej, autorke vyhľadávanej knihy Stylistika
a...3, ktorá v inej svojej práci píše: „...bychom se ...neměli vzdávat stylu a své stylistické výzbroje... pro nás styl může představovat určitý záchytný bod, bez něhož bychom se v rozbouřeném moři textů, intertextů,
žánrů, ale i lingvistických a pomezních disciplin, asi úplně utopili“4. Je
však evidentné, že tu nemôžeme vystačiť s celkom tradičnou štylistikou, že tu treba hľadať nové možnosti samej štylistiky, asi tak, ako to
odporúča naša bádateľka D. Slančová, ktorá tu hovorí o komunikatívnej alebo interaktívnej štylistike5, alebo citovaná česká autorka, ktorá
sa zasa prihovára za rozvíjanie štylistiky dialogickej a intertextovej6.
Pri zohľadnení takýchto prístupov k štylistike sa táto disciplína môže
3

4

5

6

HOFFMANNOVÁ, Jana: Stylistika a ... Současná situace stylistiky. Praha : Trizonia,
1997.
HOFFMANNOVÁ, Jana: O dialogickou a intertextovou stylistiku. In: Stylistyka IV.
Red. S. Gajda. Opole : Polish Academy of Sciences and Opole University, 1995,
s. 248 – 249.
SLANČOVÁ, Daniela: Východiská interaktívnej štylistiky (Od eklektizmu k integrácii). In: Slovenská reč, 68, 2003, č. 4, s. 207 – 223.
HOFFMANNOVÁ, Jana: O dialogickou a intertextovou stylistiku. In: Stylistyka IV.
Red. S. Gajda. Opole : Polish Academy of Sciences and Opole University, 1995,
s. 246 – 249.
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javiť ako celkom produktívna cesta skúmania textu aj pre stúpencov
spomínaných nových smerov výskumu.
Ak sme akceptovali takúto možnosť prístupu k sledovaniu textov
(komunikátov), vynára sa spomínaná druhá otázka, otázka vydeľovania doteraz nevydeľovaných štýlov. Zaiste aj tento všeobecný okruh
problematiky je v súvislostiach našej témy aktuálny – chceme totiž
sledovať štýl, ktorý sa v sústave štýlov nie vždy, ba skôr iba dosť zriedkavo vydeľuje. Pokiaľ chceme aj k tejto otázke pristupovať na všeobecnejšej rovine, nie iba na úrovni vymedzovania istého konkrétneho
štýlu, musíme sa opätovne pristaviť pri niektorých univerzálnejších
postupoch takejto procedúry. Pripomeňme si teda, ako sa pristupuje
či ako sa môže pristupovať podľa niektorých teoretických koncepcií
k samému vydeľovaniu štýlu či štýlov.
Možnosti takejto procedúry u nás najexplicitnejšie formuloval J.
Mistrík, ktorý už v 2. vydaní svojej Štylistiky7 píše, že „...na hociktorom
mieste v systéme štýlov môže pribudnúť nový funkčný štýl, alebo hociktorý z jestvujúcich môže zaniknúť“. A pokiaľ ide o spôsoby vzniku,
autor k uvedenému ešte pridáva: „Nový funkčný štýl môže vzniknúť
aj namiesto iného, alebo môže vzniknúť integráciou niekoľkých, ale aj
tak, že utvorí prienik so starším štýlom alebo utvorí tangenciálne zoskupenie“8. Uvedené štyri body možno pokladať priamo za pravidlá
spomenutej procedúry. Ešte hlbšie však v danom bode postupujú autori Stylistiky češtiny9, ktorí sledujú podstatné princípy, resp. vlastné
východiská vydeľovania akéhokoľvek štýlu. Podľa tejto ich koncepcie
musí takýto postup prihliadať na komunikačnú sféru alebo oblasť, na
komunikačný typ, na osobitnú funkciu (osobitné funkcie), ako aj na
otázku, či existuje osobitná štýlová vrstva výrazov príznačná práve
(len) pre vydeľovaný štýl. Algoritmus takéhoto vydeľovania je prostý: Pokiaľ sa nejaká množina textov vyznačuje špecifickými ukazova7

8
9

MISTRÍK, Jozef: Štylistika. Druhé vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989, s. 420.
Tamže.
CHLOUPEK, Jan a kol.: Stylistika češtiny. Praha : Státní pedagogické nakladatelství,
1991.
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teľmi vo všetkých štyroch vyššie uvedených bodoch, potom možno
hovoriť už o osobitnom štýle. Po stručnom zaznamenaní uvedených
všeobecných pravidiel určovania štýlov môžeme pristúpiť – ako napovedá sám názov nášho textu – k charakteristike súčasného uvažovania
o náboženskom štýle aj o možnostiach jeho vnútorného (aj žánrového) členenia, a to práve na pozadí uvedených bodov vymedzovacieho algoritmu. Keďže súvislejší výklad v danom smere sme podali už
v jednej z predchádzajúcich prác10, na tomto mieste postačí jeho zredukovaná podoba. Aj tá azda predznačí odpoveď na polemickú poznámku týkajúcu sa našej aplikácie naznačeného postupu, v ktorej sa
na okraj jeho využívania v našej spomenutej práci uviedlo aj to, že sa
pri jeho uplatňovaní „...venuje prílišná pozornosť pojmu štýl a rôznym
„štýlovým derivátom“ náboženského štýlu, pričom otázka náboženských
žánrov zostáva trochu v úzadí“11. Aj napriek tejto pripomienke si aj
v tomto texte kladieme za cieľ uviesť niektoré ďalšie zistenia o povahe
aj členitosti tohto štýlu a – najmä v nadväznosti na viaceré parciálne
výskumy zo sféry náboženských žánrov, s ktorými prišli v ostatných
rokoch niekoľkí mladší bádatelia – uvažovať aj o niektorých všeobecnejších dimenziách vyčleňovania žánrov z tejto sféry. Začať však treba
od určovania samého sledovaného štýlu: aj v súlade s Mistríkovými
a Findrovými teorémami12 je predsa v danom pojmovom okruhu pojem štýlu prius a pojem žánru posterius – bežné je vydeľovať v istom
štýle (resp. aj v jeho podtypoch či sekundárnych štýloch) jeho (ich)
rozličné žánre, opačný postup, totiž vymedzovanie nejakého štýlu na
pozadí alebo podloží istého žánru, teoreticky nie je nemožný (taký je
napr. prípad vydeľovania esejistického štýlu na pozadí eseje), ale v štylistickej praxi naozaj nie je bežný.
10

11

12

MLACEK, Jozef: Štylistické otázky náboženskej komunikácie. (Úvahy o jej vymedzovaní a štylistickej členitosti.) Ružomberok : Verbum, vydavateľstvo KU, 2012.
BODNÁROVÁ, Martina: Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie. Slovenská
reč, 80, 2015, č. 3 – 4, s. 195.
MISTRÍK, Jozef: K otázke štýlov, postupov a útvarov v systematike štylistiky. Slovenská reč, 29, 1964, č. 3, s. 144 – 151. FINDRA, Ján: Štylistika súčasnej slovenčiny.
Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2013.
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Prvým krokom naznačenej štvorkrokovej procedúry vydeľovania
štýlu podľa spomenutých českých bádateľov je prihliadanie na osobitnú komunikačnú sféru alebo oblasť. Osobitnými oblasťami komunikácie sú také tematické či vecné okruhy ako hospodársky život,
politika, umenie, vzdelávanie a všeobecne kultúra, bežný život atď.
U nás ich J. Bosák13 vydeľuje dvanásť až osemnásť. Medzi tieto okruhy
môžeme evidentne zaradiť aj náboženstvo. Jeho špecifikom je kontakt
s pojmom sacrum, resp. transcendentno alebo – ako to prekladajú viacerí súčasní teoretici – „to presahujúce“. Jeho náprotivkom je pojem
profanum. Pravda, sám prvý uvedený pojem prináša so sebou viacero
otvorených otázok. Prvou z nich je samotná povaha onoho sakrálneho, a to podľa predstáv jednotlivých náboženstiev. Existujú náboženstvá monoteistické aj polyteistické, ktoré vyznávajú osobného Boha,
ale aj také, ktoré vyznávajú rozmanité božské sily v prírode alebo rozličné všeobecné princípy a pod. Dôležitá je pri onom presahujúcom
zreteľná polarizácia na osi klad – zápor (tá sa nám výraznejšie ukáže
v spojitosti s posledným krokom tohto algoritmu určenia východísk
štýlu, totiž pri vymedzovaní tzv. štýlovej vrstvy), teda poznanie, že to
sakrálne alebo posvätné môže byť výnimočne, výsostne pozitívne, ale
aj rovnako negatívne, zlé. Ďalším problémom pri jeho vymedzovaní
je skutočnosť, že v komunikácii – a to prakticky v priebehu celých
dejín ľudstva, už od staroveku až po súčasnosť – neustále dochádza ku
kontaktom alebo až k prelínaniu členov uvedenej opozície, teda k procesom, ktoré sa označujú ako sekularizácia sakrálneho a sakralizácia
profánneho, a na druhej strane zasa k prelínaniu prvkov rozličných
náboženstiev, k tomu, že tzv. súkromné náboženstvá v sebe eklekticky
spájajú či prepájajú prvky z rozličných náboženských systémov. Pri
určovaní tejto komunikačnej sféry je dôležitý ešte jeden jej rozmer,
a to vzťah k nej. Témou sakrálna, posvätna sa zaoberali aj rozmanité traktáty ateistického zamerania, ona je/môže byť aj predmetom
rozličných persifláží alebo travestií: je evidentné, že aj keď sa takéto
komunikáty dotýkajú sféry pojmu sacrum, sotva ich môžeme chápať
13

BOSÁK, Ján: Rozširovanie hraníc štýlov a ich prekračovanie. In: Slovenský jazyk.
Red. J. Bosák. Opole : Uniwersytet Opolski, 1998, s. 102 – 104.
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ako cestu na určovanie náboženskej komunikačnej sféry. Pre jej určovanie je veľmi dôležitý aj vzťah k pojmu sacrum. Do náboženskej komunikačnej sféry budú teda patriť len také texty dotýkajúce sa pojmu
sacrum, ktoré majú k nemu afirmatívny, pozitívny postoj (niekedy sa
to formuluje až ako prostredie viery – tým by sme však túto sféru zúžili
len na komunikáciu veriacich, čím by sa trochu problematizovala jej
širšia štylistická platnosť), alebo aspoň chápavý či vnímavý (teda nie
nejaký kontroverzný) postoj. Aj pri takýchto dosť limitujúcich parametroch sa – a to nielen v našej štylistike – s náboženskou komunikačnou sférou takmer všeobecne počíta. Tým sa napĺňa aj spomínané
prvé kritérium vydeľovania príslušného (teda náboženského) štýlu.
Druhým ukazovateľom pri odkrývaní hocijakého štýlu je skúmanie jeho funkčnej špecifiky, teda prítomnosti osobitných funkcií. Texty z náboženskej sféry plnia mnohoraké funkcie, takže sa niekedy hovorí až o ich funkčnej disparátnosti14 alebo polymorfnosti15. Je/môže
v nich byť chvála, oslava, zvelebovanie, ďakovanie atď., ale na druhej
strane zasa napr. kajúcnosť, odprosovanie, pokora a pod. Ako vidieť,
ide o funkcie, ktoré sa vyskytujú aj v profánnych textoch a súvislostiach. A práve toto býva najčastejšou výhradou proti vydeľovaniu osobitného náboženského štýlu: rozličné texty tohto druhu sa niekedy
blížia k umeleckým textom, inokedy k hovorovým textom, prípadne
aj k textom z ďalších etablovaných štýlov. Napriek takýmto zisteniam
viacerí bádatelia konštatujú aj predsa len osobitné, špecifické funkčné parametre istých textov zo sledovanej oblasti. Spomeňme tu z nich
aspoň voľačo.
Predovšetkým tu treba rozlišovať komunikáty, ktoré či ktorými sa
hovorí o Bohu, božstve, transcendentne, posvätne, a komunikáty, ktoré
hovoria s Bohom, božstvom, posvätnom, transcendentnom. Pri prejavoch prvého typu sú spomínané podobnosti, analógie alebo aj zhody
s textami z iných štýlov najzreteľnejšie. Texty druhého typu sú výrazne
14

15

MISTRÍK, Jozef: Náboženský štýl. In: Studia Academica Slovaca. 20. Red. J. Mistrík.
Bratislava : Alfa, 1991, s. 163 – 175.
WOJTAK, Maria: Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Tarnów : Biblos, 2011.
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odlišné, a to už na rovine účastníkov takejto komunikácie: Na jednej
strane ono transcendentno, posvätno, Boh, božstvo, na druhej strane
prosiaci, ďakujúci, chváliaci, ponížený človek. Tento fakt, túto nerovnosť účastníkov takejto komunikácie náš teoretik František Miko16
pomenúva v rámci pojmov svojej sústavy výrazových vlastností termínom heteronómia. Pokladá ju za rozhodujúci faktor, ktorý je podstatnejší ako nejaké zistené podobnosti medzi takýmito textami a textami z iných štýlov. Práve na pozadí heteronómie odlišuje náboženský
štýl od hovorového aj pri konštatovaní podobnosti vo viacerých iných
výrazových vlastnostiach obidvoch štýlov, rovnako práve na jej podloží odlišuje kazateľský štýl (ako jeden z variantov náboženského štýlu)
od rečníckeho štýlu, hoci na výrazovej rovine zisťuje medzi obidvoma
štýlmi viaceré analógie. Z inej stránky k danej problematike pristupuje
známa teória rečových či komunikačných aktov. Aj podľa nej sa v náboženských komunikátoch uplatňujú viaceré také typy týchto aktov
(spomínalo sa už: chvála, vďaka, prosba a pod.), ktoré možno nájsť
aj v textoch z viacerých ďalších štýlov, ale na druhej strane sú v nej
aj také ich typy (žehnanie, konsekrácia a pod.), aké sa inde nevyskytujú, alebo sú v nich také zoskupenia aktov onoho predchádzajúceho
druhu, aké sa v textoch z iných štýlov tiež nenachádzajú17. Ukazuje sa
teda, že aj tento krok smerujúci k vymedzovaniu istého štýlu možno
naplno aplikovať aj v súvislostiach s náboženským štýlom.
Ak uvedené dva kroky sledovaného vydeľovacieho algoritmu vychádzajú z najpodstatnejších rozmerov akejkoľvek komunikácie (tematická orientácia a funkcia textov), jeho tretí krok sa zakladá na istých formálnych aj pragmatických znakoch samých komunikátov, na
tom, či ide o komunikáciu celospoločenskú alebo nejako (napr. regionálne, ideovo, záujmovo, prípadne podľa osi „oficiálnosť – neoficiálnosť“) limitovanú. So zreteľom práve na túto dimenziu komunikácie
citovaný J. Bosák vymedzoval tzv. konfesijný komunikačný typ. Podľa
16

17

MIKO, František: Od epiky k lyrike. Bratislava : Tatran, 1973 (Ide o kapitolu: Štýlové
kríženie v barokovej poézii, s. 182 – 212).
MAKUCHOWSKA, Marzena: Etykieta w modlitwie. In: Człowiek – dzieło –
sacrum. Ed. S. Gajda, J. Sobeczko. Opole : Uniwersytet Opolski, 1998, s. 321 – 326.
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našej mienky je pre vystihnutie podstaty náboženskej komunikácie
oveľa podstatnejšie určovanie jej tematickej orientácie (teda podľa komunikačnej sféry) a charakteristika jej špecifických funkcií (uvedené
danosti sa javia v týchto súvislostiach ako prioritné a príslušný komunikačný typ je tu až druhotným faktorom), a preto riešiť celú skúmanú
problematiku len na úrovni nejakého komunikačného typu sa ukazuje
trochu zužujúce. To však neznamená, že s týmto činiteľom netreba
počítať. Spomínaná limitácia viedla k tomu, že o náboženskej tematike sa uvažovalo iba v úzkej náboženskej komunite (v prostredí viery18;
to samo viedlo k spomenutému faktu, že sa o príslušnom štýle v širších štylistických súvislostiach vôbec neuvažovalo), iné prístupy zasa
ukazujú, že kým v podmienkach už spomínaného predchádzajúceho
spoločenského systému bolo naozaj vlastným „domovským prostredím tejto komunikácie len spoločenstvo veriacich“, po naznačených
zmenách sa texty tohto druhu už výrazne uplatňujú aj v umeleckých,
žurnalistických alebo popularizačných rámcoch. Aj túto pasáž nášho
výkladu možno teda uzatvárať v tom zmysle, že aj keď daný ukazovateľ
nepatrí medzi rozhodujúce faktory určovania skúmaného štýlu, v istých reláciách (napr. s prihliadnutím na oficiálnosť napr. liturgických
textov a možnú úplnú neoficiálnosť, a teda subjektívnosť zasa napr.
pri súkromných modlitbách) aj s ním treba počítať, lebo aj so zreteľom naň sú pre túto komunikáciu príznačné niektoré celkom osobitné
danosti.
Ostatným krokom sledovaného postupu je skúmanie, či v jazyku
existuje istá špecifická množina prostriedkov príznačných len alebo
predovšetkým pre skúmanú komunikáciu. Tu je situácia náboženskej
komunikácie celkom zreteľná – lingvistika oddávna vyčleňovala ako
osobitnú skupinu lexikálnych prostriedkov tzv. biblizmy. Novšie pohľady na tento rozmer náboženskej komunikácie však signalizujú, že
v nej funguje aj množstvo špecifických prvkov s nebiblickou motiváciou, a tak u nás napr. J. Sabol preferuje uplatňovanie názvu spiritu-

18

PAVLOVIČ, Jozef: Prednášky zo štylistiky slovenčiny. Trnava : Trnavská univerzita,
2011.
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aléma19, ktorý zároveň náležite podčiarkuje kladné konotácie týchto
prostriedkov, ale hneď k tomu dodáva: „Kladná konotácia „mlčky“ vie
o celej amplitúde protikladného vzťahu kladu a záporu.“20 Tu sa žiada doložiť, že motivačné súvislosti názvu týchto prostriedkov (má ísť
o prvky súvisiace s náboženstvom, relígiou) nás viedli k návrhu využiť
na ich pomenovanie názov religionizmus. Na pozadí tohto ukazovateľa a zároveň aj s prihliadnutím na pomerne vysokú frekventovanosť
spiritualém či religionizmov sa občas hovorí aj o náboženskom alebo religióznom či sakrálnom jazyku (resp. o náboženskej, religióznej,
sakrálnej reči). Nielen lingvisti21, ale aj filologicky rozhľadení teológovia22 však pripomínajú, že tu nemožno myslieť na nejaký osobitný
jazykový systém so špecifickými lexikálnymi, morfologickými alebo
syntaktickými jednotkami, že toto označenie je len nešpecifickým
pomenovaním pre texty, v ktorých sa bohatšie uplatňujú spomínané
lexikálne, morfologické alebo syntaktické biblizmy či spiritualémy
alebo relígionalizmy.
Celý predchádzajúci výklad signalizuje, že skúmaný náboženský
štýl má svoje – niekedy celkom zreteľné, výrazné, inokedy menej výrazné – špecifiká vlastne pri každom z týchto vymedzovacích krokov
a to nás oprávňuje hovoriť o náboženskom štýle ako o osobitnej veličine v rámci prijímaných štýlov. Pravda, tu môže vzniknúť námietka:
K takémuto záveru už dávnejšie23 či menej dávno24 prišli už predchádzajúce výskumy. Načo potom celá tá trochu ťarbavá a nákladná do-

19
20
21
22

23

24

SABOL, Ján a kol.: Spiritualéma. Verbum, 21, 2010, č. 1, s. 92 – 97.
Tamže, s. 97.
PAULINY, Eugen: O jazyku prejavov náboženských. Kultúra, 14, 1942, s. 270 – 276.
KÚTNIK ŠMÁLOV, Jozef: Sakrálny štýl. Duchovný pastier, 40, 1965, č. 9, s. 211 –
212. VARGA, Marek: Hermeneutický korpus a náboženská reč. Verbum, 21, 2010,
č. 2, s. 26 – 49.
MIKO, František: Od epiky k lyrike. Bratislava : Tatran, 1973 (Ide o kapitolu: Štýlové
kríženie v barokovej poézii, s. 182 – 212).
MISTRÍK, Jozef: Náboženský štýl. In: Studia Academica Slovaca. 20. Red. J. Mistrík.
Bratislava : Alfa, 1991, s. 163 – 175 a viacerí ešte súčasnejší bádatelia; na všeličo
z nich budeme nadväzovať najmä pri žánrovej členitosti takejto komunikácie.
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kazovacia procedúra? Nie je to trochu akési objavovanie Ameriky alebo klopanie na otvorené dvere? Domnievame sa, že nie, že totiž všetko
uvedené alebo aspoň mnohé z uvedených postupov nám umožnia precizovať viaceré poznatky našich predchodcov aj súčasných bádateľov.
Začnime porovnávaním toho, čo o sledovanej problematike vyslovili
predovšetkým prví skúmatelia danej otázky (najmä F. Miko a J. Mistrík), a toho, čo umožňujú aplikácie vyššie predstaveného postupu.
Z Mikových myšlienok o tomto štýle treba uviesť predovšetkým
nasledujúce fakty: 1) Už sme zaznamenali, že rozhodujúcou skutočnosťou pri vydeľovaní tohto štýlu (a následne aj jeho variantov) je pre
autora spomínaná heteronómia, nerovnorodosť účastníkov takejto
komunikácie25. Táto vlastnosť nie je v jeho sústave výrazových vlastností niečím iba príležitostným, naopak, ona má v nej pevné miesto.
Možno pritom zároveň pripomenúť, že F. Miko vidí až do najjemnejších nuáns platnosti tejto vlastnosti, napríklad až k tomu, že sa zamýšľa – on, nie teológ – aj nad tým, ako sa tu vyhnúť problémom s pseudokomunikáciou, ako u producenta takéhoto komunikátu „...vytvoriť
... pocit reálnej komunikácie“26. 2) Príznačné je, že autor na začiatku
príslušnej štúdie hovorí ešte o „tak povediac náboženskom štýle“, ale
už o niekoľko strán ďalej vymedzuje jeho miesto v platnej sústave štýlov. Sám ho pokladá za jeden zo sekundárnych štýlov (on ich nazýval
lomenými), a to predovšetkým za osobitnú podobu hovorového štýlu
(práve s ním má náboženský štýl najviac zhodných výrazových vlastností). Jeho ďalšia argumentácia v prospech odlíšenia kazateľského
štýlu (ako osobitnej podoby náboženského štýlu) od rečníckeho štýlu
(a opäť je to na podloží onej heteronómie!) dovoľuje analogicky odlišovať aj náboženský štýl od hovorového, a teda ho radiť na rovinu primárnych štýlov. Nezanedbateľná v tomto smere je aj jeho konštatácia,
že v náboženskom texte sa oveľa častejšie ako inde prejavuje protiklad
25

26

Náš filozof a teológ Peter Volek tu priamo hovorí o asymetrickej komunikácii. Porov. VOLEK, Peter: Filozofická a teologická analýza jazyka modlitby. In: Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislavensis, roč. 2, 2002, č. 3, s. 212
– 219.
MIKO, František: Od epiky k lyrike. Bratislava : Tatran, 1973, s. 188.
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tenzie a detenzie (napr. nebo – peklo, hriech – trest /alebo odpustenie/, pýcha – pokora, spása – zatratenie, duša – telo atď.), ktorý býva
zdrojom estetických hodnôt textu, a že teda tento štýl má aspoň v niektorých svojich podobách všeličo blízke aj umeleckej sfére. 3) F. Miko
nevydeľuje v rámci náboženského štýlu nejaké presne vymedzené varianty alebo podoby, na druhej strane však na mnohých miestach hovorí o obradových, resp. liturgických a o kazateľských žánroch (medzi
týmito druhými spomína aj homíliu). Pozoruhodné sú pritom aj jeho
opakované konštatovania, že kým obradové útvary spolu s modlitbami tvoria podľa neho jadro celého tohto štýlu, kazateľské útvary sa
chápu ako niečo druhotné alebo až periférne.
Len na okraji sa ešte žiada pripomenúť, že táto koncepcia ostávala dlho celkom neznáma – príznačné je, že J. Mistrík hneď v prvých
vetách svojej štúdie zo začiatku 90. rokov píše o tomto štýle: „Doteraz
neskúmaný a neformulovaný a nezaradený“27. Ale ohlasy na Mikovu
interpretáciu tohto štýlu chýbali ešte pomerne dlho a sem-tam chýbajú aj podnes. Je to škoda, pretože ide aj doteraz o jeden z najprenikavejších pohľadov z pozície profánnych vied na túto špecifickú oblasť.
Prejdime však k naznačenému Mistríkovmu chápaniu tohto štýlu.
Jozef Mistrík vo svojej už uvedenej štúdii okrem iného konštatuje,
že „náboženský štýl je štýl suigeneris“, k čomu dodáva vyššie citovanú
formuláciu o tom, že nebol dovtedy skúmaný, formulovaný ani zaradený. Toto konštatovanie vyznieva autorovi tým prekvapujúcejšie, že
len niekoľko strán predtým mohol zaiste celkom oprávnene uviesť, že
„...s jeho žánrami sa odnepamäti stretáme denne v súkromných i verejných situáciách človeka“28. Autor vymenúva vo svojom výklade množstvo jeho vlastností, pričom sa mu do popredia alebo na najvšeobecnejšiu rovinu jeho charakteristiky dostávajú zistenia, že ide o štýl intersemiotický29, disparátny a popritom zároveň diferencovaný podľa
27

28
29

MISTRÍK, Jozef: Náboženský štýl. In: Studia Academica Slovaca. 20. Red. J. Mistrík.
Bratislava : Alfa, 1991, s. 174.
Tamže, s. 164.
Citovaná K. Pancáková to posúva a hovorí, že J. Mistrík ho pokladá za štýl polysemiotický. Pozri PANCÁKOVÁ, Katarína: Náboženská komunikácia versus
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povahy jednotlivých náboženstiev. V jeho rámci vyčleňuje liturgický,
kazateľský a biblický variant. Súčasťou jeho charakteristiky tohto štýlu
je vymenúvanie konkrétnych jazykových prvkov z jednotlivých rovín
a práve táto ich až enumerácia priviedla poľskú bádateľku M. Wojtak
ku konštatovaniu, že Mistríkov prístup k celej tejto problematike je do
istej miery formálny. Na inom mieste30 sme trochu relativizovali tento
autorkin výrok, a to poukázaním na niektoré evidentne hĺbkovejšie
polohy Mistríkovho výkladu. Čo však naozaj po tejto autorovej štúdii
prekvapilo, to bol fakt, že len o niekoľko rokov neskôr v poslednom
(treťom) vydaní svojej monumentálnej Štylistiky31 autor náboženský
štýl takmer vôbec nespomína a len na rovine sekundárnych štýlov
uvádza tri z tohto okruhu, konkrétne tie isté, o ktorých hovoril na
úrovni typov prejavu v rámci spomínaného členenia náboženského
štýlu v citovanej štúdii. Tento krok sa nepokladá za odôvodnenú špecifikáciu predchádzajúcich formulácií danej otázky32.
Po charakteristikách prístupov obidvoch našich najuznávanejších
štylistických koncepcií k vymedzovaniu náboženského štýlu môžeme
teda zaznamenať predovšetkým skutočnosť, že hoci každá z iných pozícií jednako aj jedna aj druhá tento štýl vyčleňuje a že sa v jednej aj
druhej naznačujú (alebo aj celkom explicitne formulujú) aj možnosti
a spôsoby jeho ďalšej vnútornej členitosti. Uviedlo sa, že v obidvoch
prípadoch sa počíta s liturgickým (obradovým) a kazateľským podtypom, u J. Mistríka pribudol biblický štýl. S týmito závermi sa v našej
štylistike dosť všeobecne počíta, hoci niekedy sa namieta33, že fenomén

30

31

32
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náboženský štýl. In: Varia XV. Zost. A. Gálisová, A. Chomová. Bratislava : Slovenská
jazykovedná spoločnosť, 2008, s. 414.
MLACEK, Jozef: Náboženské komunikáty a ich štylistická interpretácia v diele Jozefa
Mistríka. Slovenská reč, 76, 2011, č. 5 – 6, s. 294 – 299.
MISTRÍK, Jozef: Štylistika. Tretie, upravené vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997.
Porov. aj PANCÁKOVÁ, Katarína: Náboženská komunikácia versus náboženský štýl.
In: Varia XV. Zost. A. Gálisová, A. Chomová. Bratislava : Slovenská jazykovedná
spoločnosť, 2008, s. 415
J. Findra – najnovšie vo svojej Štylistike súčasnej slovenčiny. Porov. FINDRA, Ján:
Štylistika súčasnej slovenčiny. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2013.
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náboženstva sa premieta iba do roviny štylistickej povahy konkrétnych
textov, nie až do roviny vyčleňovania osobitného funkčného jazykového štýlu. Interpretácia tohto rozdielu by nás priviedla až ku konceptualizácii samého štýlu34, preto tento rozdiel len zaznamenávame bez
ďalšieho vysvetľovania. Konštatujeme však, že naše prístupy k daným
otázkam zreteľne nadväzujú na Mikovo a Mistríkovo chápanie celej tejto problematiky, pričom rozhodujúcim činiteľom nášho príklonu k naznačenej ceste chápania štýlu a následne aj vyčleňovania náboženského
štýlu bola celá vyššie sledovaná procedúra štyroch základných krokov
určovania štýlu, ktorá vykazuje zreteľné znaky konzistencie s obidvoma uvedenými (F. Miko a J. Mistrík) štylistickými koncepciami.
V súvislosti s problematikou vnútorného členenia náboženského
štýlu sa ukazuje pri obidvoch systematickejšie sledovaných koncepciách istý paradox: na jednej strane sa zaznamenáva pestrosť, rozmanitosť textov patriacich do tohto štýlu, na druhej strane sa v nich – ako
sme už naznačili – osobitne spomínajú len dva, resp. tri zreteľnejšie vyčlenené druhy alebo varianty a celkom okrajovo, skôr iba príležitostne
sa naznačuje aj existencia niekoľkých žánrov. Ak so zreteľom práve
na otázky tejto členitosti preskočíme až do celkom živej prítomnosti,
teda do najnovších výskumov týchto otázok, môžeme konštatovať, že
daná problematika sa pomerne často pertraktuje v prácach viacerých
bádateľov, pričom sa pozornosť venuje najmä žánrom náboženskej
komunikácie (ďalej uvidíme, že iba niekoľkým), kým otázka špecifických typov či podtypov samého náboženského štýlu ostáva celkom
na okraji záujmu, resp. sa pokladá až za zbytočne komplikujúcu celý
obraz členitosti35. Práve táto situácia nášho domáceho výskumu nás
34

35

Pre J. Findru je štýl predovšetkým záležitosťou formálneho stvárnenia textu, kým F.
Miko aj J. Mistrík tak či onak v tomto bode rátajú aj s tematickou dimenziou textu.
ZVALENÁ, Eleonóra: O náboženskom žánri. In: Epištoly o jazyku a jazykovede. Ed.
J. Kesselová, M. Imrichová. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2012, s. 190 – 196 aj
s odkazom na analogický postoj K. Pancákovej. Porov. PANCÁKOVÁ, Katarína:
Náboženská komunikácia versus náboženský štýl. In: Varia XV. Zost. A. Gálisová, A.
Chomová. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť, 2008, s. 412 – 416. Voľačo práve v tomto duchu zaznieva aj v citovanej poznámke M. Bodnárovej na okraj
nášho prístupu.
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vedie k tomu, že jednak v nadväznosti na vyššie sledované dve „zakladateľské“ koncepcie a jednak zároveň reflektujúc smerovanie tých najnovších výskumov tohto zamerania najskôr aspoň naznačíme vlastný
prístup k členitosti skúmaného štýlu a potom sa v rámci poznámok
o signalizovaných podtypoch pristavíme niekoľkými formuláciami aj
pri jeho či ich žánrovej členitosti.
Začneme všeobecnou pripomienkou k nadbytočnosti či nepotrebnosti onoho vydeľovania variantov náboženského štýlu, resp. sekundárnych štýlov. Rozhodujúce tu podľa nás nie je samo ich označovanie, či teda budeme hovoriť o variantoch alebo sekundárnych štýloch
alebo iba o skupinách, resp. typoch žánrov, podstatnejšie je to, aby
sme konštatovali, že aj v tomto štýle existujú isté podmnožiny útvarov,
ktoré k sebe patria a ktoré sa výraznejšie odlišujú od iného typu, od
inej skupiny (iných skupín) v rámci toho istého štýlu. Rovnako dôležité je aj zisťovať, aké skupiny či podtypy sa v rámci náboženského
štýlu vydeľujú. Ak tu zopakujeme už uvedené zistenia, že u F. Miku sa
zreteľne vyčleňujú len dve skupiny útvarov, dva podtypy náboženského štýlu a u J. Mistríka tri (pribudol biblický štýl), a pridáme k tomu,
že tiež už citovaná poľská autorka M. Wojtak hovorí o dvoch variantoch a ďalších siedmich podtypoch (odmianach) náboženského štýlu,
javí sa aj táto otázka ako dosť otvorená. Nadväzujúc na spomínaných
dvoch domácich autorov a rovnako aj na uvedenú poľskú autorku,
zároveň pritom pamätajúc na predtým sledované štyri kroky vymedzovania štýlu podľa autorov českej štylistiky, vyčlenili sme v práci
z r. 201236 dva základné varianty náboženského štýlu (a to liturgický
a homiletický či kazateľský) a pri každom z nich isté varianty (pri liturgickom tzv. paraliturgický – ten sa od liturgického odlišuje najmä
rozdielmi na úrovni komunikačného typu, konkrétne na osi oficiálna
– menej oficiálna či neoficiálna komunikácia, a rovnako aj modlitbový), na pozadí kazateľského sa zasa najmä na rovine špecifických
funkcií vyčleňuje katechetický podštýl. M. Wojtak spomína aj viacero
ďalších variantov, ale takmer všetky sú v podstate výsledkom prieniku
36

MLACEK, Jozef: Štylistické otázky náboženskej komunikácie. (Úvahy o jej vymedzovaní a štylistickej členitosti.) Ružomberok : Verbum, vydavateľstvo KU, 2012.
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vlastného náboženského štýlu s niektorými inými štýlmi, uvádza sa
konkrétne vedecký variant, umelecký variant a publicistický variant
náboženského štýlu37. Ako vidieť, ide o celkom hybridné podoby, a tak
s nimi v rámci vnútorného členenia samého náboženského štýlu netreba systematickejšie počítať. Otvorená však aj tak ostáva otázka biblického štýlu, preto sa pri nej pristavíme malou poznámkou.
Biblické knihy sa aspoň v kresťansko-židovskom prostredí pokladajú za archetypové texty celej náboženskej komunikačnej sféry38.
Ako o osobitnom štýle v takýchto súvislostiach hovorí u nás J. Mistrík,
v zahraničí zasa citovaná M. Wojtak. Je pozoruhodné, že hoci asi najviac a najvýraznejších špecifík týchto textov zaznamenal spomenutý
F. Ruščák (množina siedmich najbežnejších útvarov, popritom aj ich
zreteľná žánrová stabilita), v jeho prácach sa asi nikde nehovorí o biblickom štýle, ale len o biblických textoch alebo prejavoch. Výpočet
jeho zvláštností je aj u iných autorov pomerne skromný, niekedy sa
odkazuje na výraznejšie zastúpenie biblizmov (J. Mistrík; sama biblická exegetika vidí túto otázku ako oveľa otvorenejšiu; jej odvolávanie sa aj na iné jazykové zdroje, nie iba na latinčinu alebo gréčtinu
– Septuaginta a Vulgata – značne limituje ich platnosť pri pokusoch
o vymedzenie takéhoto štýlu), inokedy najmä na jeho starobylosť (M.
Wojtak), niekedy podporenú ešte konštatovaním jeho prestížneho postavenia v období formovania národných jazykov (J. Bartoň)39. Proti
jeho vymedzovaniu hovoria aj niektoré spomedzi nami aplikovaných
štyroch krokov určovania štýlu a popritom aj fakt, že tu máme – aj pri
uznaní istých osobitostí – do činenia len so štylistickými kvalitami

37

38

39

U nás skúma problematiku prieniku náboženského štýlu a žurnalistiky T. Rončáková, porov. RONČÁKOVÁ, Terézia: Prienik náboženského a publicistického štýlu
I. Keď chce Cirkev hovoriť mediálnym jazykom. Ružomberok : Katolícka univerzita,
2009.
RUŠČÁK, František: Zvesť o Kristovom narodení ako žáner a text. In: Text a kontext.
Red. F. Ruščák. Prešov : Pedagogická fakulta, 1993, s. 140 – 144.
BARTOŇ, Josef: Proměny českého biblického stylu a extrémní polohy moderních
překladů. In: Boží slovo a slovo lidské. Red. J. Hanuš a kol. Brno : CDK, 2012,
s. 209 – 229.
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hotových textov, že tu teda naozaj nejde o nejakú modelovú štruktúru,
podľa ktorej by vznikali nové „biblické“ texty.
Sumarizujúc celý náš prístup k otázke vnútorného členenia náboženského štýlu, môžeme konštatovať, že ako špecifické entity sa tu
vyčlenili naozaj len jeho zreteľne funkčne alebo ináč odlíšené podoby
či varianty, ktorým sme v rámci nášho prístupu pripísali – aj v celkom evidentnej a cielenej nadväznosti na citovaných dvoch veľkých
predchodcov vo výskume tejto sféry – platnosť sekundárnych (niekde
vlastne až terciárnych) štýlov. Zároveň si pritom uvedomujeme, že to
nie je konečný krok v zachytení obrazu vnútornej členitosti náboženskej komunikácie, že tu naozaj treba zájsť až na rovinu žánrov. A tak
stručná záverečná pasáž tohto výkladu sa bude venovať práve tejto
otázke.
Začnime ju konštatovaním, že sústavnejšie výskumy tejto dimenzie náboženských textov sa v našich podmienkach uskutočnili a uskutočňujú až po onom spoločensko-politickom obrate z r. 1989, ako aj
zistením, že záber našich filologických bádaní je tu pomerne úzky, že
sa obmedzuje na 6 – 8 žánrov. V takejto situácii nebude ani v kontexte
nášho výkladu na škodu až enumeratívne pripomenúť všetko dôležitejšie z tohto okruhu. Na začiatku tohto výpočtu treba zaiste uviesť
meno už spomínaného F. Ruščáka, ktorý sa venoval najmä všeobecným otázkam biblických žánrov (spomína ich sedem) a ich stability
a okrem toho systematickejšie skúmal evanjelium ako žáner40. Asi najviac sa žánrovým otázkam venovala E. Zvalená, ktorá okrem všeobecnej rozpravy o náboženskom žánri41 uverejnila state aj drobnejšie
články o žánrových charakteristikách žalmu42, podobenstva43, evanje40

41

42

43

RUŠČÁK, František: Zvesť o Kristovom narodení ako žáner a text. In: Text a kontext.
Red. F. Ruščák. Prešov : Pedagogická fakulta, 1993, s. 140 – 144.
ZVALENÁ, Eleonóra: O náboženskom žánri. In: Epištoly o jazyku a jazykovede. Ed.
J. Kesselová, M. Imrichová. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2012, s. 190 – 196.
ZVALENÁ, Eleonóra: Žánrová charakteristika starozákonného žalmu. In: Studia
Slovaca. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2006, s. 69 – 75.
ZVALENÁ, Eleonóra: Žánrová charakteristika podobenstva. In: Studia Philologica
XIII. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 101 – 104.
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lia44 aj epištoly45. Semiotickým dimenziám podobenstva sa venoval aj
J. Sabol46 a problematike žalmu zasa P. Liba47. Azda najväčšiu pozornosť pútala homília. Spomína ju už J. Mistrík, keď ako neteológ veľmi
fundovane naznačil vlastné štylistické rozdiely medzi homíliou a kázňou, a až podnes sa jej venujú aj ďalší bádatelia. S aktuálnou problematikou svedectva ako žánru prichádza citovaná M. Bodnárová48. Aj pri
predpoklade, že sa tu všetko nespomenulo, možno konštatovať naozaj
veľkú šírku záberu do tejto problematiky aj viaceré skutočne priebojné riešenia konkrétnych žánrov. Jednako sa žiada aj na pozadí nášho
predchádzajúceho pohľadu na celý náboženský štýl ešte čo-to doložiť.
Predovšetkým, že výskumne nie sú pokryté všetky naznačené podštýly náboženského štýlu. Istý náznak je tu v súvislosti so štýlom modlitieb (ten spomína v súvislosti s liturgickým už F. Miko): Už na F. Ruščákom organizovanej konferencii z r. 1993 hovoril o liturgickej modlitbe
J. Horecký49, v r. 2009 sa J. Juhásová50 usiluje profilovať žáner tzv. literarizovanej modlitby a inú žánrovú špecifikáciu konkrétnych útvarov od
otčenáša ponúka v ďalšej svojej štúdii51. Aj tento malý odkaz signalizuje,
44
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ZVALENÁ, Eleonóra: Žánrové parametre evanjelia. In: Varia XVI. Zost. G. Múcsková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV,
2009, s. 551 – 558.
ZVALENÁ, Eleonóra: Žánrové dimenzie biblickej epištoly. Prešov : Prešovská univerzita, 2009.
SABOL, Ján: Semiotický ráz obraznosti podobenstva. In: Text a kontext v náboženskej komunikácii. Ed. J. Kesselová. Prešov : Prešovská univerzita, 2001, s. 10 – 14.
LIBA, Peter: Žalm ako živý žáner. In: Philologica, Zborník Filozofickej fakulty UK
LII. Red. O. Kovačičová. Bratislava : Univerzita Komenského, 2001, s. 71 – 81.
BODNÁROVÁ, Martina: Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie. Slovenská
reč, 80, 2015, č. 3 – 4, s. 194 – 209.
HORECKÝ, Ján: Text, kontext a kotext liturgických modlitieb. In: Text a kontext.
Red. F. Ruščák. Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1993, s. 135 – 139.
JUHÁSOVÁ, Jana: Šípková Ruženka v slovenskej genológii (Prvé impulzy pre vymedzenie žánru literarizovanej modlitby). In: Varia XVI. Zost. G. Múcsková. Bratislava :
Slovenská jazykovedná spoločnosť a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2009, s. 264
– 274.
JUHÁSOVÁ, Jana: Modlitby impregnované vzdorom a stigmou (Pater Noster v súčasnej slovenskej poézii). Literárny (dvoj)týždenník, 1. 12. 2010, s. 10.
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že medzi samými modlitbami bude treba rozlišovať podľa rozličných
ukazovateľov (jednoduchý – zložený žáner, liturgická – paraliturgická
modlitba, verejná – súkromná modlitba) celú škálu rozdielnych žánrov.
Podobne, ba možno ešte zložitejšie je to aj vo sfére liturgických útvarov.
Problematiku žánru homílie treba vidieť aj v širších reláciách kazateľského či homiletického štýlu. Všeličo tu ponúka aj sama homiletika
ako teologická disciplína52, ale aj historická genológia53. A podobné
možnosti či priamo výzvy sa ozývajú vlastne pri každom spomedzi
vydelených podštýlov či žánrových skupín. Na našu štylistiku aj genológiu tu čaká ešte veľa práce.
Venovali sme sa trom okruhom sledovanej problematiky: vymedzeniu samého náboženského štýlu, určeniu jeho podtypov a aspoň
náznakom aj žánrovému členeniu. Pri každej z týchto otázok sa ukázalo, že naše štylistické interpretácie oproti zachyteným východiskovým prácam vo viacerých smeroch pokročili, rovnako však signalizovali, že mikovské aj mistríkovské inšpirácie zostávajú vo výskume
sledovaných tém aj naďalej celkom aktuálne.
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SUMMARY
From More Recent Reflections on the Stylistic and Genre Division
of Religious Communication
The current era has been called by several philosophers (also liberal, resp.
“leftist”) post-secular or a period of return to transcendence. In language this
tendency manifests itself in the increase of texts somehow related to religion.
An increased appearance of such texts raises the question of defining the
appropriate style. The religious style is normally not defined; however, it has
its place in our tradition: F. Miko – 1973, J. Mistrík – 1991, even more in the
works from the most recent period. The first part of the study provides general
arguments for defining religious style as a separate entity in the system of
styles. The following part is dedicated to the issues of internal segmentation
of this style. The author defines the liturgical and homiletic style as basic
forms of religious communication; on the next plane the author designates
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prayer and paraliturgical style as variants of the first form and catechetical
style as a variant of the second mentioned form of religious style. In the final
part of the text in response to several recent studies of younger scholars, the
author addresses both older and contemporary genre divisions of these types
and subtypes of the religious style.
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SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

KOĽKO PÁDOVÝCH KONCOVIEK JE
V SLOVENČINE?
(NÁČRT PROBLEMATIKY
Z LINGVODIDAKTICKÉHO HĽADISKA)
–◆–
Juraj Vaňko
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Kľúčové slová: typy skloňovania substantív v spisovnej slovenčine, pádové prípony, homonymia pádových prípon, akuzatív singuláru, lokál singuláru, datív
singuláru; slovenčina ako cudzí jazyk
Key words: declination types in standard Slovak, cases suffixes, homonymy of the
cases suffixes; accusative, locative, dative singular; Slovak as a foreign language

Pri štúdiu slovenčiny ako cudzieho jazyka a, samozrejme, aj pri takto
zacielenom vyučovaní problematika pádu patrí k tým oblastiam slovenskej gramatiky, ktoré sa z pohľadu študujúcich zvyknú nazývať
náročné, ťažké alebo ťažko zvládnuteľné, najmä ak materinský alebo
prvý jazyk študujúcich kategóriu pádu nemá. Pri osvojovaní si problematiky pádu treba v podstate zvládnuť dve otázky: sémanticko-syntaktickú, t. j. ktorý pád treba v danom syntakticko-sémantickom kontexte použiť, a morfologickú, čiže uplatniť správnu pádovú koncovku,
resp. spojenie predložky s príslušným pádom. Ak si však študujúci
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osvojí valenciu slovies (zriedkavejšie aj iných slovných druhov), resp.
podstatu syntakticko-sémantickej usúvzťažnenosti medzi komponentmi vety, ktorá je v tzv. štandardných európskych jazykoch (SAE),
ale aj v mnohých ďalších totožná alebo podobná, väčšie problémy by
v otázke použitia príslušného pádu nemal mať (ide o prípady typu
čítať knihu – pomáhať mame, hovoriť pravdu – diskutovať o pravde
– diskutovať s priateľom; doniesol drevo – doniesol dreva...). Naznačená
dichotómia „pádového problému“ ukazuje, že pád nie je iba morfologickou kategóriou, ale aj kategóriou syntaktickou, t. j. ,„sumarizujúco“ morfosyntaktickou. Touto teoretickou otázkou sa však na tomto
mieste nebudeme zaoberať. Našu pozornosť zacielime predovšetkým
na lingvodidaktické aspekty pádovej problematiky.
Väčším problémom (než výber príslušného pádu) pri štúdiu slovenčiny ako cudzieho jazyka je použitie správnej pádovej koncovky,
čo je zvýraznené psychologickým faktorom najmä pri gramaticky
orientovanom vyučovaní jazyka alebo pri samoštúdiu jazyka takého typu, ako je slovenčina. Vychádza sa tu z toho, že slovenčina má
šesť pádov (alebo až sedem?) a šesť rozličných koncoviek. A to všetko
treba násobiť dvoma, lebo slovenčina má dvojčlennú kategóriu čísla
– jednotného a množného –, čiže pádové koncovky singuláru sa líšia
od pádových koncoviek plurálu. (A čo napríklad slovinčina, ktorá má
aj duál?!) Spomenutú psychologickú „kalkuláciu“ vo vedomí študujúcich slovenčinu ako cudzí jazyk treba ešte rozšíriť o trojčlennú kategóriu rodu, takže všetko by bolo treba násobiť ešte troma, čím by sme
sa dostali k číslu 36, t. j. k 36 tvarom substantíva. Ale ani to by ešte
nebolo konečné číslo, lebo podľa slovenských gramatík pri každom
rode gramatickom rode sú štyri vzory skloňovania...

1. VYUČOVANIE PROBLEMATIKY PÁDOV:
KONFRONTÁCIA DVOCH POSTUPOV
Je to naozaj tak, že slovenčina a ďalšie jazyky rovnakého morfologického typu majú také množstvo pádových foriem? Už aj povrchné pozorovanie substantívnych paradigiem v slovenčine umožňuje na túto
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otázku odpovedať negatívne, t. j.: slovenčina má síce šesť pádov, ale
to neznačí, že má aj šesť rozličných, vzájomne odlišných pádových
koncoviek, porov. chlap – chlapa – chlapovi – chlapa – (o) chlapovi
– chlapom, čiže okrem nominatívu sú tu iba 3 odlišné pádové koncovky; kosť – kosti – kosti – kosť – (o) kosti – kosťou – okrem nominatívu
iba 2 pádové koncovky; morfémou -i sa označuje G, D a L. Ide tu
o homonymiu pádových prípon, keďže rozličné pádové významy sa
vyjadrujú tou istou príponou1. V Úvode do štúdia jazykov2 sa tento
jav hodnotí ako gramatická polysémia. Je zaujímavé, že na tento fakt
treba upozorniť nielen tých, ktorí slovenčinu študujú ako cudzí jazyk,
ale často aj slovenských žiakov.
Predstava, že slovenčina má šesť rozličných, resp. vzájomne odlišných pádových koncoviek v singulári a pluráli, sa aj u slovenských
žiakov vyvoláva taktiež tým, že pri vyučovaní slovenčiny sa substantívne paradigmy prezentujú vertikálne, zhora dolu – od nominatívu
po inštrumentál:
N chlap-0
G chlap-a
D chlap-ovi atď.
Okrem toho pri preberaní učiva o páde sa zdôrazňuje morfologický aspekt, t. j. dôraz sa kladie na pádové koncovky, a sémanticko-syntaktický aspekt zahŕňajúci sémantiku a funkciu pádov sa zanedbáva.
Ide teda o deduktívne štúdium gramatiky.
Odlišný postup vyučovania problematiky pádov v slovenčine sa
uplatňoval už v 60. rokoch 20. storočia v strediskách pre prípravu zahraničných študentov na štúdium na slovenských vysokých školách
(Študijné stredisko pre zahraničných študentov Univerzity 17. novembra v Senci od r. 1960 a Študijné stredisko Univerzity 17. novembra
v Herľanoch, resp. v Košiciach od r. 1969). Pri vyučovaní slovenčiny
ako cudzieho jazyka sa v týchto strediskách vychádzalo z audioorálnej
1

2

Porov. Morfológia slovenského jazyka. Red. J. Ružička. Bratislava : Vydavateľstvo
Slovenskej akadémie vied, 1966, s. 52.
ONDRUŠ, Šimon – SABOL, Ján: Úvod do štúdia jazykov. Bratislava : SPN, 1981, s. 73.
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metódy: od študenta sa vyžadovalo „automatické“ či zautomatizované
používanie cieľového jazyka, t. j. študujúci nadobúdajú nové návyky
v cieľovom jazyku, ktoré sú podobné „jazykovým návykom“ vo vlastnom jazyku. Gramatika sa teda vyučovala induktívne, čiže na základe
osvojených modelových vetných štruktúr sa analogicky vytvárali nové
vetné štruktúry obsahujúce určité gramatické javy, napríklad substantíva, resp. substantívne syntagmy v príslušných pádoch. Tento postup
vyučovania problematiky pádov sa od tradičného postupu vyučovania tejto tematiky na slovenských školách líšil vo viacerých aspektoch:
napríklad tým, že pri preberaní jednotlivých pádov sa nevychádzalo z tradičného, klasického poradia N, G, D, A, L, I prezentovaného
v slovenských normatívnych gramatikách a učebniciach slovenského
jazyka, ale na zreteľ sa brala frekvencia pádu spätá s jeho funkčnou zaťaženosťou v syntakticko-sémantickej štruktúre vety, ako aj kognitívny
aspekt súvisiaci so situačnými okolnosťami vyučovania, teda nie poradie N – G – D..., ale N – A – L – I – D – G, resp. N – A – I – L – D – G;
pokiaľ ide napríklad o „uprednostnené“ preberanie vetných štruktúr
so substantívami v lokáli, toto poradie je odôvodnené aj potrebou
študujúceho vedieť v cudzom jazyku vyjadriť lokalizovanosť objektov
nachádzajúcich sa v priestore, kde sa študujúci najčastejšie nachádza
(prostredie bytu, domu, triedy, posluchárne...). To napokon korešponduje aj s najväčšou frekvenciou lokálu ako predložkového pádu (podľa
J. Mistríka). Z metodického hľadiska progresívnym krokom pri vyučovaní problematiky pádov bolo začlenenie substantív v danom páde
do syntakticko-sémantickej štruktúry (modelovej) vety, v ktorej sa
substantívny/menný prvok v príslušnom tvare na základe princípu
analógie obmieňal (tzv. drilovacím postupom precvičovania alebo nacvičovania gramatických javov). Išlo teda o postup od významu pádu,
resp. jeho funkcie v gramaticko-sémantickej štruktúre vety k výrazu,
t. j. k pádovej prípone, resp. pádovým príponám. Na takýchto princípoch boli už v 60. rokoch minulého storočia koncipované aj učebnice
slovenského jazyka pre cudzincov3, o ktoré sa neskôr opierali autori
3

Učebné materiály Slovenčina pre cudzincov autorského kolektívu pod vedením
T. Dratvu. Prvé skriptá vyšli v roku 1962, nasledovalo niekoľko prepracovaných
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neskoršie publikovaných učebníc slovenčiny pre cudzincov (napríklad
aj Krížom-krážom4). Avšak aj pri tomto metodicky progresívnom postupe vyučovania problematiky pádov, resp. jej prezentovania v učebniciach pre cudzincov sa zotrvávalo (a aj zotrváva) pri zdôrazňovaní
rodového princípu skloňovania podstatných mien. Tým sa zároveň
(vedome či nevedome) akcentovali či akcentujú rozdiely v tvaroch
substantív vyplývajúce z troch gramatických rodov, t. j. vychádzalo sa
z toho, čo sa konštatuje v Morfológii slovenského jazyka: „V spisovnom
jazyku slovenskom máme v podstate dvanásť typov skloňovania“5.
Hneď za týmto konštatovaním však nasleduje „upozornenie“: „To však
neznamená, že by rozdiely medzi týmito typmi boli vo všetkých tvaroch. Medzi jednotlivými typmi sú parciálne tvarové zhody...“6.

2. MOŽNO ZHODY V PÁDOVÝCH PRÍPONÁCH VYUŽIŤ PRI
VYUČOVANÍ SLOVENČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA?
Pri uvažovaní o tejto otázke vychádzame zo samozrejmého predpokladu, že učitelia slovenčiny si uvedomujú tvarové zhody jednak vnútri
jednotlivých typov alebo vzorov skloňovania (pozri vyššie naznačené
prípady typu N kosť – G kosti – D kosti... L (o) kosti), jednak tvarové
zhody medzi rodovo rozdielnymi vzormi (prípady typu D a L pl. ženám, ženách – mestám, mestách). Ak si teda ako učitelia slovenčiny
tieto zhody uvedomujeme, mali by sme v zmysle princípu „slovenčina
je ľahká“ alebo – v zhode so súčasnou módou vyjadrovania – Slovak is
easy7 uvažovať, či by sa zhoda pádových prípon v rámci jedného typu

4

5

6
7

a doplnených vydaní. DRATVA, Tomáš – BUZNOVÁ, Viktória: Slovenčina pre
cudzincov. Bratislava : SNP, 1992.
KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2007.
Morfológia slovenského jazyka. Red. J. Ružička. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej
akadémie vied, 1966, s. 69.
Tamže.
Autor tohto príspevku si ho práve vymyslel.
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skloňovania i v rámci (rodovo) rozdielnych skloňovacích typov nedala
využiť, resp. ako by sa dala využiť pri vyučovaní problematiky pádov,
a to nielen pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka, ale možno aj
pri vyučovaní predmetu slovenský jazyk na slovenských školách.8
Ako sme naznačili v úvode, problematika pádu z hľadiska študujúceho vlastne reflektuje dva aspekty teórie pádu ako morfosyntaktickej kategórie – syntakticko-sémantickú a morfologickú. Študujúci
slovenčinu ako cudzí jazyk si pri produkcii vety teda kladie otázky:
ktorý pád treba v danom syntakticko-sémantickom kontexte použiť
a akú pádovú koncovku príslušný pád má mať. V súvislosti s tým východiskom vyučovania pádovej problematiky by mala byť sémantika
a funkcia pádov a na ňu by mala nadväzovať otázka pádovej formy/
pádových foriem. Na základe nášho poznania učebníc slovenského
jazyka pre cudzincov možno konštatovať, že tento postup sa pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka uplatňuje. Otázka sémantiky a funkcie pádov sa explanuje na základe dostatočného množstva
vetných konštrukcií s rozličnou syntakticko-sémantickou výstavbou,
no – ako sme spomenuli vyššie – pri preberaní pádových prípon ako
vyjadrovateľov pádových významov sa zväčša vychádza z troch tried
skloňovania (mužského, ženského a stredného), pričom každá trieda
má štyri vzory, takže dohromady má slovenčina dvanásť typov skloňovania. Hoci pri jednotlivých skloňovacích typoch sú medzi pádovými
príponami nielen rozdiely, ale aj zhody, z psychologického hľadiska
prevažuje u študujúcich predstava o rozdieloch medzi pádovými príponami, vyvolaná veľkým počtom pádov (v obidvoch číslach) a preberaných vzorov.9 Preto si kladieme otázku, ako pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka dostať do popredia zhody medzi pádovými
príponami v jednotlivých typoch skloňovania a tým „potlačiť“ roz8

9

Porov. k tejto otázke aj PEKAROVIČOVÁ, Jana: Prezentácia a osvojovanie gramatiky
slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Studia Academica Slovaca. 44. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 241 – 242.
Skutočnosť, že v aktuálnych učebniciach slovenčiny pre cudzincov sa nevychádza
zo vzorov skloňovania v normatívnych gramatikách, ale autori, resp. aj vyučujúci sa
opierajú o vlastné „vzory“, nehrá v tomto prípade významnejšiu rolu.
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diely medzi nimi. To by fakticky mohlo viesť k redukcii skloňovacích
tried a vzorov (na rozdiel od opačných postupov a pokusov). Predkladaný príspevok však nemá ambície teoreticky reflektovať, resp. až
syntetizovať túto problematiku.
2. 1 Aký postup výkladu zvoliť?
Vyučovanie tvarovej stránky substantív vychádza z otázky, akou pádovou príponou sa vyjadrujú jednotlivé pády podstatných mien mužského, ženského a stredného rodu. A keďže do rámca týchto troch
tried sú zahrnuté po štyri skloňovacie vzory, na rad sa dostáva aj
otázka pádových prípon jednotlivých vzorov. Učitelia slovenčiny ako
jazykovo „školení“ používatelia slovenského jazyka sú si pritom vedomí spomínanej homonymie pádov v slovenčine. Nemožno preto
uvažovať napríklad takto: ak vo väzbách typu vidím dom, gauč; vidím
loď, päsť; vidím okno, pole, námestie, dievča je tvar akuzatívu singuláru zhodný s tvarom nominatívu singuláru, prečo namiesto otázky,
akou pádovou koncovkou sa vyjadrujú podstatné mená jednotlivých
rodov a vzorov, nepoložiť otázku „Akou pádovou príponou/akými
pádovými príponami sa vyjadruje napríklad akuzatív singuláru (všetkých) podstatných mien v spisovnej slovenčine?“
Konfrontáciou pádových prípon všetkých 12 typov skloňovania
dospejeme k odpovedi, že jedna trieda podstatných mien má tvar
akuzatívu singuláru zhodný s tvarom nominatívu singuláru (sú to
všetky podstatné mená stredného rodu, konsonantické vzory substantív ženského rodu a neživotné podstatné mená mužského rodu)
a druhá trieda substantív má tvar akuzatívu singuláru odlišný od tvaru nominatívu: substantíva ženského rodu a mužského rodu zakončené v N sg. na -a (žena, ulica, tenistka, tenista, starosta) majú v akuzatíve sg. príponu -u a životné substantíva mužského rodu (muž, ujo, pes)
majú v akuzatíve sg. príponu -a.10
10

Prípady typu Krasko – Kraska/Krasku nemá význam pri vyučovaní slovenčiny ako
cudzieho jazyka „vyťahovať“.
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(Optimistické) zhrnutie: podstatné mená v slovenčine majú
v akuzatíve singuláru iba dve koncovky, ktoré sa líšia od zakončenia
nominatívu singuláru: -u (substantíva ženského rodu a mužského
rodu zakončené v N sg. na -a) a -a (ostatné životné substantíva mužského rodu). Alebo ináč, jednoduchšie (z pohľadu študujúceho): ak je
substantívum zakončené v N sg. na -a, v akuzatíve sg. bude mať príponu -u, a ak sa substantívom pomenúva osoba alebo zviera mužského
rodu (nezakončené na -a), v akuzatíve singuláru dostane koncovku -a;
forma akuzatívu singuláru ostatných substantív sa zhoduje s formou
nominatívu singuláru, t. j. s takou formou, akú nájdem v slovníku.
Podobne možno uvažovať aj pri ďalších pádoch. Začnime lokálom singuláru ako najfrekventovanejším predložkovým pádom. Teda
akou pádovou príponou/akými pádovými príponami sa vyjadruje lokál singuláru podstatných mien v spisovnej slovenčine? Ak budeme
pri vyučovaní vychádzať z tradičného rozloženia skloňovacích vzorov
podľa gramatického rodu, pádové koncovky lokálu singuláru zostanú
roztrúsené v 12 typoch skloňovania, t. j. pri vzoroch chlap a hrdina
má L sg. príponu -ovi, pri vzore dub príponu -e, ale aj príponu -u (vo
vlaku), pri vzore stroj príponu -i, pri vzore žena príponu -e, pri vzore
ulica príponu -i atď. Pri tomto postupe vyučovania, resp. aj samoštúdia unikajú, resp. dostávajú sa do pozadia prípony spoločné pre viaceré vzory.
Porovnaním pádových prípon L sg. jednotlivých typov skloňovania zistíme, že v najväčšom počte vzorov je zastúpená prípona -i
(v stroji; na ulici, v dlani, v kosti; v srdci a v podstate aj pri vzoroch
dievča – o dievčat-i, vysvedčenie – o vysvedčen-í). Tu sa ponúka teoretická úvaha, vďaka čomu majú substantíva všetkých troch gramatických rodov v L sg. jednotnú príponu? Keďže tento príspevok nie je
zacielený na hlbšie teoretické rozbory problematiky pádov, odpoveď
na nastolenú otázku sa pokúsime iba naznačiť (podrobnejšia analýza a
argumentácia bude nasledovať v osobitnom príspevku). Vychádzame
z toho, že uvedené „vzorové“ substantíva musia mať nejaký spoločný
prvok. Je ním rovnaké zakončenie tvarotvorného základu alebo bázy,
čiže zakončenie na mäkkú spoluhlásku, porov. stroj-0, ulic-a, dlaň0, kosť-0 a aj vzorové substantívum vysvedčen-ie s dlhými pádovými
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príponami; keďže tvarotvorný základ alebo báza pozostáva z lexikálnej a modifikačnej morfémy, do spomenutej skupiny substantív treba
zahrnúť aj podstatné meno dievča – L sg. /o/ dievčati, porov. dievčlexikálna morféma (resp. zložený lexikálny základ diev-č) + modifikačná morféma -ať + pádová prípona L sg. -i (o dievčati). Ako rezíduá
pôvodnej mäkkosti spoluhlások možno vysvetliť prípady typu večera
– na večeri, tvár – na tvári, krv – o krvi, krovie – v kroví.
Podľa zastúpenia v počte skloňovacích vzorov druhou pádovou
príponou lokálu singuláru podstatných mien v spisovnej slovenčine je
koncovka -e, ktorá je prítomná pri „tvrdých vzoroch“ (všetkých troch
rodov), t. j. pri vzoroch, ktorých báza sa končí na tvrdú alebo obojakú
spoluhlásku: dub-0 – na dub-e, žen-a – o žen-e, mest-o – v mest-e.
Zakončenie kmeňa zohráva rolu aj pri tretej pádovej prípone -u.
V L sg. ju majú podstatné mená mužského rodu, ktorých kmeň je zakončený na -k, -g, -ch, -h, a substantíva stredného rodu, ktoré uvedené spoluhlásky majú pred koncovým -o, -um, -on: vlak – vo vlaku,
epilóg – v epilógu, smiech – o smiechu, sneh – v snehu; oko – v oku,
tango – o tangu, ucho – v uchu, blaho – o blahu, publikum – o publiku,
hypokoristikon – o hypokoristiku; možno sem zaradiť aj prípady ako
kakao – o kakau, rádio – o rádiu, Borneo – v Borneu, múzeum – v múzeu. Na rozdiel od predchádzajúcich pádových prípon -i, -e, ktoré sú
v L sg. rodovo indiferentné, prípona -u je príznačná iba pre maskulína
a feminína.
Od spomenutých troch prípon L sg. (-e, -i, -u) sa výraznejšie líši
pádová prípona L sg. životných podstatných mien mužského rodu
-ovi, a to aj svojím zvukovým rozsahom (má tri fonémy oproti jednofonémovým príponám -i, -e, -u), teda o chlap-ovi, o hrdin-ovi, o ps-ovi.
Historicky tu ide o prenik tejto prípony z datívu sg. u-kmeňov, teda
o vyrovnávanie datívu – lokálu sg. životných podstatných mien mužského rodu. Okrajové prípady typu človekovi – človeku, bohovi – bohu,
kde sa v D i L sg. zachovala pôvodná prípona -u11, pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka nemá význam zdôrazňovať.
11

Bližšie o tom pozri KRAJČOVIČ, Rudolf: Náčrt dejín slovenského jazyka. Bratislava :
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971, s. 102.

109

LINGVODIDAKTICKÉ ASPEKTY

Aj pri sumarizovaní pádových prípon substantív L sg. (všetkých
troch rodov) možno vysloviť optimistický poznatok v tom zmysle, že
v rámci 12 typov skloňovania sú v L sg. iba 4 koncovky. Na ich zafixovanie do pamäti – popri samozrejmom precvičovaní alebo najradšej
častom aktívnom používaní v rámci vetných štruktúr – možno azda
vychádzať z tejto dichotómie:
I. na jednej strane stoja životné podstatné mená mužského rodu
(osoby a zvieratá), a to bez ohľadu na zakončenie N sg. (chlap, pes
aj hrdina, fako) s pádovou príponou -ovi (chlapovi, psovi, hrdinovi,
fakovi) a oproti ním
II. všetky ostatné substantíva. V rámci „všetkých ostatných“ možno
vyčleniť dve triedy: 1. substantíva s mäkko zakončenou bázou
majú v L sg. pádovú príponu -i (o stroji, ulici, dlani, kosti, srdci,
dievčati), resp. -í – iba pri jednom vzore (o vysvedčení) a 2. substantíva s tvrdo zakončenou bázou majú v L sg. koncovku -e (o dube,
žene, meste).
Z týchto dvoch tried sa čiastočne vynímajú substantíva mužského
rodu so zakončením kmeňa na -k, -g, -ch, -h a substantíva stredného
rodu zakončené zväčša na -ko, -go, -cho, -ho a niekoľko prevzatých
substantív ako kakao, rodeo, štúdio; múzeum, ganglion, ktoré majú v L
sg. príponu -u (vo vlaku, v prachu; na Slovensku, v Kongu, v múzeu, v
gangliu). Substantíva mužského rodu zakončené na -k, -g, -h, -ch sa
ešte vyznačujú aj bohatou homonymiou pádov v singulári (porov. vlak
– vlaku – vlaku – vlak – vo vlaku – vlakom – od N sg. sa líšia iba dve
pádové prípony), preto ich možno pri vyučovaní využiť ako psychologický motivant, resp. stimulátor (v zmysle sloganu Slovak is easy).
Pádové prípony lokálu singuláru možno využiť aj pri výklade pádových prípon datívu singuláru. V prvom rade sa to týka prípony -ovi
pri životných podstatných menách mužského rodu, ktorá je homonymná s rovnakou príponou v L sg., porov. chlapovi – o chlapovi, starostovi – o starostovi, psovi – o psovi...12 Oproti tejto triede substantív
12

Ako sme spomenuli vyššie, táto datívna prípona v čase vyrovnávania D – L sg. pri
životných substantívach mužského rodu prenikla do L sg.
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opäť stoja všetky ostatné. V jej rámci možno aj z didaktických dôvodov (pádová homonymia) najprv vyčleniť substantíva ženského rodu
s príponami -i pri „mäkkých vzoroch“ (rozumej s „mäkko zakončenou
bázou“: ulici, dlani, kosti) a -e pri tvrdom vzore (žene); obidve prípony
sú homonymné s príponami L sg. (porov. o ulici, dlani, kosti; o žene).
Ďalšou pádovou príponou D sg. je morféma -u, ktorá je zastúpená pri
neživotných substantívach mužského rodu (dubu, stroju) a v podstate
pri všetkých vzoroch stredného rodu: mestu, srdcu, dievčaťu; pri vzore
vysvedčenie je v D sg. prípona -iu (vysvedčeniu). Aj v týchto prípadoch
ide o pádovú homonymiu s rovnakou koncovkou (-u) L sg., no iba pri
substantívach mužského rodu zakončených na -k, -g, -h, -ch (prípady typu k vlaku – vo vlaku) a stredného rodu zakončených zväčša na
-ko, -go, -cho, -ho vrátane niekoľkých prevzatých substantív ako kakao,
rodeo, štúdio (D mlieku – L o mlieku; D kakau – L o kakau...). Kým
v L sg. je prípona -u vymedzená formálnym zakončením substantív
mužského (neživotného) a stredného rodu, v D sg. je táto prípona pri
neživotných substantívach mužského rodu a všetkých substantívach
stredného rodu základná.

ZÁVER
Na deliberatívnu otázku o počte pádových koncoviek v spisovnej slovenčine, nastolenú v úvode príspevku, možno odpovedať, že je ich
podstatne menej, než by sa z hľadiska študujúceho slovenčinu ako cudzí jazyk zdalo. Dojem o veľkom počte pádových prípon sa vytvára
tým, že v spisovnej slovenčine je šesť pádov v jednotnom čísle a šesť
pádov v množnom čísle; k tomu pristupuje ešte kategória gramatického rodu, ktorou by sa rozdiely v tvaroch substantív mali zväčšovať.
Aj keď sme sa v našom príspevku obmedzili na rozbor prípon iba
troch pádov singuláru – akuzatívu, lokálu a datívu –, dovoľuje nám to
konštatovať, že najmä bohatá homonymia pádových prípon redukuje
očakávaný alebo predpokladaný počet týchto morfém v jednotlivých
rodoch a v ich rámci aj skloňovacích vzorov. Zdanlivú nevýhodu, ktorá je v Morfológii slovenského jazyka obsiahnutá v konštatácii „Vyjad111
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renie pádu je komplikované aj homonymitou prípon medzi jednotlivými pádmi, a to v rámci toho istého vzoru, ako i medzi viacerými
vzormi...“13, možno pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka
zmeniť na výhodu. Naša prax z vyučovania slovenčiny ako cudzieho
jazyka, podložená aj predloženou parciálnou konfrontáciou pádových
prípon, ukazuje, že pri vyučovaní slovenčiny by sa malo upustiť od
zdôrazňovania rodového princípu skloňovania podstatných mien,
lebo tým sa (vedome či nevedome) akcentujú rozdiely v tvaroch substantív vyplývajúce z troch gramatických rodov.
Namiesto otázky, akou pádovou koncovkou sa vyjadrujú podstatné
mená pri jednotlivých rodoch a vzoroch navrhujeme položiť otázku
„Akou pádovou príponou/akými pádovými príponami sa vyjadruje
napríklad akuzatív singuláru, lokál singuláru, datív singuláru... (všetkých) podstatných mien v spisovnej slovenčine?“ Na tomto základe
dospejeme napríklad k poznatku, že podstatné mená v slovenčine
majú v akuzatíve singuláru iba dve koncovky, ktoré sa líšia od zakončenia nominatívu singuláru: -u (substantíva ženského rodu a mužského rodu zakončené v N sg. na -a) a -a (ostatné životné substantíva
mužského rodu); ostatné substantíva majú tvar akuzatívu singuláru
zhodný s tvarom nominatívu singuláru, čiže „slovníkový tvar“ (sú to
všetky podstatné mená stredného rodu, konsonantické vzory substantív ženského rodu a neživotné podstatné mená mužského rodu).
K týmto záverom možno ešte pripojiť predbežný poznatok, že rodový princíp zaraďovania substantív do typov skloňovania nehrá takú
významnú rolu, ako sa to v normatívnych gramatikách slovenčiny
prezentuje. Ako relevantné kritériá zaraďovania substantív do skloňovacích typov sa ukazujú opozície životnosť : neživotnosť (pri maskulínach), ako aj protiklad tvrdé zakončenie bázy : mäkké zakončenie
bázy. Tieto hypotézy bude možno potvrdiť alebo poprieť na základe
ďalších, hlbších analýz.

13

Morfológia slovenského jazyka. Red. J. Ružička. Bratislava : Vydavatelstvo Slovenskej
akadémie vied, 1966, s. 152.
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SUMMARY
How Many Cases Does Slovak Have?
The false impression that Slovak has many different case endings is caused
not only by the fact that there are six cases in Slovak language (and each
case should have a different suffix in singular and plural), but also by
twelve declension patterns which mainly depend on gender, phonological
environment, and partly on historical factors. However, many substantives
in contemporary Slovak are characterized by the homonymy of case suffixes
within declension patterns, which can be utilized in teaching Slovak as
a foreign language.
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SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

POSTUPNOSŤ VÝKLADU MODELOV
SLOVENSKEJ MENNEJ DEKLINÁCIE
CUDZINCOM
–◆–
Renáta Kamenárová
Inštitút moderných jazykov pre tlmočníkov a prekladateľov
Bolonskej univerzity so sídlom vo Forlì

Helena Ľos Ivoríková
Filologická fakulta Belehradskej univerzity

Kľúčové slová: komunikatívno-pragmatická koncepcia, didaktická transformácia, didaktická stratégia, receptivita, menná paradigma, vzor, minimálny kontext,
modelová veta
Key words: communicative-pragmatic concept, didactic transformation, didactic
strategy, receptivity, declension paradigm, pattern, minimal context, model sentence

V príspevku sa zameriavame na otázku opodstatnenosti a postupnosti výkladu jednotlivých menných vzorov a podvzorov pri osvojovaní si deklinačného systému slovenčiny na úrovni úplný začiatočník.
Pri príprave didaktizovanej podoby klasifikácie menných vzorov
v slovenčine sme v sérii učebníc Krížom-krážom nahradili klasické
vzorové slová frekventovanejšími výrazmi a v súčasnosti sa snažíme
tento systém zjednodušiť s ohľadom na potreby študentov. Dôležitým
faktorom pri rozhodovaní, ktoré vzory sú z hľadiska komunikatívno-pragmatickej koncepcie relevantné na tejto elementárnej úrovni,
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sa stal stupeň receptivity jednotlivých vzorov a podvzorov mennej
paradigmy. Zároveň v príspevku opisujeme didaktické postupy aplikované pri prezentácii adjektív, numerálií a pronomín na úrovni A1,
pričom komentujeme i prehodnocujeme niektoré doterajšie prístupy
v prezentácii gramatiky slovenčiny ako cudzieho jazyka.

SUBSTANTÍVA
Didaktická transformácia
Našou prvotnou úlohou pri sprostredkovaní modelov slovenskej deklinácie v učebniciach série Krížom-krážom bolo didakticky transformovať existujúci lingvistický opis mennej makroparadigmy. Z dvanástich základných vzorov podstatných mien sme nechali iba tri názvy
zhodné so súčasnými kodifikačnými príručkami (žena, mesto, dievča)
vďaka ich vysokej frekvencii v používaní a centrálnemu postaveniu
v základnej slovnej zásobe. Pri zmene ostatných deviatich vzorov
(muž, kolega, plán, počítač, stanica, loď, miestnosť, more, poschodie)1
rozhodovali rôzne kritériá s ohľadom na komunikačno-pragmatický
prístup: a) osvojenie si týchto slov počas prvých hodín slovenčiny, b)
frekvencia v praktickom používaní, c) profesijné zameranie adresátov,
d) receptivita paradigmy, e) slovotvorba, f) výber najvhodnejšieho
slova z danej paradigmy, g) etymológia.2
1

2

Zmena vzorových slov v paradigmách a ich nahradenie frekventovanejšími slovami
nie je ničím výnimočným vo vývine kodifikácie spisovnej slovenčiny. Počet vzorov
i vzorové slová, ktoré odzrkadľovali meniaci sa životný štýl našich predkov, sa rôzne
menili v jednotlivých kodifikačných príručkách (napr. zmena kráľ na chlap, dvor
na dub, delo na mesto, pole / plece na srdce, obilie na vysvedčenie, jahňa na dievča).
V povojnovom období došlo pravdepodobne zo spoločensko-politických dôvodov
k poslednej zmene troch vzorov na ideologicky vhodnejšie (sluha na hrdina, meč na
stroj, ryba na žena).
KAMENÁROVÁ, Renáta: Substantívne vzory a deklinačný systém v slovenčine z lingvodidaktického hľadiska. In: Studia Academica Slovaca. 44. Ed. J. Pekarovičová –
M. Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015, s. 199 – 200.
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Pri prezentácii nových substantívnych vzorov je potrebný zo
strany učiteľa vysvetľujúci komentár k tejto didakticky motivovanej
zmene (najmä pre skupinu slovakistov a slavistov) a porovnanie s klasickými vzormi, ktoré sa tradične používajú v slovenskej lingvistike
a s ktorými sa frekventanti stretnú pri štúdiu slovenčiny.
Zmena didaktickej stratégie
V praxi sa potvrdil náš predpoklad, že systém dvanástich substantívnych vzorov nevyhovuje zámerom komunikatívno-pragmatického
prístupu. Úvodné rozdelenie substantív do týchto vzorov je pre učiacich sa veľmi demotivujúce a neprehľadné. Frekventanti majú problémy s osvojením si náročného systému klasických vzorov, pri ktorých
sa často upozorňuje na javy, ktoré nedokážu funkčne aplikovať v komunikácii. Zmenená didaktická stratégia si kladie za cieľ prehodnotiť
a zjednodušiť výklad vzorov substantívnej paradigmy na úrovni úplný začiatočník, a tým zjednodušiť elementárne gramatické minimum
slovenčiny ako cudzieho jazyka.3 Vo väčšine učebníc a cvičebníc slovenčiny pre cudzincov je štandardnou súčasťou výučby na úrovni úplný začiatočník klasický systém dvanástich skloňovacích typov.
Z uvedenej stratégie teda vyplývajú otázky: Ktoré vzory patria do
elementárneho gramatického minima a ktoré nie? Ako cudzincom
predstaviť gramatický systém tak, aby čo najrýchlejšie získali požadovanú pragmatickú lingvistickú kompetenciu?
J. Mistrík už v roku 1974 upozorňoval, že medzi základnými dvanástimi typmi paradigmatiky podstatných mien sú obrovské rozdiely
v produktívnosti a frekvencii. Aj keď kvôli poznaniu systému navrho3

Gramatické minimum predstavuje „minimálny súbor gramatických prostriedkov
(morfologických, syntaktických), ktoré vytvárajú maximálnu možnosť komunikácie v súlade so stanoveným cieľom vyučovania“. Podrobnejší výklad problematiky: PEKAROVIČOVÁ, Jana: Prezentácia a osvojovanie gramatiky slovenčiny
ako cudzieho jazyka. In: Studia Academica Slovaca. 44. Ed. J. Pekarovičová – M.
Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015, s. 237.
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val ukázať všetky paradigmatické typy substantív, z hľadiska poznania a osvojovania si jazykového minima odporúčal osobitne vyčleniť
najproduktívnejšie typy (žena, dub, chlap, ulica, kosť, mesto, vysvedčenie, stroj) a ostatné „nechať bokom“ (srdce, hrdina, dlaň, dievča).4
Podobne E. Tibenská zdôrazňuje, že výklad tejto problematiky by mal
začať vysvetlením a zafixovaním rodovo silných prípon, ktoré sa s daným obsahom (stôl-0 = mužský rod, knih-a = ženský rod, per-o, plec-e/
počas-ie = stredný rod) spájajú najčastejšie a sú najfrekventovanejšou
formou na ich stvárnenie.5 Rovnako súhlasíme i s J. Dolníkom, ktorý vyslovil pochybnosť, či je dostačujúce reprodukovať v gramatike
slovenčiny pre vyučovanie cudzincov skloňovacie typy podstatných
mien z gramatiky určenej pre nositeľa materinského jazyka. S ohľadom na princíp informačnej maximalizácie navrhuje ponúknuť detailnejšie klasifikácie, z ktorých si didaktik môže vybrať podľa podmienok osvojovania jazyka.6
Našou odpoveďou na tieto úvahy je skutočnosť, že v pripravovanej metodickej príručke k učebnici Krížom-krážom. Slovenčina A1
(KK A1)7 bude pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka k dispozícii podrobná klasifikácia menných vzorov všetkých substantív, ktoré tvoria súčasť elementárneho lexikálneho minima na tejto úrovni
(ide o viac ako 800 slov, pozri prehľad vzorov – tabuľka č. 1). Zároveň
v prepracovanej učebnici zamýšľame uviesť zredukovaný počet vzorov substantív, ktoré predstavujú gramatické usúvzťažnenie modelov
s najvyšším stupňom produktívnosti a frekvencie (pozri tabuľku č. 2).

4

5

6

7

MISTRÍK, Jozef: Jazykové minimum slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 3.
Ed. J. Mistrík. Bratislava : Alfa, 1974, s. 184.
TIBENSKÁ, Eva: Základné zásady didaktiky a metodiky vyučovania morfológie slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Studia Academica Slovaca. 34. Ed. J. Mlacek – M.
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RECEPTIVITA SUBSTANTÍVNYCH VZOROV
V slovníku KK A1 nájdeme veľa substantív cudzieho pôvodu, z ktorých väčšina sa skloňuje (indeklinábiliá na tejto úrovni sú iba tri –
párty, müsli, interview). Tento vysoký počet cudzích slov a internacionalizmov na úrovni A1 sa nám výborne osvedčil, študenti sú po
prvých hodinách veľmi motivovaní do ďalšieho štúdia. Prevažnú časť
slovníka KK A1 tvorí apelatívna lexika, ale v jednotlivých modeloch
sú zahrnuté aj propriá (najmä antroponymá – mená a priezviská,
toponymá – mená miest a štátov, etnonymá – obyvateľské mená) či
pluráliá a singuláriá tantum.
Pri návrhu na usporiadanie deklinačných tried a vzorov z lingvodidaktického hľadiska sme sa inšpirovali prácou M. Sokolovej,8 ktorá
začlenila slovenské substantíva do jednoznačných deklinačných typov
bez výraznejších výnimiek. Toto rozdelenie deklinačnej paradigmy na
51 typov (32 vzorov, 19 podvzorov) je kompromisom medzi tradičnými vzormi na jednej strane a podrobným počítačovým spracovaním
podstatných mien, ktoré uvádza 199 vzorov. Pri jednotlivých vzoroch
sa sleduje receptivita, t. j. schopnosť vzoru prijímať nové lexémy.
Pre potreby metodickej príručky sme rozdelili všetky pravidelné
substantíva (838 slov) uvedené v slovníku učebnice Krížom-krážom.
Slovenčina A1 do 25 vzorov a 10 podvzorov (pozri tabuľku č. 1). Na
základe takýchto množín vieme presne, koľko substantív sa ohýba
podľa daného modelu, a poznáme i receptivitu jednotlivých vzorov.9

8

9

SOKOLOVÁ, Miloslava: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov :
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007.
Podrobne k problematike pozri KAMENÁROVÁ, Renáta: Substantívne vzory
a deklinačný systém v slovenčine z lingvodidaktického hľadiska. In: Studia Academica Slovaca. 44. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015, s. 199 – 200.
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Tabuľka č. 1
Podrobná klasifikácia skloňovacích typov (pre potreby metodickej príručky),
podľa ktorých sa ohýba celkovo 838 pravidelných substantív elementárneho
lexikálneho minima v učebnici Krížom-krážom. Slovenčina A1

Tieto skutočnosti nám majú pomôcť pri rozhodovaní, ktoré vzory
sú z hľadiska komunikatívno-pragmatickej koncepcie relevantné na
úrovni úplný začiatočník (A1) a ktoré naopak nedosahujú požadovanú receptivitu. Z prezentovanej tabuľky vyplýva, že veľmi vysokú
receptivitu majú vzory (aj s podvzormi) ako žena (270 slov), plán (100
slov), muž (77 slov), mesto a priezvisko (spolu 78 slov), a preto im treba venovať zvýšenú pozornosť pri procese osvojovania. Naopak, deklinačné paradigmy vzorov ako more (3 slová), dievča (4 slová), kolega
(6 slov), múzeum (8 slov), pracovňa (8 slov), hotel (8 slov), syn (9 slov)
sú reprezentované len veľmi malým percentom slovnej zásoby (menej
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ako 10 slov). Z tohto dôvodu je potrebné prehodnotiť uvádzanie vzorov kolega, more a dievča v prehľadových tabuľkách na úrovni úplný
začiatočník a upozorniť na ich existenciu iba formou jednoduchých
grafických odkazov v učebnici a doplňujúcich komentárov v pripravovanej metodickej príručke.
Substantívne vzory – úroveň A1
Tabuľka č. 2
Návrh zjednodušeného systému prezentácie substantívnej paradigmy (pre
potreby učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A1)

Na základe vyššie predstaveného výskumu i našej lektorskej skúsenosti sme dospeli k záveru, že relevantné vzory na úrovni úplný začiatočník sú muž, plán, počítač, žena, stanica, mesto a poschodie (pozri tabuľku č. 2). Ide o minimálny súbor vzorov, ktorý je nevyhnutné
sprostredkovať študentom pri prvotnej prezentácii substantívnej makroparadigmy, a ktorý spĺňa vyššie uvedené kritériá receptivity, produktívnosti a frekvencie ako i podmienku zafixovania rodovo silných
prípon.
S ohľadom na potrebu fixovať u začiatočníkov určovanie rodovej
príslušnosti substantív podľa ich zakončenia na rodovo silné prípony
(MR: -0, ŽR: -a, SR: -o/-ie) neodporúčame uvádzať vzory loď a miestnosť pri prvotnej prezentácii substantívnej makroparadigmy, ale
metódou postupných krokov tieto informácie systematicky dopĺňať.
K feminínam s rodovo slabou nulovou koncovkou v N sg. patrí cel120
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kovo 31 lexém, tieto sú rozdelené podľa determinujúcich koncoviek
v G sg. (zhodný tvar s N pl.) do dvoch deklinačných vzorov – vzor
loď (lekáreň, 15 slov) a vzor miestnosť (16 slov). Pôvodne sme pri prehľadovej tabuľke deklinačných vzorov týchto feminín uvádzali (formou piktogramu) odkaz na slovník, pretože neexistuje jednoznačné
pravidlo zaradenia takýchto feminín do vzorov loď (lekáreň) a miestnosť podľa zakončenia tvarotvorného základu10. Takéto vyčlenenie je
však pre študentov veľmi mätúce a neprehľadné. V prepracovanom
vydaní učebnice Krížom-krážom A1 vyčleníme priestor na systematické osvojenie si týchto dvoch tried v osobitných cvičeniach – najprv
v rámci lekcie o bývaní (posteľ, tlačiareň, jedáleň, garáž, miestnosť, vec
a pod.), neskôr v lekciách o nakupovaní a stravovaní (cukráreň, kaviareň, lekáreň, hotovosť, maličkosť a pod.) s upozornením na produktívne slovotvorné prípony. Pri každom takomto feminíne budeme aj
naďalej priamo v učebnej časti uvádzať vysvetlivku s upozornením na
gramatický rod a deklinačný vzor, aby si študenti príslušnosť k rodu
a paradigme osvojili priamo s lexikálnou jednotkou.11
Výrazne didakticky relevantnými kategóriami v procese osvojovania si gramatických pravidiel na úrovni úplný začiatočník sú kategória
životnosti v singulári a kategória mužskej osoby / mužskoosobovosti
v pluráli. Ich správna a jednoduchá prezentácia na úrovni A1 je kľúčovou pre pochopenie slovenského deklinačného systému a v prípade
slovanských študentov sa tak podarí efektívnejšie vyhnúť jazykovej
interferencii pri týchto kategóriách. Dôležité je v tomto prípade pri
didaktickej aplikácii uplatniť medzijazykový konfrontačný aspekt,
pretože kategória životnosti sa v slovenčine realizuje pádovou homonymiou D sg. = L sg. podobne ako v češtine a kategória mužskoosobo10

11

Porov. tvary G sg. päste / časti; púšte / Budapešti; štvrte / smrti; postele / soli; lode /
medi; obce / veci; tlače / reči a pod.
Podrobne k problematike pozri štúdiu P. Baláža, ktorý sa v roku 1988 pokúsil „ukázať, v čom sa dá opierať o formálne znaky daných substantív a ktoré substantíva
bude potrebné osobitne vyčleniť a zvládnuť s osvojovaním si slova ako lexikálno-významovej jednotky slovenčiny“. Podrobne pozri: BALÁŽ, Peter: Menný rod
v slovenčine ako cudzom jazyku. In: Studia Academica Slovaca. 17. Ed. J. Mistrík.
Bratislava : Alfa, 1988, s. 29 – 45.
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vosti sa v pluráli vyjadruje rovnako ako v poľštine a v hornej lužickej
srbčine osobitnými koncovkami pre osobné maskulína v nominatíve
množného čísla (slov. -i, -ia, -ovia) a pádovou homonymiou medzi
genitívom a akuzatívom plurálu.12
Domnievame sa, že je veľmi dôležité, aby sa kategória mužskoosobovosti viac používala pri vysvetľovaní javov z oblasti slovenskej morfológie, pretože determinuje nielen tvary maskulín, ale aj ostatných
kongruentných slovných druhov. Stojí za dvoma základnými opozíciami v pluráli: 1) opozícia osobné maskulína (MPers.) : ostatné substantíva (n-MPers.) pekní muži vs. pekné plány, počítače, ženy, stanice,
mestá; 2) opozícia osobné maskulína (MPers.) : neosobné maskulína
(MnPers.) : feminína a neutrá (Fem. + Neut.) tí dvaja pekní muži vs.
tie dva pekné plány, počítače vs. tie dve pekné ženy, stanice, mestá. Pri
úvodnej prezentácii teda navrhujeme osobitne vyčleniť iba jeden vzor
muž pre celú triedu osobných maskulín a následne pri výklade gramatiky nominatív plurálu vyčleniť osobitné paradigmy pre mužskoosobové dubletné koncovky -i/-ia/-ovia.

KONGRUENTNÁ DEKLINÁCIA – ADJEKTÍVA
Komunikatívno-pragmatický prístup výkladu gramatiky v učebnici
Krížom-krážom. Slovenčina A1 ovplyvnil aj postupnosť výkladu kongruentnej deklinácie adjektív, pronomín a numerálií. Na úrovni A1
sme sa zamerali primárne na precvičovanie a osvojovanie si tvarov
týchto troch slovných druhov v singulári, a to v súlade s postupnosťou
preberaných pádov substantív.
Adjektíva sú frekventovanou súčasťou komunikácie špecifikujúcou
atribúty predmetov bežnej reality. Na úrovni A1 sa primárne zameriavame na čo najrýchlejšie osvojenie si významu adjektív, na aktívne
12

Podrobne k problematike pozri KAMENÁROVÁ, Renáta: Gramatické kategórie
maskulín a ich vplyv na vývin západoslovanských jazykov. In: Jazykovedné štúdie.
XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Ed. K. Balleková – Ľ. Králik –
G. Múcsková. Bratislava : Veda, 2015, s. 195 – 202.
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precvičovanie ich foriem v singulári a na ich jednoduchú aplikáciu
do bežnej komunikácie. Adjektíva sa úplným začiatočníkom v úvodnej lekcii prezentujú lexikálne ako súčasť fráz spolu s rozdielnou gramatickou štruktúrou (Dobré ráno! vs. Dobrú noc!) a od tretej lekcie
systematicky, napr. ako dvojice opozít.13 Študenti si týmto spôsobom
budujú vlastné lexikálne minimum, ktoré sú schopní následne v ďalších lekciách zapájať do nových tém a súvislostí.
Vzhľadom na skutočnosť, že lexika prezentovaná v KK A1 predstavuje najmä korpus adjektív s tvrdou paradigmou (vyše 95 %) a že na
úrovni úplný začiatočník je kľúčovou produktívnou zručnosťou hovorenie, je otázka výučby mäkkej paradigmy adjektív na tejto úrovni14
irelevantná a vzor cudzí je prezentovaný až na úrovni A2 pri stupňovaní adjektív. Naopak pri výklade adjektív je veľmi dôležité obrátiť
pozornosť hneď od začiatku na pravidlo o rytmickom krátení.
Výber frekventovaných adjektív ovplyvnili bežné komunikačné
témy jednotlivých lekcií. Pri osvojovaní si sémantiky napomáha učiacim sa skutočnosť, že veľkú skupinu adjektív (20 %) v KK A1 tvoria
internacionalizmy15. Dôležitú úlohu zohráva i príslušnosť adjektíva
13

14

15

pekný – škaredý, dobrý – zlý, vysoký – nízky, malý – veľký, mäkký – tvrdý, hrubý
– tenký, slabý – silný, veselý – smutný, čistý – špinavý, voľný – obsadený, pokazený
– opravený, vypnutný – zapnutý, moderný – nemoderný, starý – mladý / čerstvý /
nový, múdry – hlúpy, vlastný – prenajatý, široký – úzky, drahý – lacný, rýchly – pomalý, dlhý – krátky, tučný – chudý, vybitý – nabitý, mokrý – suchý, ľahký – ťažký
Mäkkú paradigmu predstavujú v KK A1 okrem adjektív sprchovací, vyučovací,
domáci deriváty odvodené od substantív pomenúvajúcich dni v týždni (pondeľňajší) alebo deriváty od adverbií (zajtrajší), druhové posesívne adjektíva (kurací,
morčací) či adjektiváliá (spolubývajúci).
aktívny, agresívny, aktuálny, alkoholický, aprílový, augustový, autobusový, decembrový, depresívny, digitálny, džezový, ekologický, elegantný, exkluzívny, februárový,
finančný, gotický, ideálny, informačný, januárový, júlový, júnový, kalorický, konštruktívny, konzultačný, kvalitný, literárny, luxusný, májový, marcový, maturitný,
moderný, nervózny, novembrový, oficiálny, októbrový, olympijský, optický, optimistický, pasívny, personálny, pesimistický, populárny, produktový, reklamný, relaxačný, rezervovaný, rizikový, romantický, septembrový, špeciálny, športový, štandardný, štátny, študentský, technický, telefónny, televízny, termálny, univerzitný,
webový
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k istému lexikálnemu hniezdu (Nemec, Nemecko, nemecký, po nemecky) či používanie adjektív v istom kontexte (jedlo / nápoj: slaný, sladký,
teplý, chladený, farby: modrý, ružový, čierny). Na úrovni A1 je možné
informatívne poukázať na princíp slovotvorby v slovenčine na jednoduchých príkladoch: a) produktívny sufix -ový: aprílový, banánový,
autobusový, b) sufixy -ský /-sky /-cký: slovenský, taliansky, nemecký,
c) sufix -ný: nočný, univerzitný. V učebnici Krížom-krážom. Slovenčina A1 sa precvičuje systematickejšie odvodzovanie pomocou prípony -ový iba pri téme nakupovanie (džús: jablk-ový, pomaranč-ový,
rajčin-ový), ale v prepracovanej verzii by sme radi tejto problematike
venovali väčší priestor.
Adjektíva sa zároveň stávajú dôležitou súčasťou motivačných textov / dialógov, na ktorých sa induktívne prezentujú nové gramatické
formy, napr. interiér + N sg. (Môj byt je veľký a tvoja izba je malá.),
exteriér + N pl. (Londýn a Moskva sú veľké mestá.), nakupovanie +
A sg. (Kúpim si veľkú bagetu a malé jablko.), stravovanie + I sg. (Dáme
si hranolky s veľkou kofolou alebo malým pivom?) a pod. Študenti v danej komunikačnej situácii identifikujú nový gramatický jav pomocou
známych adjektív, ktorý sa v KK A1 opakuje v piatich dialógoch, potom pomocou cvičení na porozumenie textu imitujú jeho formy a následne môžu spoločne s učiteľom sformulovať pravidlá tvorby týchto
foriem. Pri takomto implicitnom úvode do gramatiky16 sa následne
otvorí priestor na zhrňujúce vysvetlenie definície alebo pravidla vo
forme tabuľky na príslušnej gramatickej dvojstrane.

PRONOMINÁ
Pri vyučovaní gramatiky slovenčiny ako cudzieho jazyka sa ako jeden
z krokov odporúča „precvičovanie gramatických javov, ktoré spolu
16

Viac k implicitnému úvodu do gramatiky: PEKAROVIČOVÁ, Jana: Prezentácia
a osvojovanie gramatiky slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Studia Academica Slovaca. 44. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského,
2015, s. 240.
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formálne či významovo súvisia“ pričom sa poukazuje na „spätosť pádových prípon kongruenčných slovných druhov“17. V praxi to vedie
k istej ekonomizácii učenia sa zvukovo podobných pádových prípon, a to v prípade spojenia substantív s adjektívami, pronominami
a numeráliami. Zdôrazňuje sa fakt, že prípony sú zvukovo podobné,
a teda radenie týchto mien v istom logickom reťazci pomôže študentovi osvojiť si paradigmu efektívnejšie [(o) tej jednej mojej dobrej žene].
V učebnici Krížom-krážom. Slovenčina A1 súhlasíme s efektívnosťou tejto zásady (t. j. prezentovať pádové prípony na päťčlennom modeli), a preto v metodickej príručke bude uvedené odporúčanie pre
učiteľa, aby upozornil na zvukovú zhodu všetkých kongruenčných
pádových prípon. V učebnicovej časti však budeme aj naďalej v rámci
prehľadových gramatických tabuliek prezentovať zjednodušený trojčlenný model [deiktické pronomen + adjektívum + substantívum
[(o) tej dobrej žene)]. Tento model sa nám v praxi výborne osvedčil,
pretože je prehľadný a priestorovo úsporný. Pre učiteľa v metodickej
príručke pripravíme cvičenia navyše, aby mohol doplnkovo venovať
pozornosť aj jednotlivým paradigmám posesívnych pronomín a kardinálií18. Tabuľka v rámci jednotlivých lekcií tak neslúži ako kompletný zoznam foriem ohybných slovných druhov, naopak je istým
východiskom, ktoré ponúka priestor pre analogické tvorenie foriem
posesívnych pronomín, adjektív a neskôr i ordinálií.19
Princíp významového súvisu preberanej gramatiky aplikujeme
aj pri zmene vzorových slov posesívnych adjektív (otcov / matkin →
Róbertov / Zuzanin). Tento výber korešponduje s menami hlavných
hrdinov učebnice, o ktorých sa často hovorí práve v súvislosti s osoba17

18

19

TIBENSKÁ, Eva: Základné zásady didaktiky a metodiky vyučovania morfológie
slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Studia Academica Slovaca. 34. Ed. J. Mlacek –
M. Vojtech. Bratislava : Stimul, 2005, s. 168 – 169.
Tieto sú v rámci učebnicovej časti prezentované iba v nominatíve singuláru, ale ich
podrobná paradigma je uvedená v gramatických tabuľkách na konci učebnice.
Skupiny študentov (slovakisti), u ktorých sa od začiatku systematickejšie rozvíja
i kompetencia písania, je potrebné už tu upozorniť na mäkkú paradigmu v spojeniach posesívnych pronomín (so slovenským študentom vs. s mojím bratom) a niektorých ordinálií (na štrvtú hodinu vs. na tretiu hodinu).
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mi, ktoré sú s nimi v nejakom vzťahu (Róbertova sestra), či objektmi,
ktoré im patria (Zuzanina izba). Pre učiteľa sa priamo v komunikačnej
situácii otvára priestor na precvičovanie podobností kongruenčných
prípon, pričom gramatická tabuľka s trojčlenným modelom slúži ako
základný oporný bod (napr. o tej dobrej žene), podľa ktorého študenti v komunikácii aplikujú pravidlo na vyjadrenie posesivity (o mojej
mame, o Róbertovej sestre).
Personálne pronominá sú prezentované na úrovni úplný začiatočník v nominatíve, v akuzatíve, v inštrumentáli a v lokáli v podrobných
tabuľkách, v ktorých sú uvedené všetky formy daného zámena (neakcentovaná i akcentovaná pozícia, predložkové spojenie), a ktoré často
vyvolávajú frustráciu nielen u študenta, ale i u pedagóga. Gramatika
sa pre neprehľadné množstvo foriem stáva retardačným prvokom komunikácie,20 a preto je nesmierne dôležité zvoliť vhodnú didaktickú
stratégiu. Pri fixovaní tvarov zámen je výbornou pomôckou transformácia gramatického obsahu tabuliek a schém do modelových viet
a do tzv. minimálneho kontextu (napr. v KK A1 nájdeme cvičenia vo
forme krátkeho dialógu pri akcentovanej a neakcentovanej forme pronomina: A: Čaká ťa. B: Koho čaká? A: Teba!). V metodickej príručke
bude mať učiteľ k dispozícii viacero takýchto cvičení, ktoré pozitívne
prispejú k procesu osvojovania si supletívnych tvarov osobných zámen v reálnych situáciách (napr. A: Tam je, vidíš ho? B: Nie, koho? A:
Jeho! Môjho šéfa! Má červený sveter! B: Prepáč, nepozeral som sa na
neho / naňho.) alebo pomocou vtipov či slovných hračiek (A: Máš ma
rád? B: Áno, drahá. A: Iba mňa? B: Áno, drahá. A: Myslíš iba na mňa?
B: Áno, drahá. A: A prečo? B: Lebo si veľmi drahá!).

20

„Gramatika je často chápána statickým způsobem jako komplexní soubor znalostí
jazyka rodilého mluvčího, který je pro jinojazyčné mluvčí nedosažitelný s ohledem
na svůj rozsah a dále je těžko zpracovatelný, protože nezohledňuje procesuální charakter gramatiky rodilých mluvčích.“ ŠKODOVÁ, Svatava: Gramatika ve výuce češtiny jako cizího jazyka z pohledu moderních lingvistických přístupů. In: Gramatika
ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha : Univerzita
Karlova, 2015, s. 182 – 194.
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NUMERÁLIÁ
Tabuľka č. 3
Numeráliá – návrh zjednodušeného systému prezentácie

Komunikačný rámec prvých šiestich lekcií učebnice KK A1
ovplyvňuje i postupnosť výkladu kardinálií a ordinálií. Vzhľadom na
frekventovanosť používania týchto druhov numerálií v komunikácii
a ich aplikáciu vo vyučovacom procese budeme v prepracovanej verzii KK A1 venovať väčší priestor najskôr základným číslovkám a až
od siedmej lekcie (vzhľadom na preberanú tému – určovanie dátumu
a času) radovým číslovkám. Tým sa v prvých šiestich lekciách otvorí
väčší priestor na precvičovanie kardinálií v praxi, čo vizuálne podporí
i jednoduchšia grafika tabuľky (pozri tabuľku č. 3), v ktorej sa graficky
naznačí slovotvorba ako aj norma zápisu číslic s medzerou (1 000 – nie
1,000 ani 1.000) používaná v slovenskom prostredí.21 Jednoduchou,
ale efektívnou metódou osvojenia si foriem základných čísloviek je
napr. ich opakovanie po učiteľovi v postupných kombináciách.22

21

22

Namiesto medzery (5 432) sa môže vyskytnúť i zápis s bodkou, s čiarkou alebo bez
medzery, ak ide o bankové doklady.
a) 1 – 11, 2 – 12, 3 – 13..., b) 2 – 20, 3 – 30, 4 – 40, 20, 30, 40; c) 5 – 50, 6 – 60, …;
d) 2 – 12 – 20 – 12 – 2; e) 2 – 12 – 20 – 200 – 2 000 – 2 000 000, f) 90 – 80 – 70 …
20, g) 24 – 5098 – 798 – 2016 – 3 813 521 atď.
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Pri vyjadrení nominatívu plurálu je dôležitým gramatickým javom
kongruencia substantív s číslovkami 2 – 4 a opozície podmienené kategóriou mužskej osoby: 1) osobné maskulína (tí dvaja pekní muži) :
neosobné maskulína (tie dva pekné plány) : feminína a neutrá (tie dve
pekné ženy, mestá), 2) osobné maskulína (traja muži) : ostatné substantíva (tri pekné plány, ženy, mestá).
V príspevku sme venovali pozornosť didaktickým postupom aplikovaným pri prezentácii substantív, adjektív, numerálií a pronomín
na úrovni A1, pričom sme komentovali a prehodnocovali niektoré
doterajšie prístupy v prezentácii gramatiky slovenčiny ako cudzieho
jazyka. Na základe lektorskej skúsenosti sa nám ukazuje, že nie je
vyhovujúce reprodukovať v gramatike slovenčiny pre vyučovanie cudzincov skloňovacie typy substantív z gramatiky určenej pre nositeľa
materinského jazyka. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre dvojaký postup: v pripravovanej metodickej príručke k učebnici Krížom-krážom
A1 bude pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka k dispozícii podrobná klasifikácia menných vzorov všetkých substantív, ktoré tvoria
súčasť elementárneho lexikálneho minima na tejto úrovni a zároveň
v prepracovanej učebnici zredukujeme počet týchto vzorov na minimálny súbor, ktorý predstavuje gramatické usúvzťažnenie modelov
s najvyšším stupňom receptivity a frekvencie. Prezentované návrhy
zmien a doplnení v celej mennej paradigme učebnice vyplynuli z našej viac ako 10-ročnej skúsenosti s učebnicou Krížom-krážom. Slovenčina A1 i z potreby podrobného teoretického opisu elementárneho
gramatického minima pre úroveň úplný začiatočník.
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SUMMARY
The Order of Teaching Models of Slovak Declension to Foreigners
The paper is aimed at the issue of validity and order of explanation of
individual declensions and declension sub-patterns in acquiring declension
systems of Slovak on the elementary level. While preparing the didactisized
form of classification of declensions in the Slovak textbook series Krížomkrážom we have replaced the classical model words with more frequent
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words and we are currently trying to simplify this system to accommodate
the needs of students. An important factor in deciding which patterns are
relevant in the communicative-pragmatic concept on this elementary level
became the degree of receptivity of individual patterns and sub-patterns of
the paradigm. At the same time the paper describes the teaching methods
applied in the presentation of adjectives and pronominal numerals at A1
level, while commenting on and re-evaluating some existing approaches in
the presentation of grammar of Slovak as a foreign language.
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SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

FUNKČNOSŤ GRAMATIKY VO VYUČOVANÍ
SLOVENČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA
PRE MIERNE A STREDNE POKROČILÝCH
–◆–
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Key words: methodology of teaching a foreign language, language, speech and
communicative competence, theoretical and practical grammar, functionality of
grammar, student book of communicatively oriented grammar

MIESTO GRAMATIKY V CUDZOJAZYČNOM VZDELÁVANÍ
A METÓDY JEJ PREZENTÁCIE
Gramatika mala a stále má v procese učenia (sa) cudzích jazykov
svoje nezastupiteľné miesto. Jej význam sa znásobuje predovšetkým
pri osvojovaní cudzích jazykov flektívneho typu pre ich deklinačno-konjugačnú štruktúru. Jazykom takého typu je aj slovenčina, najmä s ohľadom na variantnosť a dubletnosť gramatických koncoviek.
„Gramatická kompetencia učiaceho sa je totiž pri flektívnych jazykoch
nevyhnutnou podmienkou toho, aby učiaci sa daný jazyk dokázal
131
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funkčne zapájať ohybné jazykové jednotky do syntagiem, viet a vyšších celkov, ktoré vyjadrujú želaný komunikačný cieľ“1.
Pozícia gramatiky v jazykovom vzdelávaní sa v priebehu niekoľkých
desaťročí menila v súvislosti so spoločenskými potrebami, aj v súvislosti s prevládajúcimi metodickými smermi danej doby. Prejavovalo sa to
i na meniacej sa metodike vyučovania gramatiky, čo možno ilustrovať
aj slovami J. Cvejnovej: „Tak, jak se vyvíjelo poznání jazyka i potřeby
společnosti, měnily se názory na výklad gramatiky i místo gramatiky
v jazykovém vyučování.“2 Tieto tendencie dokazuje aj prehľad aplikovaných metód vyučovania cudzích jazykov. Vývinovú líniu možno metaforicky porovnať s cestou Od panovačnej vládkyne k múdrej slúžke,
povýšenej na pomocnicu. V počiatočných fázach vyučovania cudzích
jazykov, ale najmä v 19. storočí, dominovala v metodike vyučovania
nepriama gramaticko-prekladová metóda. V rámci nej zaujímala gramatika primárnu pozíciu s ťažiskom na teoretické ovládanie gramatických pravidiel – pracovalo sa na základe vzorových príkladov, dôraz
sa kládol na tvorenie a ovládanie izolovaných tvarov, tvorenie otázok,
komunikácia sa nahrádzala prekladovými cvičeniami. Postupným
zintenzívňovaním kontaktov s cudzojazyčným prostredím narastala
i potreba spoločnej komunikácie, vyžadujúca si aj zmeny v spôsobe
učenia jazyka. Cieľ, ktorým malo byť hovorenie, sa prekladovou metódou nemohol dosiahnuť. Bolo potrebné uplatniť nové metódy, ktorých
vznik si vyžiadala spoločenská, niekedy aj individuálna požiadavka.
Objavili sa nové, tzv. priame metódy, založené na podnetoch detských
psychológov, vychádzajúce z názorov, že učiť sa gramatiku je zbytočné, ale že jazyk sa možno učiť tak, ako sa ho učí dieťa – elementárne,
postupne, bez chýb a bez toho, aby sa cielene učilo gramatiku. Podľa
príkladu naučenia sa materinského jazyka u detí mal sa tento didaktic1

2

HORÁK, Alexander: Metodické prístupy k výučbe gramatiky slovenčiny ako cudzieho
jazyka. In: Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince).
Ed. G. Dvořáková – J. Houžvička. Praha : Univerzita Karlova, 2015, s. 54.
CVEJNOVÁ, Jitka: Jak učit gramatiku v době certifikovaných zkoušek a SERR. In:
Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Ed. G.
Dvořáková – J. Houžvička. Praha : Univerzita Karlova, 2015, s. 17.
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ký postup aplikovať aj v prípade dospelých pri osvojovaní si cudzieho
jazyka. Lenže dospelí nemajú v hlave tabulu rasu, ale už ustálené gramatické štruktúry rodného jazyka. Ako môžu do týchto zakódovaných
modelov preniknúť gramatické prvky iného, osvojovaného jazyka?
Na prekonanie zákonitostí materinského jazyka sú pri učení cudzích
jazykov potrebné osobitné prístupy, metódy, špeciálne cvičenia. Priama metóda sa neujala, a tak sa zavádzali ďalšie metódy, pričom každá
z nich prinášala zaujímavé a užitočné metodické prvky, z každej sa dali
niektoré prvky využiť a mnohé z nich sa v modifikovanej podobe využívajú dodnes (z gramatiky prekladovej metódy zameranej na ovládanie gramatických pravidiel je to dôsledné tvorenie tvarov, z priamej
metódy názornosť – schémy, obrázky, tabuľky, hry, básne...). Súčasnou
dominujúcou metódou je komunikatívny prístup vyučovania cudzích
jazykov, ktorá sa považuje za stálu, preferovanú, využíva sa najčastejšie a vyznačuje sa aj vysokou efektivitou. Otvorenou otázkou ostáva
miesto gramatiky v tejto vyučovacej metóde a aká jej optimálna miera.
Na samotnom začiatku rozvíjania komunikatívneho prístupu sa
čiastočne zopakovala priama metóda, ktorá zamietala gramatiku, čítanie a hlavné bolo ústne dorozumievanie, hovorenie, rozprávanie. Argumentovalo sa tým, že gramatický systém sa vo vedomí sformuje, utvorí,
hlavné bolo rozprávať, hovoriť, komunikovať. Tieto predpoklady sa nesplnili, prejavy sa vyznačovali vysokou mierou gramatických nedostatkov – chýb. Záver bol jednoznačný: ak na začiatočníckych úrovniach
neboli dobre nacvičené a osvojené jednotlivé jazykové javy, neboli
odstránené chyby, správnosť reči nedosiahla predpokladanú úroveň
a chyby sa v ďalšom jazykovom vzdelávaní len s ťažkosťami odstraňovali a nesprávne osvojené tvary v komunikácii pretrvávali. Gramatika
preto dnes nadobúda síce nie hlavné, ale čestné, dôstojné miesto dobrej
slúžky či dobrej pomocníčky. Toto jej postavenie a funkciu umocňuje
myšlienka známeho ruského jazykovedca A. M. Peškovského o tom, že
gramatika je slúžkou všetkých rečových návykov. Je všeobecne známe,
že gramatika je komunikačnou dominantou, morfologický tvar plní
funkciu vetného člena a svojou pozíciou zaujíma konkrétne miesto sémantickej štruktúry vety. Tým potvrdzuje spôsob života v dome, v jazyku, kde slúži, komu slúži a ako pracuje. Táto jej funkcia sa nepodo133
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bá na panovačnú gazdinú, pretože konkrétny tvar môže z pozičného
hľadiska plniť vo vete, pri komunikácii, rozličné gramatické významy.
V prípade slovenského jazyka a jemu typologicky príbuzných jazykov
im to umožňuje ich flektívna povaha a relatívna voľnosť slovosledu.
Dôkazom závažnosti gramatiky v cudzojazyčnej výučbe je aj jej
zastúpenie na jazykových skúškach, kde zvyčajne tvorí samostatnú
zložku, v ktorej sa preveruje ovládanie gramatiky. Tak ako sa skúša
z rozprávania, čítania, tak sa skúša aj z gramatiky. Hoci to s gramatikou býva náročnejšie. Certifikát bez gramatiky sa nedá získať. Súčasná metodika vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka sa v rámci
komunikatívneho prístupu musí aj pri prezentácii a osvojovaní gramatiky orientovať na adekvátne využívanie a spájanie rozličných foriem a metód, vrátane tých minulých, zohľadňujúc pritom osobnostné
predpoklady a schopnosti učiacich sa, ako i ďalšie faktory vstupujúce
do procesu učenia. Nesporné pozitíva niektorých metód používaných
v minulosti je na pozadí minulej skúsenosti vhodné uplatňovať aj
dnes. Každá adekvátne zvolená metóda je obohatením práce s jazykom. Zhrnutím vzniká tzv. polymetóda, ktorej cieľom je vhodný výber
a použitie foriem a dosiahnutie dobrých a kvalitatívne hodnotných
výsledkov v podobe korektného jazykového vyjadrovania.
Tak ako sa uplatňujú polymetódy pri nácviku výslovnosti, pri
osvojovaní lexikálneho aparátu, tak sa majú aplikovať aj v rámci osvojovania gramatiky. Dôležité sú pritom metódy a formy práce s gramatickým materiálom, kde dominuje princíp efektívnosti a funkčnosti.
Efektívnosť metódy sa prejaví vtedy, keď sa budú teoretické znalosti
čo najviac prepájať s ich aplikáciou v komunikácii a výsledky potvrdia
účinnosť tejto metódy.

OD JAZYKOVEJ KOMPETENCIE
KU KOMPETENCII KOMUNIKATÍVNEJ
„Gramatický systém slovenčiny predstavuje pre cudzincov relatívne
zložitý mechanizmus, reprezentovaný slovnými druhmi s množstvom
navzájom usúvzťažnených tvarov ako nositeľov gramatických kategó134
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rií. Príslušné gramatické tvary si nestačí len správne osvojiť v podobe
poučiek a pravidiel, ale treba ich vedieť funkčne aplikovať so zreteľom
na konkrétnu komunikačnú situáciu. Pri sprístupňovaní gramatického učiva cudzincom je dôležitá stratégia a postup, ktoré cudzincovi
uľahčujú a zjednodušujú proces osvojovania si gramatických štruktúr
a ich uplatnenie v rečovej praxi.“ 3
Hlavným cieľom cudzojazyčného vzdelávania v súčasnosti je nadobudnutie komunikatívnej kompetencie, spontánneho používania
inojazyčnej reči v komunikácii. Ide o schopnosť riešiť rozličné životné
situácie a extralingvistické úlohy prostriedkami cudzieho jazyka.
V metodike cudzích jazykov sa zaužívali tri druhy jazykovej kompetencie:
a) jazyková (lingvistická) – znalosť morfológie, syntaxe a slovotvorby,
b) rečová – návyky a zručnosti správne tvoriť reč (podľa gramatických modelov),
c) komunikatívna – schopnosť, zručnosť komunikovať v rozličných
situáciách.
Rečová kompetencia predpokladá jazykovú kompetenciu, ovládanie istého inventára lexikálnych a gramatických prostriedkov, komunikatívna kompetencia sa opiera o rečovú kompetenciu, o schopnosť
rozumieť ústnemu i písomnému prejavu, ako i schopnosť jeho produkcie. Z tejto hierarchie vyplýva „východiskové“ miesto ovládania gramatických návykov a funkcia gramatiky v cudzojazyčnom vzdelávaní.

PRAKTICKÁ GRAMATIKA
S cieľom naučiť cudzinca používať správne gramatické tvary sformoval sa osobitný lingvodidaktický systém, praktická gramatika, zohľadňujúca učiaceho sa, ciele výučby, špecifikum gramatiky i psycholo3

PEKAROVIČOVÁ, Jana: Prezentácia a osvojovanie gramatiky slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Studia Academica Slovaca. 44. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech.
Bratislava : Univerzita Komenského, 2015, s. 235.
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gické zákonitosti ovládania cudzieho jazyka4. Praktická gramatika sa
podstatne odlišuje od teoretickej, systémovej, týmito znakmi:
• rozdielne ciele a adresát,
• rozdielne princípy výberu a rozsah gramatického materiálu,
• rozdielna metodika prezentácie,
• rozdielna interpretácia jazykových javov5.

PRINCÍPY OPISU JAZYKOVÉHO MATERIÁLU
Teoretická gramatika
• absencia adresáta

Praktická gramatika
– orientácia na adresáta

• úplnosť a detailnosť opisu

– výber a minimalizácia

• lineárnosť prezentácie
morfologických a syntaktických
jednotiek

– komplexno-bloková organizácia
jazykových jednotiek na
syntaktickej báze

Je takmer nemožné osvojiť si zložitý jazykový materiál v plnom
rozsahu tvarov a významov za krátke obdobie. Rozvíjanie gramatickej kompetencie je dlhodobý a náročný proces a žiaduce je vyčleniť
v ňom jednotlivé etapy a v rámci nich bloky6, pozostávajúce z určité4

5

6

ХАВРОНИНА, Серафима Алексеевна – БАЛЫХИНА, Татьяна Михайловна:
Инновационный учебно-методический комплекс «Русский язык как иностранный» : Москва. РУДН, 2008, s. 34.
РОЖКОВА, Г. И.: К вопросу о разработке принципов написания практических
грамматик русского языка для иностранцев. Русский язык для студентовиностранцев : Москва 1974, s. 4 – 17.
„Сложный языковой материал не может быть усвоен за короткий срок в полном объеме форм и значений. Формирование грамматической компетенции
– длительный и трудоемкий процесс. Продолжительный период обучения
иностранному языку принято делить на временные отрезки - этапы, а те,
в свою очередь, - на концентры. Языковой материал, содержащий большое
количество лексических единиц, различных форм и конструкций, распределяется на несколько концентров. При этом в первом концентре предлагают-
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ho množstva lexikálnych a gramatických jednotiek, ktoré sa postupne
rozširujú o zložitejšie a náročnejšie prvky konkrétnej jazykovej roviny.
Na tomto mieste znova pripomíname absenciu špeciálnej (modifikovanej) lingvistickej (teoretickej) gramatiky, avizovanej ešte začiatkom 90. rokov, ktorá by bola erudovaným a komplexným výkladom
slovenského morfologického a syntaktického systému, cieleným na
didaktiku cudzieho jazyka. Takáto didaktická aplikácia gramatiky by
bola spoľahlivým prostriedkom „s maximálnym rozsahom informácií
a maximálnou explicitnosťou opisovaných jazykových javov relevantných z hľadiska cudzinca“7 a stala by sa všestrannou kvalifikovanou
pomôckou, vysvetľujúcou cudzincovi zásady gramatického systému
slovenčiny.
Skôr, ako v príspevku predstavíme našu koncepciu praktickej, komunikatívne zameranej gramatiky a gramatickej príručky pre mierne
a stredne pokročilý stupeň jazykovej prípravy, zhrnieme v stručnej
podobe obsah a postup prezentácie a osvojovania jazykových javov
pre úplných a miernych začiatočníkov (úroveň A1, A2), keďže gramatika má svoje opodstatnené a nezastupiteľné miesto vo vyučovaní
cudzích jazykov vrátane slovenčiny od počiatočného štádia učenia sa
jazyka.
Obsah gramatického materiálu určeného pre začiatočnícke stupne jazykovej prípravy je spolu s opisom postupu jeho prezentácie vymedzený a opísaný v početných teoretických štúdiách, príspevkoch8
a aplikovaný v učebných materiáloch. Opis postupu jeho prezentácie

7

8

ся специально отобранные лексические и грамматические единицы с расчетом их постепенного расширения, усложнения и уточнения в последующих
концентрах.“ Ako v poznámke 4, s. 36.
DOLNÍK, Juraj: Gramatika slovenčiny pre vyučovanie cudzincov. In: Studia
Academica Slovaca. 22. Red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul, 1993, s. 62 – 70.
PEKAROVIČOVÁ, Jana: Prezentácia a osvojovanie gramatiky slovenčiny ako cudzieho jazyka, In: Studia Academica Slovaca. 44. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech.
Bratislava : Univerzita Komenského, 2015, s. 239. PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004,
s. 69 – 98.
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a predovšetkým spôsobu jeho osvojovania z pohľadu komunikatívne zameranej gramatiky v zhode s autormi práce Русский язык как
иностранный9 v krátkosti zhrnieme do niekoľkých poznámok.
Pri osvojovaní si cudzojazyčného gramatického materiálu sa prechádza niekoľkými fázami:
• fázou získavania znalostí o osvojovanom jazykovom jave,
• fázou tvorenia návykov – automatizovaného používania jazykových jednotiek,
• fázou nadobúdania schopnosti voľne používať osvojené jednotky
v reči.
Úlohou prvej fázy je oboznámenie učiacich sa s novým gramatickým javom. Deje sa formou rečového vzoru. Rečový vzor je konkrétna veta vytvorená podľa určitej štruktúrnej schémy vyznačujúcej sa
významovou, štruktúrnou aj intonačnou uzavretosťou. Rečový vzor
slúži ako model na tvorenie celého radu ďalších viet obmieňaním slov.
Okrem rečového vzoru v prípade potreby treba uviesť vysvetlenie
v podobe stručného a jasného komentára alebo pravidla či inštrukcie.
Cudzojazyčná reč, produktívna i receptívna, je možná len za predpokladu úplnej automatizácie všetkých činností a operácií podmieňujúcich upriamenie pozornosti na obsah výpovede. Automatizácia
návyku tvorí prechod od uvedomeného osvojovania jazykového materiálu k jeho neuvedomenému používaniu v reči.
Ďalšiu fázu osvojovania si gramatiky predstavuje formovanie
a upevňovanie návykov. Návyk je cieľavedomý intenzívny tréning
v podobe početných a rôznorodých cvičení, ale zameraný len na jeden gramatický jav, napr. na používanie len jedného menného alebo
jedného slovesného tvaru alebo jednej danej konštrukcie, atď. V cvičeniach sa pracuje s izolovanými tvarmi, spojeniami, akontextovými
vetami rovnakého typu. Tréning možno uskutočňovať používaním

9

ХАВРОНИНА, Серафима Алексеевна – БАЛЫХИНА, Татьяна Михайловна:
Инновационный учебно-методический комплекс «Русский язык как иностранный» : Москва. РУДН 2008.
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jednotlivých tvarov alebo spojení, ale najvhodnejšie formou celých
viet. Veta je totiž ťažiskovou jednotkou praktickej gramatiky, najmä
preto, že prostredníctvom viet sa komunikuje a vymieňajú sa nimi informácie.
Práca s gramatikou pokračuje prirodzene aj na ďalších stupňoch
jazykovej prípravy, t. j. s mierne i stredne pokročilými frekventantmi.
Cieľom takéhoto prístupu je zdokonaľovanie gramatickej kompetencie na základe rozširujúcej sa slovnej zásoby, odrážajúcej zvyšujúce sa
nároky na ovládanie morfologických a syntaktických zákonitostí jazyka. Ovládanie základných gramatických návykov získaných na nižších
úrovniach jazykovej prípravy, t. j. A1, A2, je dôležitým východiskom
a predpokladom ďalšieho rozvoja gramatických kompetencií, ako aj
všetkých rečových zručností, zabezpečujúcich spontánnu komunikáciu v aktuálnych životných situáciách a rozličných sférach.
Ak sa na nižších úrovniach jazykovej prípravy osvojovania gramatiky postupovalo od formy k významu, tak na vyšších úrovniach, t. j.
B1, B2, je žiaduca prezentácia jazykového materiálu od významu
k forme s ťažiskom na význam aj funkciu jednotiek. Pri syntaktických
konštrukciách možno klásť dôraz napr. na ich zovšeobecňujúci význam, t. j., že spojenie je podmienené významom jednotlivých prvkov
a ich spojením sa špecifikuje.
V našom pohľade na podobu praktickej, komunikatívne zameranej gramatiky a gramatickej príručky pre mierne a stredne pokročilý stupeň jazykovej prípravy má byť ťažiskom gramatiky funkčnosť
– vzhľadom na jej miesto v jazykovom vzdelávaní, s ohľadom na úlohu
gramatiky a na metódy a formy, ktoré sa vo vyučovacom procese používajú. Funkčnosť gramatiky vzhľadom na jej úlohu spočíva v cielene
usmerňovanom a riadenom procese osvojovania gramatických tvarov,
ktorým sa má dosiahnuť jazykovo korektný ústny i písomný prejav.
Funkčnosť gramatiky vzhľadom na metódy a formy používané pri vyučovaní spočíva v rozmanitosti metód, akými sa má dosiahnuť želaný
výsledok, ktorým je gramaticky správna rečová zbehlosť. Rozmanitosť
spôsobov spočíva v uplatňovaní a kombinovaní jednoduchého, didakticky adekvátne aplikovaného výkladu s využitím grafických prvkov
(tabuľky, schémy, symboly, značky, obrázky, kresby, farebné rozlišo139
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vanie hlavných a doplňujúcich informácií, podstatného od menej
podstatného...), klasických gramatických cvičení zameraných na automatizovanie gramatického javu, doplnených menej tradičnými aplikačnými cvičeniami navodzujúcimi situácie, blízke reálnemu životu.
V duchu takto orientovanej gramatiky sú hlavnými líniami učebného
procesu na jednej strane sprostredkovanie teoretických znalostí so
zreteľom na osobu cudzinca a na strane druhej ich aplikácia v reči,
aktivizácia rečového prejavu.
Komunikatívne zameranie gramatiky sa dá v plnej miere uplatňovať predovšetkým formou špecializovaných kurzov slovenskej gramatiky, ktoré v porovnaní s klasickými jazykovými kurzami poskytujú
väčší priestor na dôkladnejšie vysvetľovanie jednotlivých gramatických javov, na ich aplikáciu v komunikácii, na rozvíjanie komunikatívnych zručností s väčším akcentom na gramatickú správnosť a korekciu rečových prehovorov. Absolvovanie takéhoto druhu gramatického vzdelávania sa ukazuje ako vhodná doplňujúca forma klasického
jazykového kurzu. O potrebe špecializovaných kurzov slovenskej gramatiky svedčí pretrvávajúci záujem predovšetkým zo strany cudzincov absolvujúcich jazykové kurzy pre mierne a stredne pokročilých
(úrovne B1, B2), ktorí síce už majú osvojenú rozvinutú lexikálnu bázu
i systematickejší pohľad na slovenskú paradigmu, no na pozadí chýbajúcich skúseností s praktickou komunikáciou pociťujú potrebu doplňujúcich teoretických gramatických znalostí a predovšetkým aktivizácie a zdokonaľovania jazykového prejavu, získavania praktických rečových skúseností a nadobúdania rečovej zbehlosti. Znalosť jednotlivých gramatických štruktúr, ani ovládanie jazykového systému nie sú
bezprostrednou zárukou praktického ovládania jazyka. Zabezpečuje
ho len aktívna komunikácia; ovládať pravidlá ešte neznamená vedieť
ich použiť v praxi, neznamená vedieť korektne sa vyjadrovať. Na aktivizáciu jazykových znalostí je potrebné absolvovať čo najväčší počet
praktických úloh zameraných na nácvik, osvojovanie a automatizáciu
preberaného gramatického materiálu. V situáciách, keď sa hovoriaci
v prvom rade musí sústrediť na obsah výpovede, je výber a použitie
správnej jazykovej formy popri výbere adekvátnej lexikálnej jednotky omnoho náročnejší. Gramatika sa tu podriaďuje obsahovej zložke
140

ĽUDMILA ŽIGOVÁ

výpovede, jej úlohou je pomáhať či slúžiť. Navodzovanie takýchto situácií je dôležitou súčasťou prakticky zameraného kurzu gramatiky.
Dochádza v ňom k prepojeniu zámerného, uvedomeného osvojovania
gramatických štruktúr a schopnosti aplikovať ich v spontánnom rečovom prehovore či už vo forme dialogickej alebo monologickej reči, či
pri práci s hotovým textom, pri jeho percepcii i produkcii. Naskytujú
sa početné možnosti, ako pracovať s textami s cieľom iniciovať k súvislému spontánnemu jazykovému prehovoru. Takáto forma práce je
veľmi blízka forme klasického jazykového kurzu s tým rozdielom, že
sa tu však naskytá viac priestoru na dôslednejšie vysvetľovanie, komentovanie, precvičovanie gramatických javov, korigovanie nesprávnych tvarov.
V praktickej gramatike sa so slovom pracuje mnohostranne: osvojovanie gramatických štruktúr sa v komunikatívne zameranej výučbe
gramatiky uskutočňuje paralelným osvojovaním lexikálnych a gramatických významov spolu s dôrazom na ich adekvátnu zvukovú
a grafickú podobu.
Gramatika je komunikačnou dominantou, t. j. prostriedkom správneho porozumenia hovoreného či písaného slova, správneho vyjadrovania sa v cudzej, osvojovanej reči, vedomej kontroly prehovoru, vedomého výberu adekvátnych gramatických foriem a ich následnej
aplikácie v rečovej praxi, t. j. na úrovni zautomatizovaného, spontánneho používania.

K UČEBNICI KOMUNIKATÍVNE ZAMERANEJ GRAMATIKY
Z takto komunikatívne zameranej koncepcie vyučovania gramatiky
majú vychádzať aj učebnice praktickej gramatiky pre mierne a stredne
pokročilý stupeň ovládania jazyka. Cieľom tejto koncepcie je celkové
nadobudnutie jazykovej kompetencie ako celku. Na pozadí skúseností
a reakcií respondentov učiacich sa cudzí jazyk možno konštatovať, že
napriek neatraktívnosti gramatiky si 90 percent frekventantov uvedomuje jej nevyhnutnosť. Tým vzrastá aj záujem o jej osvojovanie.
Gramatika je „nepopulárne populárna alebo populárne nepopulárna“
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preto, že si vyžaduje prácu – aktivitu, cvičenia, prax. Nech sa v minulosti vyučovacie metódy alebo samotné učenie snažili minimalizovať
gramatiku, výsledný efekt sa nedosiahol. Čím viac sa učenie vzďaľovalo od gramatiky, tým viac sa vzďaľovalo od cieľa výučby.
Teoretické znalosti gramatického materiálu neprotirečia pri vyučovaní cudzieho jazyka komunikatívno-pragmatickému prístupu, treba ich chápať ako prirodzenú podmienku rečovej aktivity. Dôležitým
faktorom funkčnosti gramatiky je rozsah osvojovaných javov, jeho
postupnosť, miera a forma prezentácie jednotlivých javov. Efektívnosť
takejto metódy spočíva aj v tom, že sa miera teórie optimalizuje s ohľadom na učiacich sa (minimalizuje sa do podoby stručného, zdidaktizovaného, prehľadného výkladu, prezentovaného najlepšie v podobe
tabuliek, inštrukcií, schém, odkazov, symbolov, ikoniek, obrázkov,
piktogramov). Vhodné je využitie farebného rozlíšenia i pri uvádzaní rôznych pravidiel, poučiek, poznámok, upozornení a komentárov,
stručných inštrukcií, doplnených rôznymi grafickými znakmi a značkami. Hlavný cieľ – optimalizovanie opisu gramatického systému
s doplnením teórie, využiteľnej v praktickej realizácii. Takúto optimalizovanú koncepciu opisu uplatnili autorky učebníc Krížom-krážom10
v zdidaktizovanej podobe deklinácie slovenských substantív i konjugácie slovenských slovies v rámci vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka. S ohľadom na komunikatívny prístup vyučovania autorky
opodstatnene prehodnotili prototypové podstatné mená a slovesá pri
deklinačných a konjugačných vzoroch tradične používaných v slovenskom lingvistickom prostredí a zaviedli také modelové typy, ktoré

10

KAMENÁROVÁ, Renáta: Substantívne vzory a deklinačný systém v slovenčine
z lingvodidaktického hľadiska. In: Studia Academica Slovaca. 44. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015, s. 197 – 217. KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina B1. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2011. GABRÍKOVÁ, Adela a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina B2.
Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. MOŠAŤOVÁ, Michaela – ŠPANOVÁ,
Eva: Lingvodidaktické aspekty klasifikácie konjugačných tried v slovenčine ako cudzom jazyku. In: Studia Academica Slovaca. 44. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech.
Bratislava : Univerzita Komenského, 2015, s. 218 – 233.
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lepšie vyhovujú praktickým a vyučovacím potrebám11. Takýto paradigmatický model považujeme za vhodný a využiteľný na všetkých
úrovniach jazykovej prípravy. Každá osvojovaná gramatická forma
musí následne prejsť cestu svojej aktivizácie od prípravných cvičení
po rečové cvičenia, navodzujúce prirodzenú komunikáciu. Taká je
cesta od jazykovej kompetencie cez gramatickú a rečovú ku kompetencii komunikatívnej. Osvojovanie gramatiky sa má realizovať komplexne, t. j. so zreteľom na všetky jazykové roviny – a rečové zručnosti
– hovorenie, počúvanie, čítanie i písanie. Súčasťou takto orientovanej
metódy je aj doplnenie rôznorodými cvičeniami a ilustračnou zložkou
(obrazová časť). Jej funkčné využitie spočíva v motivácii k tvorivosti,
podnetom k samostatnosti ústneho aj písomného prejavu a zároveň
na navodenie reálneho, prirodzeného jazykového prostredia, k hravosti a kreativite.

O UČITEĽOVI
S meniacimi sa metódami jazykového vzdelávania menila sa aj rola
učiteľa. Človek s ukazovadlom, ktorý niečo prikazoval a opravoval, zmenil sa na tvorivú osobnosť až na úroveň umelca, od ktorého
v mnohom závisí, či používateľ cudzieho jazyka zvládne rolu rodeného hovoriaceho, ako dokáže u neho vybudovať schopnosť tvorivo
využívať osvojený učebný materiál v rôznych životných nečakaných
a neopakovateľných situáciách.
Učiteľ cudzieho jazyka musí ovládať metódy, ako vysvetliť učiacemu sa štruktúru a zákony fungovania cudzieho jazyka, musí vedieť
systemizovať jeho vedomosti, identifikovať príčinu a podstatu každej
chyby a nájsť spôsob na jej odstránenie. Učiteľ by mal postupovať tak,
že bude pri vysvetľovaní gramatického javu meniť zložité javy na jednoduché, nie naopak. Každý nositeľ jazyka dokáže opraviť cudzinca,
keď povie niečo nesprávne, ale pre učiteľa cudzieho jazyka nestačí len

11

Ako v poznámke 10.
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chybu opraviť, lebo študenti sa budú dožadovať vysvetlenia svojho
nesprávneho vyjadrenia. Učiteľ cudzieho jazyka musí byť odborne
fundovaný, musí vedieť vysvetľovať, argumentovať, byť pripravený
odpovedať aj na také otázky, ktoré rodení hovoriaci nikdy učiteľovi
nedávajú, a musí chápať, prečo cudzinci takéto otázky kladú.
Vyučovanie cudzieho jazyka sa výrazne odlišuje od vyučovania
materinského jazyka: učiteľ cudzieho jazyka plní nadúlohu dostať
systém osvojovaného jazyka na úroveň zautomatizovaného používania, spontánneho a jazykovo korektného vyjadrovania svojich potrieb
a požiadaviek.
Komunikatívna kompetencia ako súhrn všetkých osvojených zásad cudzieho jazyka je schopnosť či dokonca umenie povedať, čo treba, kde treba a ako treba. A tak popri výbere adekvátneho lexikálneho výrazu, ovládania správnej výslovnosti zohráva dôležitú funkciu
i gramatická forma, syntaktické spojenie i vyššie komunikačné celky.
Učiaci hrá v tomto procese rolu herca, ktorý si má naštudovať úlohu
rodeného hovoriaceho a učiteľ plní funkciu režiséra, ktorý tento proces riadi a motivuje účinkujúcich k maximálnym výkonom.
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SUMMARY
The Functionality of Grammar in Teaching Slovak as a Foreign Language
to Pre-intermediate and Intermediate Students
The methodology for presenting grammar in a foreign language education
has changed in the past few decades in relation to social needs as well as in
the context of the prevailing contemporaneous methodological directions.
The current dominating communicative approach of teaching foreign
languages is characterized by a high degree of efficiency. There still remains
an open question relating to the place and the optimum level of grammar
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in language teaching as well as the manner of presentation and acquisition
of grammar. The focus of the practical, communicatively oriented grammar
and grammar compendiums for pre-intermediate and intermediate level of
language training should be – in regard to its role, scope, content as well as
the methods and forms that are used in teaching process – is its functionality.
The functionality of grammar given its role is to purposefully direct and
control the process of acquisition of grammatical forms, and to achieve the
desired result, which is grammatically correct speech proficiency and correct
oral and written expression, through a variety of methods. The diversity
of methods comprises of the application and combination of a simple,
didactically adequate explanation using various graphic elements and typical
grammar exercises designed to automate a grammatical phenomenon, the
method is further supplemented by less traditional application exercises
inducing situations close to real life.

146

SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

INOVATÍVNY PRÍSTUP
K VYUČOVANIU SYNTAXE SLOVENČINY
AKO CUDZIEHO JAZYKA
–◆–
Eva Tibenská
Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

Kľúčové slová: myšlienkovo-jazykové spracovanie mimojazykových situácií, kategórie, mikrosituácie, makrosituácie, typovo zhodné vetné štruktúry, komparatívna metóda
Key words: thought and language rendering of extralingual situations, categories, micro-situations, macro-situations, typologically compliant sentence structures, comparative method

ÚVOD
Pri svojich úvahách vychádzame zo skúsenosti, že prezentácii a nácviku syntaktických javov sa vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho
jazyka v porovnaní s inými rovinami jazykového systému venuje dosiaľ najmenej pozornosti. Cvičenia sa obmedzujú zväčša na zámenu
zhodných prívlastkov za nezhodné, infinitívov, deverbatív či ináč
stvárnených vetných členov za vedľajšie vety alebo naopak, prípad147
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ne na zámenu jednočlenných viet za dvojčlenné a naopak. Možné je
tiež vychádzať z vetnej schémy a tú napĺňať rôznym významom. Séria učebníc Krížom-krážom postupuje od úrovne B1 napríklad tak, že
predstaví teóriu spätú s jednotlivými druhmi jednoduchých priraďovacích a podraďovacích súvetí a ich tvorba sa následne na základe ilustratívnych príkladov precvičí v cvičeniach.
Uvedomujeme si, že rovnako ako pri osvojovaní materinského
jazyka, keď si dieťa najskôr osvojuje prvé slová, spojenia slov, neskôr jednoduché vety a v nich gramaticky či slovotvorne odvodené
tvary slov až nakoniec začne samostatne tvoriť súvetia, tak aj pri učení cudzieho jazyka je vhodné v oblasti syntaxe začínať s jednoduchými a frekvenčne najčastejšími, tzv. prototypovými vetami a postupne
k nim pridávať ich významovo či obsahovo synonymné, derivované či modálne a ináč modifikované vetné štruktúry, súvetia a nakoniec zložené súvetia. Osvojovanie cudzieho jazyka (skratka CJ) vždy
pritom prebieha vo vedomí frekventantov na pozadí poznania štruktúry materinského jazyka a na základe uvedomovania si zhôd, podobností či odlišností medzi týmito jazykmi. Výhodné je preto vo vyššom štádiu osvojovania si slovenčiny ako CJ pracovať v oblasti syntaxe metódou, ktorú predstavíme vo svojich nasledujúcich výkladoch.
Obmedzíme sa pritom primárne na problematiku jednoduchých
viet.

KATEGÓRIE
Naša metóda je postavená na fakte, že poznané a myšlienkovo spracované typovo zhodné mimojazykové situácie sa myšlienkovo-jazykovo
spracúvajú a rečovo prezentujú typovo zhodným spôsobom. Znamená to, že komunikujúci ľudia si vnímanú a poznávanú realitu pri jej
myšlienkovo-jazykovom spracovaní vždy istým spôsobom klasifikujú,
typovo zaraďujú. Na najvyššom stupni abstrakcie si tak vytvárajú kategórie typovo zhodných mimojazykových situácií, ktoré sú univerzálne vo všetkých jazykoch. Ide o kategoriálne gnozeologické či logické (kognitívne) bázy, ktoré majú hodnotu globálnej situácie. Podľa
148
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našich analýz existujúcich vetných štruktúr v slovenčine1 patria sem
kategórie:
– dej alebo stav ako nerozčlenená situácia,
– neaktívne (podvedomé) zmyslové vnímanie,
– neaktívne hodnotenie,
– spôsobovanie (kauzácia i iniciácia),
– stav ako rozčlenená situácia (tu aj zmena stavu a jeho prejavy),
– cit alebo pocit (aj ich prejavy),
– vlastnosť,
– vzťah (relácia),
– proces (úmyselný alebo neúmyselný),
– pôsobenie (akcia úmyselná alebo neúmyselná),
– produkovanie,
– realizácia,
– existencia (tu aj lokalizácia).

MAKROSITUÁCIE A MIKROSITUÁCIE
Na nižšom stupni abstrakcie sa kategórie členia na makrosituácie, teda
podrobnejšie špecifikované kognitívne bázy. V kategórii dej alebo stav
ako nerozčlenená (denotatívna) situácia môžeme napríklad vyčleniť
makrosituácie atmosférické nerozčlenené deje, atmosférické nerozčlenené stavy, nerozčlenené fyzické stavy živého organizmu, nerozčlenené
psychické stavy živého organizmu a pod. Myšlienkovo-jazykové spracovanie jednotlivých makrosituácií nasvedčuje tomu, že aj tie sa zvyčajne ešte ďalej triedia na mikrosituácie, predstavujúce typovo zhodné obsahové bázy pre jednotlivé myšlienkovo-jazykovo spracované
a stvárnené situácie. Každá mikrosituácia predstavuje istý myšlienkovo-jazykovo konvencionalizovaný uhol pohľadu na makrosituáciu. Na
stvárnenie jednotlivých mikrosituácií v rámci jednej makrosituácie

1

TIBENSKÁ, Eva: Sémantická štruktúra slovenskej vety. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2012b.
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slúžia lexikálne, gramaticky aj vzťahovo odlišné, typovo však zhodné súbory významovo-formálnych jazykových štruktúr, svedčiace
o myšlienkovo-jazykových obmenách istého prototypu, teda akejsi základovej vetnej štruktúry danej mikrosituácie. Významovo-formálne
štruktúry v rámci jednej mikrosituácie predstavujú potom celú potenciu jej myšlienkovo-jazykového spracovania a stvárnenia. Pri jednotlivých predikátoroch (slovesách s istým vetným významom v úlohe
predikátu) patriacich do totožnej mikrosituácie sa nie vždy uplatní
celá potencia, teda nie všetky významovo-formálne vetné štruktúry.
Myšlienkovo-jazykové spracovanie predstavuje prepojenie jazykového významu s jazykovou formou a jej všetkými možnými obmenami,
prinášajúcimi zároveň istú modifikáciu fundamentálneho významu.
Porovnávaním všetkých potenciálnych vetných štruktúr pri rôznych
predikátoroch zisťujeme, že v rámci mikrosituácie ide o štruktúry typovo zhodné. Konečným didaktickým cieľom našej metódy je predstaviť študentom slovenčiny ako CJ rôznorodé makro- a mikrosituácie
späté s istou obsahovou bázou, ukázať rôznorodosť a zároveň typovú
zhodnosť ich myšlienkovo-jazykového spracovania a stvárnenia. Ak
pedagóg pozná aj významovo-formálne vetné štruktúry danej mikrosituácie v materinskom jazyku (skratka MJ) frekventantov, potom
sa môže v rámci nej cielene zamerať najmä na výklad a precvičovanie
kontrastívnych vetných štruktúr.
Makrosituácia „atmosférické nerozčlenené deje“
Predstavenú metódu si priblížime na viacerých príkladoch. Prvým
z nich bude makrosituácia „atmosférické nerozčlenené deje“, patriaca
do kategórie deje a stavy ako nerozčlenené situácie2. V rámci nej si priblížime jednoduchú mikrosituáciu „nerozčlenený pohyb vody“. Patria
2

Bližšie pozri TIBENSKÁ, Eva: Bezsubjektové a bezpodmetové vety v slovenčine
a v chorvátčine. Riječ. Časopis za slavensku filologiju, 16, 2010, sv. 1, s. 144 – 160.;
TIBENSKÁ, Eva: Slovenčina v zrkadle vnútorných a vonkajších vzťahov. Slovački
jezik u zrcalu unutrašnjih i vanjskih odnosa. Zagreb : FF press, 2012a, s. 97 – 109.
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sem vetné štruktúry stvárňujúce pohyb vody v rôznych skupenstvách
z oblohy smerom dole (na zem). Prototypové vetné štruktúry majú
podobu jednočlenných slovesných viet: Prší. Sneží., ktoré sa môžu
vyskytovať vo všetkých časoch. (Keďže ide o pohyb smerom dole, obsahovo sú s danými vetami späté dvojčlenné, teda rozčlenené vetné
štruktúry Padá sneh., Spustil sa dážď., zriedkavejšie aj Padá dážď.).
Pri bližšej špecifikácii možno uvedené prototypové vetné štruktúry
rozšíriť o kvalitatívny spôsobový komplement husto/výdatne – slabo/
ticho...: Husto prší/sneží. Kvalitatívnu špecifikáciu deja však môžeme
vyjadriť aj lexikálne, na čo slúžia substantíva lejak, prehánky – chumelica, metelica či predikátory liať, popŕchať – chumeliť (sa).3
Limitná a v blízkej budúcnosti očakávaná fáza uvedených dejov sa
v slovenčine vyjadruje vetami (nerealizovanosť štruktúry je vyjadrená
nulou):
Ide/Chystá sa/Má
pršať.
Ide/Chystá sa/Má
snežiť.
Prestáva/Ustáva pršať/
snežiť.

Ide dážď. / Chystá sa na
dážď.
0 / Chystá sa sneženie.

Prichádza/Blíži sa
dážď.
Prichádza/Blíži sa
sneženie.
Prestáva/Ustáva dážď/sneženie.

Počiatočná fáza deja sa vyjadruje vetami:
Začalo/Pustilo sa pršať.

Spustil sa dážď.

Začalo/Pustilo sa
snežiť.

0

Rozpršalo sa.
0

Konečnú fázu stvárnia vety.
Prestalo pršať.

Dážď skončil/ustal.

Je po daždi.

Prestalo snežiť.

Skončilo sneženie.

Je po snežení.

3

Kvalitatívnu špecifikáciu stvárňujú aj dvojčlenné vetné štruktúry Padá drobný
– hustý dážď; Padá drobný – hustý sneh., ktoré však už kvôli rozčlenenému stvárneniu nepatria do analyzovanej makrosituácie, iba sú s ňou obsahovo usúvzťažnené.
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Pri špecifikácii „dlhotrvajúci“ je v slovenčine iba pri daždi navyše možné
stvárnenie vetami:
Zadaždilo sa.			
Je zadaždené/daždivo.

Ak je padajúca voda v podobe ľadu, potom je možná iba dvojčlenná vetná štruktúra Padajú krúpy. / Padá ľadovec. a jednočlenná veta Je
krupobitie.
Študenti môžu navyše dostať informáciu, že ak chcú vyjadriť antropocentricky zameranú zainteresovanosť na stvárňovanej situácii,
môžu tak spraviť alebo datívnym tvarom osobného zámena, alebo
slovesom mať: Dnes nám prší/sneží., Dnes sa nám zadaždilo. Chystá
sa nám snežiť. ... – Máme po daždi/po snehu, po snežení/po krupobití.
hovorovo aj Ideme/budeme mať dážď.
Makrosituácia „atmosférické nerozčlenené stavy a ich zmeny“
Druhým príkladom je makrosituácia „atmosférické nerozčlenené stavy
a ich zmeny“. V rámci nej si priblížime mikrosituáciu „zrakovo vnímateľné fázy dňa“. Počiatočnú fázu dňa stvárňujú synonymné jednočlenné slovesné vety:
Brieždi sa., Svitá., Rozvidnieva sa. / Rozodnieva sa., Dní sa., Jasní
sa./Rozjasnieva sa., zriedkavo Vidní sa. / Vidnie sa.4
Zrakovo vnímateľnú strednú fázu dňa môžeme v slovenčine stvárniť iba vetou Je vidno. (bez zrakového vnemu Je deň.), kým zrakovo
vnímateľný príchod záverečnej fázy dňa reprezentujú vety Zmráka
sa. Stmieva sa. Zvečerieva sa. (bez zrakového vnemu Schyľuje sa k večeru.).5
4

5

Počiatočnú fázu dňa bez zrakovo vnímateľného javu stvárňujú v slovenčine dvojčlenné existenčné vety Prichádza deň. Začína sa deň., zrakovo vnímateľný jav spätý
s počiatočnou fázou dňa obsahuje aj dvojčlenná veta Ukazujú sa (prvé/rané) zore.
Konečnú fázu dňa bez zrakovo vnímateľného javu stvárňujú v slovenčine aj dvojčlenné existenčné vety Deň sa končí. Deň sa blíži/chýli/schyľuje ku koncu. Prichádza
večer/noc. Začína sa večer.
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Kategória „neaktívne (podvedomé) vnímanie“
Prejdeme teraz ku komplikovanejším príkladom dvojčlenných
jednoduchých viet patriacich do kategórie neaktívne (podvedomé)
vnímanie. Vychádzame z konkrétnej vety Carlo sa mi zdal akýsi nešťastný.6 Rovnakú mikrosituáciu ako vo východiskovej vete stvárňujú
s ňou synonymné vetné štruktúry Carlo sa mi videl/javil akýsi nešťastný. Carlo mi pripadal/ prichodil akýsi nešťastný.
Osoba, ktorá Carlov psychický stav „byť nešťastný“ mimovoľne (na
základe pocitu/dojmu) vníma, je v týchto vetách stvárnená osobným
zámenom ja v tvare datívu. Iná možnosť ako stvárniť, že tento stav
je Carlovi pripisovaný mimovoľným vnímateľom „ja“, je predložkové
spojenie „podľa mňa“ vo vete Carlo bol podľa mňa akýsi nešťastný.
Ešte výraznejšie sa podvedomé vnímanie vnímateľa „ja“ stvárni
súvetiami s vedľajšou vetou obsahovou, v ktorých vnímateľ zaujme
pozíciu subjektu hlavnej vety: (Ja) Nazdávam sa/domnievam sa/mám
pocit, dojem/myslím si..., že Carlo bol akýsi nešťastný.
Keby sme mikrosituáciu „neaktívne vnímanie niečieho psychického stavu“ zamenili za mikrosituáciu „byť v psychickom stave“, potom
by sme ju vyjadrili vetou Carlo bol nešťastný.
Ak do nej chceme pridať istotnú modalitu s odtienkom pochybnosti, máme k dispozícii nielen vety s časticami Carlo bol asi/pravdepodobne/podľa všetkého... nešťastný., ale aj vety s istotnou modalitou
zahrnutou v predikáte Carlo vyzeral akýsi nešťastný/ako nešťastný.
Carlo sa zdal/sa videl byť nešťastný.
Istú mieru aktívnosti pripisovanú Carlovi, ktorý svojím nešťastným
výzorom vyvolával (kauzoval) v osobe ja vnímanie svojho psychického stavu, obsahujú vety/súvetia: Carlo na mňa pôsobil nešťastným
dojmom/dojmom nešťastného. / Carlo na mňa pôsobil dojmom, že je
nešťastný. Carlo vo mne vzbudzoval/budil pocit nešťastného (človeka)/,
že je nešťastný. a pri stvárnení mimovoľného vnímania pozitívneho
psychického stavu inej osoby či zvieraťa (Carlo sa mi zdal nadmieru
6

GABRÍKOVÁ, Adela a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina B2. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2014, s. 51.
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šťastný.) a tiež pri mimovoľnom vnímaní vlastností (Carlo sa mi zdal/
mi pripadal múdry/šikovný/vysoký...).
To, že bol Carlo v zlom psychickom stave, môže vnímateľ navyše
pocitovo hodnotiť ako jav negatívny: Carlo sa mi nepáčil (, lebo vyzeral
nešťastný.). Tým sa zároveň vnímateľ myšlienkovo-jazykovo zmení na
datívne stvárneného hodnotiteľa.
V nasledujúcej časti nášho príspevku si ukážeme, že aj na stvárnenie mikrosituácie „(zmyslové) vnímanie späté s (pocitovým) neaktívnym hodnotením“ slúžia typovo zhodné vetné štruktúry. Postupovať
budeme podľa jednotlivých zmyslov:
a) zrak:

Nevesta sa mu páčila/ľúbila/
Nevesta bola podľa neho pekná.
videla/pozdávala.
Nevesta mu pripadala pekná.
Nevesta mu imponovala.
Nevesta lahodila jeho oku/vkusu/bola podľa jeho vkusu.
fraz. Nevesta mu padla do oka.
b) sluch:

Zvonkohra sa mu páčila/ľúbila/
Zvonkohra bola podľa neho pekvidela/pozdávala.
ná.
Zvonkohra mu bola/pripadala
Zvonkohra mu vyhovovala impopríjemná.
novala.
Zvonkohra lahodila jeho uchu/vkusu/bola podľa jeho vkusu.
fraz. (iba pri negat. hodnotení): Zvonkohra mu pílila uši.
c) čuch:

Vôňa sa mu páčila/ľúbila/videVôňa bola podľa neho príjemná.
la/pozdávala.
Vôňa mu bola/pripadala príVôňa mu vyhovovala/imponojemná.
vala.
Vôňa lahodila jeho vkusu/bola podľa jeho vkusu.
obrazne (iba negat.):
Vôňa mu vykrúcala nos./Od vône mu vykrúcalo nos/nosom.

154

EVA TIBENSKÁ

d) hmat:

Koža sa mu (na dotyk) páčila/
ľúbila/videla/....
Koža mu bola/pripadala (na
dotyk) príjemná.
0
fraz. 0

e) chuť:
Polievka mu chutila/sa mu
videla/pozdávala.
Polievka mu pripadala chutná.

Koža bola podľa neho príjemná.
Koža mu vyhovovala/imponovala.

Polievka bola podľa neho chutná.
Polievka mu vyhovovala.

Polievka bola podľa jeho chuti.
obrazne (iba negat.) Z polievky sa mu dvíhal/obracal žalúdok.

Po odhalení celého potenciálu vetných štruktúr, ktoré sú významovo, formálne alebo obsahovo usúvzťažnené s východiskovou vetnou
konštrukciou, sme teda dospeli k typovo zhodným či podobným vetám, ktoré stvárňujú typovo zhodné situácie združené v jednej mikrosituácii.
Oprieť sa pritom môžeme aj o porovnanie vetných štruktúr v MJ
a CJ s cieľom zistiť, ktoré štruktúry sú typovo zhodné (Ján a Eva sa
ľúbia. – chorv. Jan i Eva se vole/ljube.), ktoré sú iba podobné (odlišujú
sa v detailoch, napr. v slovoslede, ako je to pri poľských vetných náprotivkoch Ján a Eva sa ľúbia. – Jan i Ewa kochają się.; Vôňa kvetu sa
Jánovi páči. – Zapach/voń kwiatu Janowi się podoba.), ktoré sú štruktúrne odlišné (Mám chuť na kávu. – chorv. Pije mi se kava.), ktoré sa
vyskytujú iba v jednom z jazykov a v druhom taký typ vetnej štruktúry chýba (Polievka je/nie je Jánovi po chuti. – chorv. Juha je/nije Janu
po ukusu., ale v poľštine taká štruktúra chýba, možná je iba veta Zupa
Janowi smakuje., štruktúrne totožná so slovenskou vetou Polievka Jánovi chutí.).

155

LINGVODIDAKTICKÉ ASPEKTY

Komparatívna analýza v rámci mikrosituácie „choroby živého
(najmä ľudského) organizmu“
V nasledujúcej časti si ukážeme, ako asi vyzerá porovnávacia analýza
vetných štruktúr v rámci jednej makrosituácie7. Pôjde o makrosituáciu choroby živého (najmä ľudského) organizmu, ktorá sa člení na tri
mikrosituácie: „získať chorobu/ochorieť, „fyzické a psychické prejavy
ochorenia na živom organizme ako celku“ a „fyzické a psychické prejavy ochorenia na časti živého organizmu“. Porovnávať budeme vetné
štruktúry v geneticky príbuzných jazykoch – v slovenčine, chorvátčine a poľštine. Východiskovým jazykom konfrontačnej analýzy bude
slovenčina.
A: Mikrosituácia „získať chorobu/ochorieť“
Východisková mikrosituácia získať chorobu/ochorieť sa v logicko-gnozeologickej štruktúre spracúva ako niečo, čo človek získava a prežíva
nechcene, mimo svojej vôle. Pomenovanie organizmu preto pri myšlienkovo-jazykovom stvárnení môže nadobudnúť iba neaktívne významové špecifikácie – v slovenčine a poľštine význam objektu (skratka Ob) so špecifikáciou paciens (Trafil ho šľak. Porazilo ho.) alebo
subjektu (skratka Sb) so špecifikáciou nositeľ zmeny stavu pri slovese
dokonavého vidu ochorieť a nositeľ stavu pri zloženom predikáte so
sponovým slovesom byť + chorý. Špecifickým spôsobom stvárnenia
danej situácie sú synonymné vetné štruktúry s predikátom mať + názov choroby pri nedokonavom vide a dostať + názov choroby pri dokonavom vide. Uvedené slovesá pridávajú vetným štruktúram odtienok
posesívnosti, čím sa séma neaktívnosti Sb umocňuje.

7

TIBENSKÁ, Eva: Metodológia porovnávacieho výskumu jednoduchých viet. In: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Red. H.
Mieczkowska, E. Solak, P. Fałowski, N. Palich. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 187 – 195.
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Trafil ho šľak.

Porazilo ho.

0

0

Szlag go trafił.

Sparaliżowało go.

Má/Dostal osýpky/
hovor. sypanice.

Ochorel na osýpky.

Ima/Dobio je ospice.

Mal/Dostal/Prekonal infarkt.
Imao/Dobio /Prebolio je
infarkt/ srčani ili moždani udar.
Ma zawał. / Dostał zawału.
/ Przeszedł zawał. / Dostał
apopleksii.
Je chorý na osýpky.

0

0

Ma / hovor. metafor.
Złapał odrę.

Zachorował na
odrę.

Má/Dostal chrípku.

Ochorel na chrípku. Je chorý na chrípku.

Ima/Dobio je gripu.
Ma / hovor. metafor.
Złapał grypę.

Choruje na odrę.

0
Zachorował na
grypę.

0
Choruje na grypę.

B: Mikrosituácia fyzické a psychické prejavy ochorenia
na živom organizme ako celku
Prejav: zimnica/triaška
Fyzický prejav zimnica/triaška zvyčajne predchádza druhému prejavu ochorenia, ktorým je horúčka/zvýšená teplota. Na jeho stvárnenie sa používa v slovenčine, chorvátčine a poľštine takýto súbor vetných štruktúr:
Trasie/Drví ho
Trasie ho/ním od *Trasie sa od Má zimnicu/
zimnica.

zimnice.

zimnice.

triašku.

metafor. Zimnica ním lomcuje./ Zachvátila ho triaška.

Trese ga groznica/
zimnica.

0

0

Ima groznicu/
zimnicu.

hovor. Trzęsie go febra. 0

0

Ma dreszcze.

0
metafor. Wstrząsają nim dreszcze.
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Z porovnania vetných štruktúr je zreteľné, že najrozmanitejšie
z porovnávaných jazykov stvárňuje danú konkrétnu situáciu slovenčina. V nej je možné do hierarchicky najvyššej, sémanticky subjektovej pozície so špecifikáciou realizátor postaviť zimnicu, čo je v logike stvárňovanej skutočnosti vlastne „prejav ochorenia“. Viac v súlade s touto gnozeologickou štruktúrou je druhá vetná štruktúra, kde
pomenovanie organizmu ho naďalej vystupuje v úlohe Ob so špecifikáciou paciensa, pomenovanie prejavu ochorenia, zimnica, však
už vystupuje v úlohe fakultatívneho komplementu so špecifikáciou
prostriedku/príčiny. Tretia vetná štruktúra, označená hviezdičkou, sa
v slovenčine nevyskytuje, uvádzame ju iba na porovnanie s myšlienkovo-jazykovým stvárnením typovo zhodných situácií patriacich do
tej istej mikrosituácie. Vetná štruktúra so slovesom mať v predikáte
svedčí o tom, že slovesá mať a byť majú blízku sémantiku nielen pri
vyjadrovaní posesivity (kabát ti je v skrini – kabát máš v skrini; on má
auto – to je jeho auto), ale aj pri stvárňovaní vôľou neovplyvniteľných
fyzických či psychických stavov človeka, ktoré majú na neho negatívny účinok (je v šoku – má šok). Sloveso mať v tejto štruktúre nemá
posesívny význam, ale zdôrazňuje neaktívnosť, stavovosť subjektového participanta. V súlade s tým nadobúda Sb v danej štruktúre špecifikáciu nositeľa stavu. Obrazné stvárnenie danej mikrosituácie poslednými dvoma vetami je blízke stvárneniu v prvej vete, zvýrazňuje
sému zasiahnutosti organizmu ako celku (ním/ho) a relatívne aktívnu
sémantiku Sb so špecifikáciou realizátor, lebo sebou, svojou podstatou
realizuje daný dej.
V chorvátčine sa vyskytuje iba prvá a štvrtá vetná štruktúra, poľština umožňuje aj obrazné stvárnenie so zvýraznenou zásahovosťou prostredníctvom inštrumentálovo stvárneného pomenovania organizmu
(nim).
Prejav: horúčka/zvýšená teplota
Ďalší fyzický prejav ochorenia je v jednotlivých porovnávaných jazykoch stvárnený nasledujúcim súborom vetných štruktúr:
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Horúčka ho rozpálila. Rozpálilo ho od horúčky. Rozpálil sa od horúčky.
Mal/Dostal horúčku.
Bol rozpálený od horúčky.
metafor. Horel (od horúčky).
0
0
Pocrvenio je od vrućice.
Imao/Dobio je vrućicu.
0
metafor. Gorio je (od temperature).
0
0		
0		
Miał temperaturę/ gorączkę./
Dostał gorączki.
Był rozpalony (od gorączki)/gorączką.
0

Typovo zhodne s prvým prejavom (zimnica/triaška) sa v slovenčine
stvárňuje situácia, kde je prejavom ochorenia zvýšená teplota (hovorovo iba teplota) či horúčka. Na rozdiel od prejavu zimnica/triaška je však
možné aj stvárnenie treťou formálno-sémantickou vetnou štruktúrou,
v ktorej zvratné sloveso rozpáliť sa v úlohe predikátu vyjadruje zmenu
fyzického stavu a v súlade s tým Sb – pomenovanie organizmu ako celku – nadobúda špecifikáciu nositeľa (zmeny) stavu. Rovnakú sémantiku má aj obrazné stvárnenie danej situácie, pretože predikát horel nemá
sémantiku „produkoval oheň“, ale „prejavoval sa rozpálením“.
V chorvátčine sa na rozdiel od slovenčiny nemôže realizovať prvá
ani druhá a v poľštine ani tretia vetná štruktúra. V chorvátčine sa namiesto zvratného slovesa rozpáliť sa uplatňuje v úlohe predikátu nezvratné sloveso pocrveniti = očervenieť. Sémantika „zmena stavu“ sa
však nemení. Obrazne sa v súlade so slovenčinou analyzovaná situácia
stvárňuje iba v chorvátčine.
Prejav: pot
Opäť ide o fyzický prejav ochorenia, ktorý je v porovnávaných jazykoch stvárnený týmto súborom vetných štruktúr:
Oblieva ho pot. 			
Oblijeva ga znoj.			
Oblewa go pot.			

Potí sa (od horúčky/v horúčke).
Znoji se (od vrućice).
Poci się (w gorączce).
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Vidíme, že pri stvárnení tohto prejavu nastáva medzi jazykmi vzácna
zhoda. Realizuje sa iba prvá a tretia vetná štruktúra z potenciálne možných, istá obraznosť je obsiahnutá vlastne už v prvej vetnej štruktúre.
Prejav: kašeľ
V porovnávaných jazykoch sa uplatňuje tento súbor vetných štruktúr z potenciálne možných:
Kašle.

Dusí ho. / Ide ho zadusiť od kašľa. Dusí sa od kašľa. Má (silný) kašeľ.
metafor. Trápi ho kašeľ.
Kašlje.			
0
Guši se od kašlja.
0
metafor. Muči ga kašalj.
Kaszle.			
0
Dusi się od kaszlu. Ma (silny) kaszel.
metafor. Męczy go kaszel.

Pri tomto fyzickom prejave ochorenia úplnú variabilnosť vetných
štruktúr vykazuje iba slovenčina. V chorvátčine sa nevyskytuje druhá
ani štvrtá, v poľštine chýba iba druhá vetná štruktúra.
Prejav: strach alebo tréma
Tentoraz ide o psychický prejav, vyskytujúci sa nielen pri ochoreniach. Stvárňovaný je touto množinou vetných štruktúr:
Trasie sa od strachu/od trémy.
Trese se od straha/0.		
Trzęsie się ze strachu/0.		

Má strach/trému.		
Ima 0/tremu.		
Ma 0/tremę. 		

Bojí sa.
Boji se.
Boi się.

Vidíme, že pri psychických ochoreniach alebo nepríjemných pocitových stavoch je vetných štruktúr v analyzovaných jazykoch oveľa
menej. Úplná zhoda je iba vo vetnej štruktúre s predikátom báť sa,
kde je prejav strach či tréma už vlastne implikovaný. Vo všetkých troch
vetných štruktúrach je Sb špecifikovaný ako nositeľ stavu a v syntaktickej štruktúre stvárnený ako podmet (gramatický subjekt).
Prejav: výsyp
Prejav výsyp sprevádza ochorenie z mikrosituácie A, v slovenčine nazývané osýpky. V jednotlivých porovnávaných jazykoch sa pri
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tomto fyzickom prejave na organizme ako celku môžu realizovať tieto
typovo zhodné vetné štruktúry:
Vysypal sa po celom tele. Má vysypané celé telo.
Je celý vysypaný
						
(od osýpok).
Osuo se po cijelom tijelu. Ima osip po cijelom tijelu.		
0
0		
Ma wysypkę na całym ciele. Cały jest obsypany.

To, že sa výsyp vyskytuje na celom tele, býva v týchto vetných štruktúrach na rozdiel od predchádzajúcich typov vyjadrené lexikálne.
Tak by sme mohli pokračovať aj pri tretej mikrosituácii „fyzické
a psychické prejavy ochorenia na časti živého organizmu“. Z porovnania vyplýva, že typologická zhoda vetných štruktúr nenastáva iba
v rámci jedného jazyka, ale aj v rámci geneticky príbuzných jazykov.
Najmarkantnejšie rozdiely spočívajú v tom, že isté vetné štruktúry sa
v jednom jazyku vyskytujú a v druhom chýbajú. Je výhodné, keď učiteľ
o daných rozdieloch vie, môže na ne študentov upozorniť a pri precvičovaní sa na ne viac sústrediť. Ak to tak však nie je, študenti si dokážu
rozdiely odhaliť a uvedomovať aj samostatne.

FÁZOVÉ, MODÁLNE, ISTOTNÉ OBMENY VETNÝCH
ŠTRUKTÚR
Už sme pri konkrétnych analýzach naznačili, že nacvičovať treba so
študentmi aj obmeny vetných štruktúr súvisiace s ich fázovou, modálnou i istotnou stránkou. Rovnako v tejto oblasti sú totiž aj medzi
geneticky príbuznými jazykmi značné rozdiely. V rámci slovenčiny
musíme napríklad študentov pri modálnej variácii viet upozorniť na
rozdiely medzi sémanticky aktívnymi vetami a sémanticky neaktívnymi vetami8. Ak je totiž modálne sloveso chcieť súčasťou sémanticky
aktívnych viet v určitom osobnom tvare, vyjadruje silnú vôľu, odhod8

Tento rozdiel detailne vysvetľujeme vo svojej monografii TIBENSKÁ, Eva: Sémantická štruktúra slovenskej vety. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Filozofická fakulta, 2012b.
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lanosť živej substancie konať v infinitíve pomenovaný dej: Chcem tancovať. S touto vetou významovo a formálne usúvzťažnené vetné štruktúry Chce sa mi tancovať., Mám chuť tancovať/na tanec., Tancovala by
som. vyjadrujú neaktívny vôľový odtienok chcenia, teda vôľa vykonať
dej je buď mimovoľná, alebo podmienená splnením istých podmienok. V sémanticky neaktívnych vetných štruktúrach stvárňujúcich
deje alebo stavy, ktoré živá substancia nevie ovplyvniť vôľou či vedomím, sa aktívna forma so slovesom chcieť v určitom osobnom tvare
vyskytuje iba na zdôraznenie uplatnenia vôle pri vykonávaní deja pomenovaného plnovýznamovým slovesom: Chcem spať, a nemôžem.,
Nevyrušuj ma, už chcem spať! Vo vetnej štruktúre s neosobným zvratným tvarom modálneho slovesa a datívnou formou stvárnenia Sb sa
prostredníctvom formálnej stránky vety (teda celou vetnou schémou)
zdôrazňuje neaktívnosť Sb pri vykonávaní deja: Chce sa/Žiada sa mi
spať. Preto je daná vetná štruktúra obsahovo synonymná s vetami bez
modálneho slovesa: Berie ma na spanie. Drieme sa mi. Zatvárajú sa mi
oči. Ide na mňa spánok/sen. Túžim po spánku. Typovo zhodné vetné
štruktúry by sme našli v skupine viet stvárňujúcich vykonávanie iných
vôľou zvyčajne neovplyvniteľných dejov:
Chcem plakať (a nemôžem.). – Chce sa mi plakať. Je mi do plaču.
Do očí sa mi tisnú/tlačia slzy. Chcem vracať (, preto si pchám prsty do
hrdla). – Chce sa mi vracať. Je mi na vracanie. Napína ma na vracanie.
Aj v tejto oblasti je výhodné poznať štruktúrne rozdiely medzi jazykmi, pretože napr. v chorvátčine a v srbčine sa aj pri sémanticky
aktívnych slovesách namiesto modálneho slovesa chcieť používa vetná
štruktúra s datívnym subjektom a zvratným neosobným tvarom plnovýznamového slovesa: Pije mi se kava. Ide mi se u šetnju.
Priame a nepriame vyjadrovanie komunikatívnych funkcií,
klad a zápor
Pri osvojovaní syntaktických javov spätých s jednoduchou vetou nesmieme zabúdať ani na priblíženie a nácvik priamych a nepriamych
spôsobov vyjadrovania jednotlivých komunikatívnych funkcií v slo162
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venčine9. Ak sa vrátime k nášmu príkladu z vyššie citovanej učebnice
slovenčiny Carlo sa mi zdal akýsi nešťastný., potom môžeme uviesť
príklady na nepriame stvárnenie jej oznamovacej komunikatívnej
funkcie v podobe viet Carlo sa mi zdal akýsi nešťastný, však? /Carlo
bol akýsi nešťastný, však? Ej, či sa mi len Carlo zdal akýsi nešťastný!
A bokom by nemali ostať ani obmeny viet z hľadiska vyjadrovania
kladu a záporu, napr. pri spomínanej vete by išlo o modifikácie typu
Carlo sa mi nezdal príliš šťastný. /Carlo nebol príliš šťastný, však? A či
nebol Carlo akýsi nešťastný? Ej, či sa mi len Carlo nezdal akýsi príliš
šťastný!

ZÁVER
Na základe svojich dlhoročných praktických skúseností s vyučovaním slovenčiny ako CJ môžeme konštatovať, že predstavený nácvik
rôzneho významovo-formálneho stvárnenia zvolenej mikrosituácie či
modifikácií modálnej stavby viet, obmien vyjadrovania kladu a záporu i priameho a nepriameho spôsobu stvárňovania komunikatívnych
funkcií výpovedí prináša do vyučovania okrem komunikatívno-poznávacieho aspektu prvok jazykovej hry a zábavy. A tento prvok jednoznačne celý proces osvojovania si CJ výrazne zefektívňuje.
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SUMMARY
Innovative Approach to Teaching Syntax of Slovak
as a Foreign Language
In this paper we present a new method of didactically conditioned description
and interpretation of a simple sentence in Slovak. We rely on a comparative
research based on a common base, which consists of compliant logical and
epistemological structure, in our terminology macro-situation. The macrosituation is then divided into several micro-situations representing different
aspects of its language and thought processing. Typologically consistent
semantic and formal sentence structures are used for rendering microsituations proving their transformations and presenting their thought and
language potential.
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SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

SLOVOTVORNÁ MOTIVÁCIA
V SLOVENČINE AKO OPORA ROZVÍJANIA
LEXIKÁLNEJ KOMPETENCIE
CUDZOJAZYČNÉHO ŠTUDENTA
–◆–
Ľudmila Liptáková
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Kľúčové slová: slovenčina ako cudzí jazyk, lexikálna kompetencia, cudzojazyčný študent, slovotvorná motivácia, sémantická funkcia, slovotvorné hniezdo, slovotvorný typ
Key words: Slovak as a foreign language, lexical competence, foreign student,
word-formation motivation, semantic function, word-formation nest, wordformation type

ÚVOD
V príspevku sa zameriavame na rozvíjanie lexikálnej kompetencie
študenta v rámci výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. Vychádzame pritom z didaktickej koncepcie rozvíjania lexikálnej a slovotvornej kompetencie vypracovanej pre slovenčinu ako
prvý jazyk1, ako aj z praktických skúseností z výučby slovenčiny ako
1

LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Slovotvorná motivácia ako prostriedok rečového a kognitívneho rozvíjania dieťaťa. In: LIPTÁKOVÁ, Ľudmila – VUŽŇÁKOVÁ, Katarína:
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cudzieho jazyka neslovanských študentov programu Erasmus na Prešovskej univerzite v Prešove.
Cieľom príspevku je analyzovať možnosti využitia slovotvornej motivácie vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Analýza vychádza
zo sémantickej funkcie slovotvornej motivácie, teda z toho, že prvky
slovotvornej formy signalizujú isté sémantické príznaky, ktoré uľahčujú dekódovanie lexikálnej jednotky. Sémantická funkcia slovotvornej motivácie je tak pre učiaceho sa oporou pri vytváraní lexikálnych
inferencií. V príspevku postupne predstavíme: 1. konceptuálne didaktické východiská rozvíjania lexikálnej kompetencie cudzojazyčného
študenta; 2. možnosti uplatnenia sémantickej a systemizačnej funkcie
slovotvornej motivácie pri rozvíjaní lexikálnej kompetencie učiaceho
sa; 3. návrh didaktického postupu pri využití slovotvorných útvarov,
najmä slovotvorného hniezda a slovotvorného typu, ako opory osvojovania si slovnej zásoby slovenčiny.

KONCEPTUÁLNE DIDAKTICKÉ VÝCHODISKÁ ROZVÍJANIA
LEXIKÁLNEJ KOMPETENCIE
Pri vymedzovaní didaktických východísk rozvíjania lexikálnej kompetencie cudzojazyčného študenta vychádzame z integračného a komunikačného chápania odborovej didaktiky, ktoré znamená, že odborová didaktika musí integrovať do svojho didaktického systému
znalosti viacerých vedných disciplín a zároveň sa musí zaoberať celým procesom transformácie vedného poznania do vedomia učiaceho
sa2. V rámci tohto chápania vymedzujeme konceptuálne didaktické

2

Dieťa a slovotvorba. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009b,
s. 136 – 184. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila a kol.: Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove,
Pedagogická fakulta, 2015, s. 280 – 312.
Podľa ADAMČÍKOVÁ, Veronika – TARÁBEK, Pavol: Didaktická komunikácia
v predmetových didaktikách. In: Slovo o slove. 14. Ed. Ľ. Sičáková – K. Vužňáková
– R. Rusňák. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008,
s. 136 – 149.
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východiská, teda kognitívny model rozvíjania lexikálnej kompetencie učiaceho sa, ktorý integruje vedný znalostný systém relevantný vo
vzťahu k cieľom a obsahu učiva. Pri rozvíjaní lexikálnej kompetencie3
členíme konceptuálne východiská na (1) lingvistické (lexikologické),
(2) psycholingvistické a (3) psychodidaktické.
Pri (1) lexikologických východiskách rozvíjania lexikálnej kompetencie cudzojazyčného študenta sa opierame o teóriu lexikálnej motivácie, ktorú v slovenskej lingvistike rozpracovali J. Dolník, J. Furdík a nadväzne M. Ološtiak4. Pojem lexikálnej motivácie J. Dolník5
objasňuje ako nepriamy alebo priamy kauzálny vzťah medzi formou
a významom slova, ktorý je podmienený vzťahom slova k paradigmaticky súvzťažným slovám daného jazyka. Podľa toho, aký subsystém
slov podmieňuje tento kauzálny vzťah, rozlišuje autor slovotvornú
(priamu) motiváciu a paradigmatickú (nepriamu) motiváciu slova.
Pri slovotvornej motivácii možno na otázku Prečo sa lexéma X volá
tak? odpovedať priamo, pri paradigmatickej motivácii je nepriamy
kauzálny vzťah podmienený slovami onomaziologickej lexikálnej paradigmy. „Onomaziologická lexikálna paradigma je zoskupenie lexií,
ktoré sa vzťahujú na spoločný pojem a navzájom sa odlišujú špecifickými komponentmi.“6 M. Ološtiak7 vyčleňuje ako konkrétny prejav
začlenenosti lexikálnej jednotky do interlexematických vzťahov tieto
typy lexikálnych paradigiem: onomaziologicko-lexikálna paradigma
3

4

5

6
7

Lexikálnu kompetenciu chápeme ako súčasť komunikačnej kompetencie jednotlivca a vymedzujeme ju ako súbor implicitných a explicitných jazykových znalostí
týkajúcich sa lexikálnej stránky jazyka.
DOLNÍK, Juraj: Lexikálna sémantika. Bratislava : Univerzita Komenského, 1990,
s. 145 – 161. DOLNÍK, Juraj. Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského,
2003, s. 82 – 136. FURDÍK, Juraj: Teória motivácie v lexikálnej zásobe. Ed. M.
Ološtiak. Košice : Vydavateľstvo LG, 2008. OLOŠTIAK, Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011.
DOLNÍK, Juraj: Lexikálna sémantika. Bratislava : Univerzita Komenského, 1990,
s. 149 – 154.
DOLNÍK, Juraj. Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 87.
OLOŠTIAK, Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov : Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 27.
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(lexikálne pole), synonymická paradigma, antonymická paradigma,
slovotvorná paradigma, hyperonymicko-hyponymická paradigma,
konverzívna paradigma, homonymická paradigma, paronymická paradigma.
Pri štrukturácii lexikálnych jednotiek v rámci onomaziologicko-lexikálnej paradigmy (lexikálneho poľa) sa opierame aj o zdroje
akcentujúce kognitivistickú interpretáciu interlexematických vzťahov
vyjadrenú pojmom sémantického poľa. Sémantické pole je podľa A.
Lehrer8 súbor lexém pokrývajúcich určitú konceptuálnu doménu,
ktorý vstupuje do špecifických vzťahov s inou konceptuálnou doménou. Teda, pri porozumení lexikálnemu významu slova je nutné vychádzať zo súboru sémanticky súvzťažných slov, nie iba z jednotlivého
izolovaného slova.
V rámci lexikologického kognitívneho modelu rozvíjania lexikálnej
kompetencie učiaceho sa je teda pre nás nosným konceptuálnym východiskom to, že motivačný vzťah je základom štrukturácie slovenských lexém, že sieť motivačných vzťahov sa vytvára podľa typu lexikálnej motivácie, teda podľa typu kauzálneho vzťahu medzi formou
a významom slova, a že konkrétnym prejavom zapojenosti jednotky
do lexikálnomotivačných vzťahov je typ lexikálnej paradigmy.
Pri (2) psycholingvistických východiskách rozvíjania lexikálnej
kompetencie vychádzame z kognitívno-jazykovej organizácie mentálneho slovníka jednotlivca, čo znamená, že štruktúry, ktoré sú charakteristické pre organizáciu subjektívneho slovníka, sú kognitívnej
povahy9. Kognitívne štruktúry sú jazykovo determinované, a preto ich
8

9

LEHRER, Adrienne: The influence of semantic fields on semantic change. In: Trends
in Linguistics. Historical Semantics. Historical Word-Formation. Ed. Jacek Fisiak.
Berlin : Walter de Gruyter & Co., 1985, s. 283 – 296. Dostupné na: http://alehrer.
faculty.arizona.edu/sites/alehrer.faculty.arizona.edu/files/Semantic%20fields%20
and%20change.pdf
MARŠÁLOVÁ, Libuša: Psycholingvistická analýza vývinu lexiky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982, s. 26. Mentálny lexikón jedinca chápeme ako časť dlhodobej pamäti, v ktorej sú mentálne reprezentované slová určitého
jazyka (podľa SCHWARZOVÁ, Monika: Úvod od kognitivní lingvistiky. Praha :
Dauphin, 2009, s. 69).
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možno odhaliť slovnými asociáciami. Vo výskume slovných asociácií
metódou asociačného experimentu10 sa zistilo, že subjektívny slovník
jedinca je kategoriálne štruktúrovaný dvoma základnými spôsobmi, a to logickými kategóriami syntagmatického/syntaktického typu
(aktivitné charakteristiky, deskriptívne atribúty, sekvenčné kategórie
atď.) a logickými kategóriami paradigmatického typu (napr. nadradené pojmy, časť a celok, koordinované pojmy – synonymá, antonymá,
inkluzívne časti, prípady pojmu, určenie lokalizácie atď.).
Okrem teórie asociácií zdôrazňujú dynamickú povahu kognitívno-jazykových štruktúr i modely sémantickej pamäti. Ide napríklad
o model W. Kintscha, ktorý zamieta predstavu statického mentálneho
slovníka a predpokladá prítomnosť inferenčných pravidiel, pomocou
ktorých sa z bazálnych lexikálnych štruktúr môžu v prípade potreby
generovať ďalšie štruktúry11.
V rámci psycholingvistického kognitívneho modelu rozvíjania
lexikálnej kompetencie cudzojazyčného študenta je teda pre nás nosným konceptuálnym východiskom to, že mentálny slovník učiaceho
sa (vo východiskovom i v cieľovom jazyku) je štruktúrovaný podľa
kognitívno-jazykových kategórií syntagmatického a paradigmatického typu a že lexikálne štruktúry majú dynamickú povahu umožňujúcu inferenčné procesy.
Pri (3) psychodidaktických východiskách rozvíjania lexikálnej
kompetencie cudzojazyčného študenta vychádzame z asociatívneho
modelu pamäti a učenia sa, teda z dôležitosti asociačných spojov pre
vytváranie a upevňovanie pamäťových stôp12. Dôležité sú aj poznatky pedagogickej psychológie o potrebe vnútorného štruktúrovania
učiva13. S naznačenými pedagogicko-psychologickými poznatkami
10

11

12

13

MARŠÁLOVÁ, Libuša: Psycholingvistická analýza vývinu lexiky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982, s. 26.
Podľa MARŠÁLOVÁ, Libuša: Psycholingvistická analýza vývinu lexiky. Bratislava :
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982, s. 93.
ŠKODA, Jiří – DOULÍK, Pavel: Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha : Grada, 2011, s. 10 – 42.
R. M. Gagné, podľa MARŠÁLOVÁ, Libuša: Psycholingvistická analýza vývinu lexiky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982, s. 164.
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korešponduje aplikácia údajov z psycholingvistických asociačných
experimentov pri osvojovaní si cudzojazyčnej lexiky14. Pre učenie sa
cudzieho jazyka sú významné aj tieto výskumné zistenia: rýchlejšie sa
osvojujú a vybavujú učebné úlohy zložené z asociačne spojených slov;
ľahšie sa identifikujú krátkodobo exponované slová vykazujúce vyššiu
vzájomnú asociačnú silu; zvyšuje sa rýchlosť čítania textu, ktorý obsahuje asociačne navzájom spojené slová15.
V rámci psychodidaktického kognitívneho modelu rozvíjania lexikálnej kompetencie je teda pre nás nosným konceptuálnym východiskom to, že osvojovanie si lexiky slovenčiny ako cudzieho jazyka
by malo uplatňovať zámernú štrukturáciu lexikálneho učiva podľa
rôznych druhov asociačných väzieb korešpondujúcich so štruktúrovaním slovenskej lexiky na typy lexikálnych paradigiem.

ÚLOHA SLOVOTVORNEJ MOTIVÁCIE PRI ROZVÍJANÍ
LEXIKÁLNEJ KOMPETENCIE ŠTUDENTA
Slovotvorná motivácia má v slovenčine významné jazykové funkcie16. V slovenskej lexike je významným systemizačným a integračným princípom, keďže prostredníctvom slovotvorných útvarov, ako
sú slovotvorné hniezda, slovotvorné kategórie a slovotvorné typy, je
systemizovaná a integrovaná takmer celá slovná zásoba slovenčiny. Vo
vzťahu k slovám cudzieho pôvodu plní slovotvorná motivácia adaptačnú a internacionalizačnú funkciu, keďže prostredníctvom zapo-

14

15
16

MARŠÁLOVÁ, Libuša: Psycholingvistická analýza vývinu lexiky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982, s. 164.
Tamže, s. 17.
Vychádzame z teórie slovotvornej motivácie J. Furdíka a z vymedzených jazykových funkcií slovotvornej motivácie: FURDÍK, Juraj: Slovotvorná motivácia a jej
jazykové funkcie. Levoča : Modrý Peter, 1993. FURDÍK, Juraj: Slovenská slovotvorba (Teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. Prešov : Náuka, 2004. HORECKÝ, Ján
– BUZÁSSYOVÁ, Klára – BOSÁK, Ján a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej
slovenčiny. Bratislava : Veda, 1989, s. 28 – 36.
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jenia sa prevzatého slova ako motivujúceho slova do slovotvorných
vzťahov sa dosahuje najvyšší stupeň jeho adaptácie v slovenčine.
Úlohu slovotvornej motivácie pri učení sa slovenčiny ako cudzieho jazyka posilňuje jej sémantická funkcia. Sémantická funkcia slovotvornej motivácie17 spočíva v tom, že slovotvorne relevantné morfémy slova signalizujú isté sémantické príznaky, čím sa uľahčuje dekódovanie i kódovanie významu. Slovotvorná motivácia v slovenčine je
aktívnym podporovateľom sémantickej zreteľnosti a komunikačnej
účinnosti slova. Slovotvorná motivácia naznačuje onomaziologický
rámec, v ktorom sa vytvára lexikálny význam slova. Je nosnou informáciou, ktorá naznačovaním lexikálneho významu pomáha pri porozumení slov s nízkou frekvenciou v materinskom jazyku. Vzhľadom
na to, že slovotvorne motivované sú približne dve tretiny slovnej zásoby slovenčiny18 a že študent začiatočník prvýkrát percipuje takmer
každé slovenské slovo ako nový, nereprodukovaný prvok svojho subjektívneho slovníka (s výnimkou internacionalizmov), stáva sa preňho slovotvorná motivácia recepčnou oporou pri porozumení väčšiny
slov v začiatočnej fáze osvojovania si slovenskej lexiky.
Sémantická funkcia slovotvornej motivácie tak umožňuje cudzojazyčnému študentovi pri operovaní so slovenskými slovami procesy lexikálnych inferencií, teda vyvodzovanie, odhadovanie lexikálneho významu slov na základe usudzovania typu „ak – potom“: napr. ak poznám
význam slova cukor a ak viem, že príponou -áreň sa v slovenčine tvoria
názvy miest, potom môžem vyvodiť význam slova cukráreň. Ak sa slovotvorný význam úplne nezhoduje s lexikálnym významom (čo je pri
desubstantívnych derivátoch častý jav), je potrebné lexikálny význam
kontextovo spresniť. Znalosť tohto slovotvorného typu môže študent
17

18

FURDÍK, Juraj: Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie. Levoča : Modrý Peter,
1993, s. 44 – 51. FURDÍK, Juraj: Jazykový status slovotvorne motivovaného slova. In:
Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Studia Philologica. Annus
III. Red. Z. Stanislavová. Prešov, 1996, s. 51.
FURDÍK, Juraj: Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie. Levoča : Modrý Peter,
1993, s. 45. J. Furdík tu nadväzuje na odhad M. Dokulila pre zastúpenie slovotvorne
motivovaných slov v súčasnej češtine.
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využiť pri porozumení i produkovaní asociačne spätých názvov miest
(kaviareň, zmrzlináreň a pod.)19. Treba pripomenúť, že tu nejde o presnú a jednoznačnú znalosť slovotvornej formy slova, vrátane alternácií,
variantných sufixov alebo prekrývania sa s podobnými slovotvornými
typmi (napr. deverbatívne názvy miest ako pekáreň, čistiareň, plaváreň),
ale prioritu má odhadovanie lexikálneho významu na základe vybavovania si znalostí a usudzovaní o význame slovotvorných prostriedkov.
Takisto treba pripomenúť, že asymetria medzi znalosťou slovotvorného pravidla a znalosťou konvenčných lexikálnych jednotiek
vedie študentov aj k analogickému tvoreniu v jazyku neexistujúcich
slov (napr. analogické tvorenie vzťahových adjektív podľa produktívneho slovotvorného typu subst + -ový: rybová polievka, ovocový
džús)20. Na druhej strane, „zotrvačnosť“ slovotvorného typu21 možno
využiť pri kategoriálne produktívnych slovotvorných typoch22, najmä
pri transpozičnom tvorení (napr. spredmetnenie deja alebo vlastnosti: číta-nie, rýchl-osť) a pri modifikačnom tvorení (napr. deminutíva,
prechýlené substantíva). Pri mutačnom tvorení treba viac pracovať so
slovotvornou synonymiou, homonymiou a polysémiou23, napr. synonymia slovotvorných typov pri tvorení názvov miesta (let-isko, čist-iaren, her-ňa, východ-ø); polysémia pri deverbatívnom tvorení názvov
19
20

21

22

23

Porov. aj ČECHOVÁ, Marie: Řeč o řeči. Praha: Academia, 2012, s. 248.
Porov. aj ČECHOVÁ, Marie: Řeč o řeči. Praha: Academia, 2012, s. 231. Podobné
procesy intuitívnej aplikácie slovotvorných pravidiel prebiehajú aj v rečovom vývine dieťaťa hovoriaceho po slovensky (LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Detská okazionálna
slovotvorba a slovotvorba orientovaná na dieťa. In: LIPTÁKOVÁ, Ľudmila – VUŽŇÁKOVÁ, Katarína: Dieťa a slovotvorba. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009a, s. 55 – 77).
Porov. FURDÍK, Juraj: Slovotvorná analógia a analogická slovotvorba. Jazykovedný
časopis, 21, 1970, s. 54 – 59.
FURDÍK, Juraj: Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie. Levoča : Modrý Peter,
1993, s. 44 – 51.
Porov. ČECHOVÁ, Marie: Řeč o řeči. Praha: Academia, 2012, s. 231. Pojmy slovotvorná synonymia, polysémia, homonymia chápeme podľa FURDÍK, Juraj: Slovenská slovotvorba (Teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. Prešov : Náuka, 2004,
s. 63.
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osôb a názvov prostriedkov činnosti (mont-ér, mix-ér); homonymia
sufixu -ka v rámci rôznych onomaziologických štruktúr (kniž-ka, študent-ka, rozpráv-ka, cestov-ka). Podobne možno študentov upozorniť
aj na jav nepravej polysémie (kosémie) spôsobenej rozdielnym onomaziologickým spojom v identickej slovotvornej štruktúre: cukr-áreň:
„miesto, kde sa vyrábajú/predávajú/konzumujú cukrárske výrobky“24.
Úlohu sémantickej funkcie slovotvornej motivácie považujeme za
dôležitú nielen pri parciálnom dekódovaní lexikálneho významu, ale
aj na úrovni textových inferencií, keď učiacemu sa poskytne recepčnú
oporu pri procesoch porozumenia textu25.

DIDAKTICKÝ POSTUP PRI ROZVÍJANÍ LEXIKÁLNEJ
KOMPETENCIE ŠTUDENTA
Ako sme uviedli pri analýze konceptuálnych východísk rozvíjania
lexikálnej kompetencie cudzojazyčného študenta, pri projektovaní
osvojovania si slovenskej lexiky navrhujeme vychádzať zo siete motivačných vzťahov, ktorými sú prvky lexikálneho systému pospájané,
a z jednotlivých typov lexikálnych paradigiem. Na základe psycholingvistických a psychodidaktických teórií predpokladáme, že zdôrazňovanie asociačných väzieb medzi prvkami formujúceho sa slovenského lexikónu učiacemu sa začiatočníkovi pomôže pri úspešnejšom
vytváraní a upevňovaní pamäťových stôp a pri vybavovaní si znalostí
o slovách z dlhodobej pamäti. Typy lexikálnych paradigiem pripomíname v nasledujúcej schéme. V našom didaktickom návrhu sa zameriavame na sémantické pole, čiže na súbor sémanticky súvzťažných
24

25

Porov. DOLNÍK, Juraj. Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003,
s. 56 – 59.
V tomto zmysle považujeme slovotvornú motiváciu aj za významnú recepčnú oporu učenia sa z textu u slovenských detí mladšieho školského veku. LIPTÁKOVÁ,
Ľudmila: Slovotvorná motivácia ako prostriedok porozumenia textu. In: Od morfém ku komplexným slovám a ich paradigmám. Výraz, význam, funkcia. Ed. M.
Ološtiak – L. Sisák. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta,
2013a, s. 191 – 198.
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slov viažucich sa na spoločnú konceptuálnu doménu, a na slovotvornú paradigmu, chápanú širšie ako zoskupenie lexém spätých vzťahom
slovotvornej motivácie26.
Schéma 1
Typy lexikálnych paradigiem27
konverzívna

sémantické pole

synonymická

hyperonymickohyponymická

LEXIKÁLNA
PARADIGMA

paronymická

homonymická

slovotvorná

antonymická

Za východiskový pomenúvací rámec, resp. základnú lexikálnu paradigmu pri osvojovaní si slovenskej lexiky študentom začiatočníkom
považujeme sémantické pole. Výber sémantických polí a ich členov, ako
aj proces učenia sa asociačne spätých slov by sa v jednotlivých fázach
osvojovania si slovenčiny mal riadiť didaktickými zásadami efektívneho
učenia sa slovnej zásoby. Ide o operacionalizáciu psychodidaktických
východísk rozvíjania lexikálnej kompetencie cudzojazyčného študenta,
pri ktorej sa inšpirujeme štyrmi didaktickými zásadami vymedzenými
v didaktike angličtiny ako cudzieho/druhého jazyka28 (tieto zásady sú
známe ako štyri R´s): Relevance, Repetition, Recycling, Rapidness.
26

27

28

OLOŠTIAK, Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov : Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 57.
V užšom chápaní slovotvornú paradigmu ako súbor motivátov utvorených od jedného motivanta vymedzila v slovenskej jazykovede K. Buzássyová (BUZÁSSYOVÁ, Klára: Sémantická štruktúra slovenských deverbatív. Bratislava : Veda, 1974).
Podľa OLOŠTIAK, Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov : Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 27.
Podľa BROOKS, Keith W.: Introduction to TESOL. A beginners guide to teaching
Second Language Learners. USA, San Bernardino, CA, 2014, s. 151.
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V rámci týchto zásad má kľúčovú úlohu relevancia, čiže potreba
a užitočnosť osvojovania si lexiky podľa cieľov učiaceho sa. Pri výbere sémantických polí vo výučbe študentov začiatočníkov vychádzame
z bázových komunikačných potrieb v bežných komunikačných situáciách (základné konverzačné rituály, stravovanie sa, ubytovanie, nakupovanie, škola a pod.29) a postupne výber špecifikujeme podľa cieľov
učiaceho sa. Osvedčenou zásadou učenia sa slovnej zásoby je opakovanie, ktoré je potrebné na posilnenie vytvorenia pamäťovej stopy. V citovanom zdroji sa uvádza, že učiaci sa je schopný dané slovo si zapamätať,
ak ho percipuje minimálne osemkrát. Dôležitou zásadou osvojovania
si lexiky je tzv. recyklovanie, t. j. používanie slova v nových kontextoch,
ktorým sa posilňuje úspešnosť jeho pamäťového spracovania. Štvrtou
didaktickou zásadou je primerané tempo osvojovania si lexiky podľa jazykových predpokladov a potrieb učiaceho sa a nezahlcovanie jeho momentálnej lexikálnej kapacity neprimeraným množstvom nových slov.
V ďalšom kroku didaktického postupu rozvíjania lexikálnej kompetencie cudzojazyčného študenta navrhujeme lexiku osvojovanú
v rámci sémantického poľa rozširovať a špecifikovať aplikovaním slovotvornej paradigmy. Vychádzajúc zo systemizačnej funkcie slovotvornej motivácie, teda z toho, že takmer celá slovná zásoba slovenčiny je
kategorizovaná v rámci slovotvorných útvarov a že podľa tohto organizačného princípu sa môže postupne budovať i lexikón cudzojazyčného
študenta, formulujeme pre osvojovanie si slovenskej lexiky okrem vyššie uvedených didaktických zásad aj ďalšie zásady. Osvojovanie si lexiky podľa asociačnej spätosti lexém v rámci slovotvorných útvarov rovnakokoreňového typu (slovotvorné hniezdo) a rôznokoreňového typu
(slovotvorná kategória, slovotvorný typ)30, ale aj v rámci ďalších typov
lexikálnych paradigiem (pozri schému 1), je založené na asociačnom
a relačnom princípe budovania subjektívneho slovníka učiaceho sa.
Ako dôležité didaktické zásady osvojovania si slovenskej lexiky preto
29

30

Porov. KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2007.
FURDÍK, Juraj: Slovenská slovotvorba (Teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. Prešov : Náuka, 2004, s. 110.
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vymedzujeme asociatívnosť a relačnosť. Podobný didaktický postup pri
osvojovaní si českej lexiky cudzincami navrhuje M. Čechová31, ktorá
zdôrazňuje potrebu systémového osvojovania lexiky podľa sémantických polí a podľa významovej príbuznosti slov v slovnej čeľadi vychádzajúcej od jedného spoločného nemotivovaného slova.
Zo slovotvorných útvarov odporúčame v začiatočnej fáze osvojovania si slovenčiny pracovať najmä so zjednodušeným slovotvorným
hniezdom a s vybranými slovotvornými typmi. Slovotvorné hniezdo
má na základe rovnakej koreňovej morfémy všetkých svojich členov
vysoký asociačný potenciál pri usudzovaní o lexikálnom význame
motivátov a spolu so základnými znalosťami o slovotvornom type
umožňuje procesy lexikálnych inferencií. Pripomíname, že v začiatočnej fáze osvojovania si slovenskej lexiky treba pracovať so zjednodušenou podobou slovotvorného hniezda, s dôrazom na významovú stránku motivačného vzťahu a formálnym aspektom (alternácie,
trunkácie, variantné formanty a pod.) treba venovať pozornosť iba
okrajovo. Napríklad pri osvojovaní si lexiky zo sémantického poľa
jedlo môžeme okrem hyperonymicko-hyponymického vzťahu32 využiť zjednodušené slovotvorné hniezdo ilustrované schémou 2. Výber
motivátov prispôsobíme zásade relevancie a primeraného tempa pri
osvojovaní si lexiky.
Výber slovotvorných typov ako konkrétnych reprezentantov slovotvorných kategórií takisto limitujeme komunikačnými potrebami
a možnosťami učiacich sa. Zameriavame sa najmä na produktívne slovotvorné typy, aj keď sa pri mutačných derivátoch nevyhneme práci
so slovotvornou synonymiou, polysémiou, kosémiou alebo homonymiou s cieľom minimalizovať analogické, neuzuálne tvorenie (pozri
vyššie). Sémantická funkcia slovotvornej motivácie však aj napriek
tomu učiacemu sa uľahčí proces odhadovania lexikálneho významu
recipovaných alebo produkovaných slov a stáva sa predpokladom
vytvárania textových inferencií, a teda úspešnejšieho porozumenia
31
32

ČECHOVÁ, Marie: Řeč o řeči. Praha : Academia, 2012, s. 231 – 232.
Porov. KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2007.
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Schéma 2
Ukážka zjednodušeného slovotvorného hniezda
cukrárka

cukrár

cukríček

CUKOR

cukráreň
cukrový

cukrík

cukornička

i produkovania textu33. Pre osvojovanie si slovenskej lexiky môžeme
preto vymedziť ďalšiu didaktickú zásadu reflektujúcu sémantickú
funkciu slovotvornej motivácie a z nej vyplývajúce procesy lexikálnych a textových inferencií, a to inferenčnosť. Špecifikovanie osvojovanej lexiky zo sémantického poľa jedlo teda môže po práci so slovotvorným hniezdom pokračovať prácou s vybranými slovotvornými typmi
napríklad podľa tabuľky 1.
Tabuľka 1
Ukážka slovotvorných typov zo sémantického poľa „jedlo“
Názvy miesta
subst + -áreň/-iareň

33

Názvy vecí podľa
účelu
subst + -nička/-ička

Vzťahové adjektíva
s významom pôvodu
adjektívum + -ový

cukr-áreň

cukor-nička

cukr-ový (vata)

zmrzlin-áreň

soľ-nička

banán-ový (koktail)

kav-iareň

koren-ička

paradajk-ový
(polievka)

Podpornú funkciu slovotvorby pri porozumení textu zdôrazňuje pri učení sa angličtiny ako cudzieho jazyka BROOKS, Keith W.: Introduction to TESOL. A beginners guide to teaching Second Language Learners. USA, San Bernardino, CA, 2014,
s. 165.
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Pri osvojovaní si cudzieho/druhého jazyka je cieľom postupné
smerovanie od naučeného, uvedomovaného používania jazykových
znalostí a od ich zámerného vybavovania si z pamäti (explicitný typ
znalostí) k automatizácii a neuvedomovanému používaniu jazyka
(implicitný typ znalostí). Ide teda o dosiahnutie takého štádia používania jazyka, keď si hovoriaci pripomína svoje naučené jazykové
znalosti len pri istej bariére vo fluentnej recepcii alebo produkcii reči
alebo pri neprediktabilnej komunikačnej situácii34. Napriek tomu, že
sa v odbornej literatúre vymedzujú implicitné a explicitné jazykové
znalosti ako rozdielne a disociované procesy, napriek ich rozlišovaniu z hľadiska rozdielnych typov jazykových reprezentácií a z hľadiska ich podpory rozdielnymi neuronálnymi systémami uznáva sa ich
dynamická interakcia (interface). Empirické výskumy dynamickej interakcie implicitných a explicitných jazykových znalostí v didaktike
cudzieho jazyka poukázali na to, že explicitné učebné inštrukcie môžu
urýchliť osvojovanie si jazyka a interagovať s viac-menej limitovanými
implicitnými jazykovými znalosťami získanými spontánne z komunikačného kontextu35.
V návrhu didaktického postupu na rozvíjanie lexikálnej kompetencie vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka sme sa usilovali naznačiť, ako možno zámerné a vedomé budovanie slovenského lexikónu študenta postupne posúvať do implicitnej roviny automatizovaného používania jazyka. Za kľúčové tu považujeme procesy lexikálnych
inferencií opreté o vzťah slovotvornej motivácie, ktoré si študent v za-

34

35

Implicitné a explicitné jazykové znalosti a ich dynamicko-interakčný vzťah vymedzujeme podľa ELLIS, Nick C.: At the Interface: Dynamic Interactions of Explicit
and Implicit Language Knowledge. Studies in Second Language Acquisition, 2005,
roč. 27, č. 2, s. 305 – 352. K vzťahu implicitných a explicitných znalostí vo vyučovaní materinského jazyka pozri LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: O vzťahu a štruktúre
implicitných a explicitných jazykových znalostí dieťaťa mladšieho školského veku. In:
O dieťati, jazyku, literatúre. Roč. I, 2013b, č. 2, s. 15 – 30.
Podľa ELLIS, Nick C.: Implicit and Explicit Knowledge about Language. In: Encyclopedia of Language and Education. Eds. Cenoz, J. – Hornberger, N. H. 2nd Edition,
Volume 6. Springer Science+Business Media LLC, 2008, s. 1 – 13.
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čiatočnej fáze osvojovania si jazyka musí uvedomovať, ale pravidelné uplatňovanie usudzovania typu „ak – potom“ môže postupne viesť
k zimplicitňovaniu pravidla a k jeho fluentnému, neuvedomovanému
používaniu v rečovej praxi.

ZÁVER
V príspevku sme sa usilovali argumentovať v prospech využívania
motivačných vzťahov a osobitne slovotvornej motivácie pri osvojovaní si slovenskej lexiky cudzojazyčným študentom začiatočníkom.
Naše argumenty vychádzajú: (1) zo systemizačnej a sémantickej funkcie slovotvornej motivácie v slovenčine, (2) z kognitívno-jazykovej
povahy štruktúr organizujúcich mentálny slovník jedinca a prítomnosti logických kategórií syntagmatického a paradigmatického typu,
(3) z psychodidaktických poznatkov o efektívnosti asociačných väzieb
a vnútornej štrukturácie učiva. Učebná stratégia výberového a redukovaného využívania kategorizácie lexikálnych jednotiek v rámci
slovotvorných útvarov umožňuje študentovi explicitne a postupne aj
implicitne rozvíjať lexikálnu kompetenciu procesmi lexikálnych inferencií. Procesy lexikálnych inferencií podporujú textové inferencie,
a tak lepšiu schopnosť porozumenia a produkovania textu.
V príspevku vymedzujeme didaktické zásady, ktoré by sa mali
uplatňovať pri výučbe slovenskej lexiky. K zásadám prevzatým z didaktiky angličtiny – relevancia, opakovanie, recyklovanie, primerané
tempo – pripájame zásady, ktoré vyplynuli z návrhu didaktického postupu pri výučbe slovenskej lexiky – relačnosť, asociatívnosť a inferenčnosť.
Navrhovaný didaktický postup rozvíjania lexikálnej kompetencie
študenta zhŕňame nasledujúcou schémou, v ktorej zdôrazňujeme postupnosť od sémantického poľa ako najširšieho pomenúvacieho rámca
cez špecifickejšie typy lexikálnych paradigiem s osobitným dôrazom
na slovotvornú paradigmu a kategorizáciu slovotvornomotivačne spätých lexém v slovotvornom hniezde a slovotvornom type.
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Schéma 3
Didaktický postup pri rozvíjaní lexikálnej kompetencie študenta so zameraním na využitie slovotvornej motivácie
sémantické pole

hyperonymicko-hyponymická paradigma

ďalšie lexikálne
paradigmy

slovotvorná paradigma

slovotvorné hniezdo

slovotvorný typ

Uplatnenie a účinnosť uvedeného didaktického postupu závisí od
viacerých faktorov výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka, ako je typ
východiskového jazyka študenta s osobitným zreteľom na lexikálne,
resp. slovotvorné charakteristiky východiskového jazyka, úroveň lingvistického vzdelania študenta, jeho študijná profilácia, komunikačné
a učebné potreby atď.
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SUMMARY
Word-Formation Motivation in Slovak as a Support of Developing
Lexical Competence of a Foreign Student
In this paper, we focus on the development of lexical skills of the students
within the teaching of Slovak as a foreign language for beginners. The aim
of this paper is to analyze the possibilities of word-formation motivations in
teaching Slovak as a foreign language. The analysis is based on the semantic
function of the word-formation motivation, which means that the elements
of the form of word-formation signal a certain semantic signs which
facilitate the decoding of a lexical unit. The semantic function of the word-
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formation motivation is thus a support for the learner when he or she creates
lexical inferences. The paper is structured as follows: 1. conceptual didactic
starting points for the developing of lexical competence of foreign students;
2. possibilities of applying semantic and systematic function of wordformation motivation to develop lexical competence of the learner;
3. a suggestion of educational process using word-formation units (wordformation nest, word-formation type) as supports for the acquisition of
Slovak vocabulary.
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KOMUNIKAČNÝ STATUS FRAZÉM
A JEHO KULTÚRNO-ETNICKÉ POZADIE
–◆–
Marianna Sedláková
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kľúčové slová: vznik frazémy/idiómu, obraznosť, poznanie zakódované vo frazémach, vyučovanie cudzích jazykov
Key words: origin of a phraseme/idiom, imagery, knowledge encoded in phrasemes, teaching of foreign languages

Napriek pomerne široko koncipovanému názvu sa nechceme v tomto príspevku pozrieť na frazémy nijako komplexne. Naopak, chceme
zámerne zjednodušujúco vyčleniť vo frazéme (vo frazémach najrozšírenejších typov) jej podstatu, vďaka ktorej funguje v systéme, najmä
však v živej komunikácii celkom osobito a čo zo zistených faktov možno uplatniť pri vyučovaní frazém v slovenčine (aj) ako cudzom jazyku.
Ak sa chceme dopátrať komunikačných súvislostí používania frazém, zdá sa nám užitočné skonfrontovať synchrónny a diachrónny
pohľad, ktorý nám zatiaľ tak trochu pri ich komplexnej charakteristike
chýba1. Z hľadiska zámeru sa nám zdá vhodné zaoberať sa aspoň si1

Provokuje k tomu už samotné (synchrónne) konštatovanie: „Frazémy sa na rozdiel
od viet nevytvárajú v procese komunikácie, ale používajú sa ako hotové lexémy (tak
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mulovaným vznikom frazémy. Mali by sme teda začať frazémou, ktorá
sa ešte iba zrodila, ktorá ešte vlastne frazémou nie je, je len obyčajným
okazionalizmom, ktorý čaká na svoj ortieľ, či v procese komunikácie
zanikne, alebo sa z neho za predpokladu, že ho ľudia budú vnímať
ako veľmi vydarené vyjadrenie aktuálnej situácie, ktorá má gnómický potenciál a zahrnú ho pre svoju výrazovú exkluzívnosť do svojej
aktívnej slovnej zásoby, a tým ho pomôžu ho v systéme ustáliť ako
frazeologizmus. Pre tento experiment sme si vybrali menej známy
frazeologizmus z nárečového prostredia, o ktorom vieme, že fungoval okrem našej rodnej obce ešte aj v susednej dedine, čo by sa pri
dobrej vôli dalo považovať za prejav jeho ustálenia či ustaľovania sa,
keďže simulujeme proces jeho vzniku (s vedomím, že sme sa s ním
v spisovnej podobe ani v žiadnej slovníkovej literatúre zatiaľ nestretli). Vykreslime si najprv situáciu2, v ktorej mohol vzniknúť. Gazdiná
upečie chlieb/koláč, pečie ho o čosi dlhšie, ako je optimum... a logicky
sa dostaví kritika. A gazdiná, príliš zaujatá svojím dielom a dotknutá
kritikou naň3 namiesto toho, aby neutrálne skonštatovala, že lepší je
prepečený, ako nedopečený (aj chlieb aj koláč) povie: rači naj ho čuc
za pecom jak za cestom. Ak ponúkneme náš „nový“ frazeologizmus
používateľom v stredoslovenskej či spisovnej podobe, potenciálne ho
dosť oslabíme, oberieme ho totiž o polovičný rým, ponechajúc mu
číru asonanciu, keďže vieme, že rým je vo frazeologickej jednotke
pomerne dôležitý, veľmi často býva dôvodom zachovania tzv. minima archaických či inak príznakových tvarov, ktoré samy osebe (potom) nesú potenciu frazeologickej obraznosti4. V našom prípade by

2

3
4

ako jednoslovné pomenovania).“ Pozri OLOŠTIAK, Martin: Súčasný slovenský jazyk – praktická lexikológia I. Prednáška 11 a 12. Frazeologická motivácia. Dostupné
na: http://olostiak.webz.cz/2sjj/P11-12-FM.pdf
„J. Horecký (...) zdôrazňuje tézu, že frazéma je ,pomenovaním ako označenie istej
situácie´“. Pozri MLACEK, Jozef: Štúdie a state o frazeológii. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2007, s. 38, tam aj literatúra.
„F. Miko (...) o tejto stránke frazém hovorí, že ,pomenúvajú vyjadrujúc´“. Tamže.
Napr. tvar datívu singuláru substantíva dom – domovi. Podľa MLACEK, Jozef:
Štúdie a state o frazeológii. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2007, s. 52.
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sme mohli očakávať frazeologizovaný osamotený tvar za pecom ako
hodnotiaci prvok pri čuchovom či chuťovom posudzovaní pečiva, ale
viacvýznamovosť predložky za túto potenciu uvedeného nárečového
tvaru podstatne znižuje. V strednej slovenčine by sme mohli potenciálne očakávať i varianty našej frazémy – parémie: račej ňech chľieb/
pečivo voňia/chuťí za pecou ako za cestom, výraznejšiu redukciu by
sme však (opäť kvôli predložke) neočakávali. Na tomto mieste by sme
ešte mohli teoreticky pouvažovať nad budúcnosťou nášho frazeologizmu, ktorá spočíva i v jeho „účinnosti“ závislej od „hodnoty“ jeho
„výrazu“.5 Aj keď svoj gnómický potenciál v sebe má, lebo je pravdou,
že mierne prepečený chlieb/koláč chutí naozaj lepšie ako nedopečený,
toto poznanie nemá taký široký záber ani dosah ani na jeho tvorcov
ani na jeho konzumentov (najmä v súčasnosti), aby zovšeobecnel, a ani
výrazová zložka (mierne dotknutie pekárky/pekára – autorky/autora
kritizovaného výrobku) nie je natoľko exkluzívna, aby sama osebe zaujala, porovnajme ju napríklad s takým hnevom pri hádzaní hrachu
na stenu, alebo kopaní jamy nepriateľovi (tomu druhému). Keď sme
si takto experimentátorsky na potenciálnom vzniku frazémy ukázali,
ako sa z nezávislej pomenúvacej jednotky zvanej slovo (slová) stane
expresiou a obrazom silne motivovaná pomenúvacia jednotka so slovenským názvom frazéma6, môžeme zároveň konštatovať, že za kľúčové znaky frazeologizmu treba považovať práve expresivitu ako jeho komunikačne motivačnú zložku (prečo okazionalizmus/frazeologizmus
vznikol) a obraznosť (ako vznikol) ako jeho systémovo stavebnú zložku. Obraz pomohol spojením (už inak v systéme) arbitrárnych lexém

5

6

Podľa J. Dolníka, citované podľa MLACEK, Jozef: Štúdie a state o frazeológii. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2007, s. 50.
„V týchto súvislostiach sa vo frazeológii konštatuje lexikálno-syntaktický synkretizmus (J. Furdík).“ Tamže.
To, že slovenský termín je motivovaný formálnou (vetnou) štruktúrou
frazeologizmu je vecou náhody, nie nejakej objektívnej prevahy syntaktickej zložky
nad lexikálnou. V porovnaní s pomenovaním angl. idiom, z franc., lat. z gr. idios,
čo znamená sám, svoj, vlastný – motivovaným viac jeho obsahovou jedinečnosťou.
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vytvoriť nový ikonicko-symbolický rečový prvok7, ktorý sa vydá svojou
slovotvornou cestou, aby sa proces mohol potenciálne i viacnásobne
zopakovať. Keďže komunikácia ide ruka v ruke s poznávaním, proces
takéhoto vzájomného preskupovania prvkov v systéme ako prejav akomodačných zmien smerujúcich väčšinou od nižších prvkov (vývinovo,
a teda aj abstraktnosťou) k vyšším, zanechávajúc za sebou predchádzajúce vývinové stopy, odhadli sme frazémy ako vhodný materiál na skúmanie stôp vývinu ľudského myslenia v jazykovom systéme.
Analýzu frazém ako komplexných komunikačných jednotiek
schopných petrifikovať ľudské poznávacie procesy (nižšej úrovne)
sme využili na výskum zastúpenia zmyslov pri poznávaní sveta. Naša
hypotéza bola jednoduchá, keďže všetci ľudia bez ohľadu na rasu či
národnosť sú z hľadiska poznávania rovnako biologicky vybavení
zmyslami, podiel jednotlivých zmyslov pri poznávaní – petrifikovaný
vo frazémach jednotlivých národných jazykov – by mal byť porovnateľný a mal by odrážať poznatky biológov a psychológov. Doteraz sa
nám podarilo komplexnejšie porovnať analýzu frazém v slovenčine,
poľštine a češtine8. Výskum potvrdil, že podiel zmyslov na ľudskom
poznávaní sveta je v týchto jazykoch naozaj porovnateľný. Najväčšie
zastúpenie má vo všetkých skúmaných jazykoch hmat (až do 50 %),
zastúpenie zraku mierne prevyšuje (okolo 25 %) zastúpenie sluchu
(okolo 20 %). Z ostatných ľudských zmyslov je najvýraznejšie zastúpená chuť (okolo 4 %) a čuch spolu s mimozmyslovým vnímaním sú zastúpené len stopovo. Pri analýze obraznosti frazém sme vypozorovali
aj istú súvislosť medzi konkrétnosťou toho-ktorého zmyslu a stupňom

7

8

Porov. SABOL, Ján: Symetria a asymetria v jazyku. In: Vidy jazyka a jazykovedy. Jazykovedný zborník 34. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, s. 33.
Výberovo porov. SEDLÁKOVÁ, Marianna: Svedectvo frazeológie o univerzálnom
poznávaní sveta zmyslami. In: Studia Academica Slovaca, 38. Ed. J. Pekarovičová –
M. Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 297 – 306. SEDLÁKOVÁ,
Marianna – BÓNOVÁ, Iveta: Univerzálne princípy porovnávania frazém (nielen)
v slovanských jazykoch. In: Parémie národů slovanských VII. Ostrava : Ostravská
univerzita v Ostrave, Filozofická fakulta, 2014, s. 215 – 223.
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obraznosti frazém, ktoré vznikli na základe prvotnej informácie získanej na jeho základe. V rámci jednotlivých typov frazeologických prirovnaní sme odlíšili stupeň obraznosti takto: Jednoduchému prirovnaniu s konektorom a explicitne vyjadrenou porovnávanou vlastnosťou
sme prisúdili najnižší stupeň obraznosti, vyjadrený číslom 1 (tvrdý
ako kameň, slabý ako mucha). V prípade prirovnania s konektorom
bez explicitne vyjadrenej porovnávanej vlastnosti sme označili mieru
obraznosti vyšším stupňom – 2 (byť ako z gumy, sedieť ako na ihlách).
Rovnako (2) sme hodnotili aj metonymiu uplatnenú vo frazéme (tam
už nikdy ani nohou nevkročím). Časté boli prípady, keď sa v prirovnaní
uplatnila aj metafora (vyskočil ako by ho šidlom bodol). Takýmto prípadom sme prisúdili spriemerovanú hodnotu 39. Najfrekventovanejšie uplatňovaným prostriedkom v analyzovaných frazémach bola metafora s najvyšším stupňom obraznosti, ktorej sme priradili hodnotu 4
(mlátiť prázdnu slamu, mať jedovatý jazyk) 10. Ukazuje sa, že najkonkrétnejší zmysel – hmat, presnejšie frazémy vzniknuté na prvotnom
poznaní prostredníctvom hmatu, majú najvyššiu mieru obraznosti
a – naopak najnižšiu mieru obraznosti sme zaznamenali na frazémach
vzniknutých na základe prvotného sluchového poznania, pričom
sluch je podľa našich pozorovaní vnímaný percipientmi ako abstraktnejší zmysel v porovnaní napríklad so zrakom11. Na porovnaní frazém
vzniknutých na poznávaní prostredníctvom ľudských zmyslov badať
pomerne veľkú mieru úplnej zhody či podobnosti konkrétnych frazém v porovnávaných jazykoch. V tomto smere sú naše výskumy ešte
len na začiatku a nemožno z nich robiť významné závery, hoci je jasné,
že už aj na tejto úrovni badať aj rozdiely nielen vo vnímaní, ale najmä
9

10

11

Ako prirovnanie (2) a zároveň metafora (4) s najvyššou mierou obraznosti. Výslednicou je spriemerovaná hodnota 3, ktorou sa označujú aj všetky metaforické
prirovnania.
Bližšie SEDLÁKOVÁ, Marianna – BÓNOVÁ, Iveta: Univerzálne princípy porovnávania frazém (nielen) v slovanských jazykoch. In: Parémie národů slovanských VII.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostrave, Filozofická fakulta, 2014, s. 215 – 223.
Pozri SEDLÁKOVÁ, Marianna: Sluchový a zrakový kanál ľudskej komunikácie
v dvoch slovenských ľudových rozprávkach. Slovenská reč, 64, 1999, č. 4, s. 209 – 213.
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v interpretácii poznatkov získaných na základe zmyslového vnímania12 podľa jednotlivých národných kultúr. V niektorých prípadoch sa
však porovnávanie na prvý pohľad formálne odlišných frazém v rámci slovanských jazykov môže javiť ako dobrý spôsob etymologického
objasnenia konkrétnych frazém. Ako príklad uveďme frazeologizmus
žiť na veľkej/vysokej nohe zhodný v slovenčine a češtine v porovnaní s poľským frazeologizmom s rovnakým obsahom v preklade ako
(mať) vysoké prahy, na prekročenie ktorých treba mať dlhé (veľké, vysoké) nohy. Myslím, že vo výskumoch podobného charakteru ešte nie
je povedané posledné slovo.
V záverečnej časti sa ešte zamyslime nad tým, ako možno uvedené
poznatky z oblasti frazeológie uplatniť pri vyučovaní slovenčiny nielen
ako cudzieho jazyka. Frazeologické jednotky sa deti (ľudia) učia podobne ako jazyk sám, najlepšie priamo v komunikačnom procese. Buď
to môže byť v komunikácii s členmi rodiny, čo je najprirodzenejší spôsob, ak sa spojí komunikačná situácia s vhodným spontánne použitým
frazeologizmom. Na to treba hľadieť i v školskej praxi a frazeologizmy
učiť v prvom rade spontánne. Pri každej možnej konkrétnej aktuálnej
situácii uviesť slovenský frazeologizmus, pri vyučovaní slovenčiny ako
cudzieho jazyka a porovnať ho s frazeologizmom vo východiskových
jazykoch cudzojazyčných respondentov. Tento funkčno-pragmatický prístup13 je náročný na učiteľa a jeho komunikačnú pohotovosť
a spontánnosť popri plánovanom vyučovaní. Aktívne možno frazémy
nadobudnúť i čítaním najmä umeleckej, ale aj inej literatúry, sledovaním filmov alebo rozhlasových a televíznych relácií v materinskom
či cudzom jazyku, to už je však činnosť viac individuálna, v ktorej
však treba najmä cudzojazyčných študentov určite podporovať. Pri
plánovanej výučbe frazeologizmov sa najčastejšie využíva štruktúr12

13

Čo je podľa nášho odhadu sotva štvrtina všetkých frazém v preskúmaných jazykových systémoch.
Podľa poľského bohemistu Mieczysława Balowského existuje „trojí přístup
k frazeológii: strukturně-gramatický, sémantický a pragmatický“. Citované podľa
HASIL, Jiří: Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Studia Didactica, 2011, s. 108.
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no-gramatický prístup, pri ktorom sa postupuje v zhode s preberanou
slovnou zásobou či gramatickým javom, ak je niektoré preberané slovo
kľúčovým slovom frekventovaného frazeologizmu, uvedie sa, najlepšie
i v súvislom texte, aby bola splnená podmienka komunikatívnosti, na
čo treba myslieť i pri tvorbe učebníc. Pri oboch uvedených prístupoch
sa musí vysvetliť v prvom rade sémantika, ak je to možné, vo vyšších
stupňoch aj etymológia jednotlivých frazém, sémantický prístup
k frazeologizmom je totiž kľúčový z hľadiska ich funkcie. Pri homogénnej cudzojazyčnej skupine je dobre začínať frazeologizmami zhodnými vo východiskovom a cieľovom jazyku (bez ohľadu na stupeň ich
abstrakcie či obraznosti), na stupeň abstrakcie treba myslieť pri detskom respondentovi, začínať od najmenej abstraktných a v maximálne možnej miere využívať pri vysvetľovaní významu zmyslové vnímanie. Pri plánovanom výbere frazeologizmov treba určite zohľadňovať
ich frekvenciu v reči. Rozdielne frazémy v cieľovom jazyku (oproti
východiskovému) treba vnímať už ako súčasť kultúrnych reálií. Kultúrnohistorické frazémy, pri ktorých je nevyhnutné poznať historické
udalosti alebo konkrétne osobnosti (za prvej republiky, za Husáka) sú
intelektuálne či vzdelanostne veľmi náročné a často robia problémy
aj rodeným hovoriacim, o čom svedčí i výskum J. Hasila14, v ktorom
porovnával ich znalosti medzi českými a zahraničnými študentmi češtiny. Preto treba tento typ frazém využívať v súlade s konverzačnými
témami až vo vyšších stupňoch vyučovania cudzieho jazyka (až od B1
– B2 podľa SERR15), dokonca treba mať na zreteli, že „pro zvládnutí
kulturněhistorické frazeologie je studijní pobyt v českém jazykovém
prostředí nezbytný“16, čo určite platí aj pre vyučovanie slovenčiny ako
cudzieho jazyka a pobyt v slovenskom jazykovom prostredí. Kultúrnohistorická frazeológia je pre vypestovanie sociokultúrnej kompetencie
i pre získanie vyspelej komunikačnej kompetencie v cudzom jazyku
14

15
16

HASIL, Jiří: Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Studia Didactica, 2011, s. 104 – 105.
Spoločného európskeho referenčného rámca.
HASIL, Jiří: Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Studia Didactica, 2011, s. 104.
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veľmi dôležitá. Predovšetkým tento typ frazeológie sa totiž v hovorenej
reči, ale i v publicistike používa veľmi často. Cez poznávanie frazém
v cudzom jazyku sa komunikujúci učí poznať celý národ a jeho kultúru, čo je súčasťou interkultúrnej výučby, ktorej „cieľom je výchova
k tolerantnosti, rešpektovaniu inakosti v myslení, hodnotení a konaní
predstaviteľov inej kultúry. Tolerantnosť a otvorenosť k novému, neočakávanému je prvým predpokladom efektívnej komunikácie“17. Na
úplný záver ešte dodajme, že znalosť frazeológie možno v neposlednom rade podľa stupňa abstrakcie veľmi dobre využívať i pri testovaní
rozdielnych úrovní ovládania jazyka (A1) A2 – C2.
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SUMMARY
Communication Status of Idioms and its Cultural and Ethnic
Background
The paper can be divided into three parts. In the first part, the author deals
with idioms, especially with their origin as communication units with typical
features such as imagery, siatuationality, expressiveness and multiwordness.
In particular the feature of imagery is useful for examining human cognition
through senses encoded in the phraseology of the language as a language
subsystem. In the second part of the study, the author introduces such
research, which she conducted on Slovak, Czech and Polish idioms. Her
research has shown that in terms of representation of the sensory organs used
to get an initial knowledge, based on which individual images of researched
idioms actually originated, the situation in compared language systems was
similar: the highest representation in all researched languages belongs to
touch (up to 50%), sight is slightly higher (about 25%) than hearing (about
20%). Taste is the fourth highest represented sense (about 4%), and smell
together with extrasensory perception are presented only in traces. The
author informs also about the attempt to express the degree of imagery of
idioms. The third section offers ways to handle idioms in teaching (not only)
Slovak as a foreign language.
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ROZVÍJANIE HOVOROVEJ LEXIKY
U ŠTUDENTOV SLOVAKISTIKY
V ZAHRANIČÍ
–◆–
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Kľúčové slová: slovenčina ako cudzí jazyk, didaktika, hovorová slovenčina, hovorovosť, kolokvializmus
Key words: Slovak as a foreign language, didactics, colloquial Slovak, colloquiality,
colloquialism

Náš záujem o problematiku hovorovej lexiky vo výučbe slovenčiny ako
cudzieho jazyka (SakoCJ) vyplynul z vlastných pedagogických skúseností, ktoré sme nadobudli vďaka vedeniu individuálnych a skupinových jazykových kurzov určených pre študentov programu Erasmus
na Prešovskej univerzite v Prešove, počas výučby v jazykových školách
a v zahraničných firmách na východnom Slovensku (od roku 2004),
v rámci štyroch ročníkov letného rakúsko-slovenského jazykového kurzu Sommerkolleg realizovaného v Prešove a v Nitre (2009, 2010, 2012,
2013), ako aj v priebehu lektorského pôsobenia na Pedagogickej fakulte
Gyulu Juhásza Segedínskej univerzity v Maďarsku (od roku 2013).
Zahraniční študenti na Slovensku sa pravidelne dostávajú do kontaktu so živou slovenčinou a s jej hovorovou podobou. Napriek sku193
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točnosti, že v novších učebniciach SakoCJ nachádzajú uplatnenie aj
rôzne kolokvializmy, hovorové slovné spojenia a frázy, študenti si s týmito naučenými výrazovými prostriedkami v jazykovej praxi často nevystačia. Stáva sa, že samostatne nedokážu interpretovať ani bežné kolokvializmy ako dneska či vždycky, ktoré nie sú z formálneho hľadiska
natoľko vzdialené štylisticky neutrálnym lexémam dnes a vždy patriacim do základnej slovnej zásoby študentov na úrovni A1. Študenti slovakistiky v zahraničí sa vzhľadom na obmedzené možnosti kontaktu
s hovorovou slovenčinou ocitajú v ešte zložitejšej situácii. Vo vyučovacom procese sa u nich neraz stretávame s ťažkosťami pri percepcii textov obsahujúcich kolokvializmy. Aj naše dosiaľ realizované výskumy
zamerané na odhalenie úrovne ovládania hovorovej slovenčiny v kruhu Slovákov na Dolnej zemi (v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku) ukazujú, že u komunikantov žijúcich za hranicami Slovenska sa objavujú
značné problémy pri interpretácii hovorových lexém, slovných spojení
a fráz, ktoré majú v súčasnej slovenčine výrazné frekvenčné zastúpenie.1 Nazdávame sa, že je potrebné cielene rozvíjať jazykové zručnosti
študentov SakoCJ z hľadiska osvojovania si hovorovej lexiky, a to už od
najnižších jazykových úrovní. Na základe svojich pedagogických skúseností môžeme potvrdiť, že študenti sami prejavujú záujem oboznamovať sa s hovorovou lexikou slovenčiny, vďaka ktorej získavajú väčšiu
istotu v komunikácii. Cieľom nášho príspevku je ponúknuť konkrétne

1

ZAJACOVÁ, Stanislava: Rozumejú dolnozemskí Slováci hovorovej slovenčine? In:
Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Zborník prác z rovnomennej
medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 21. – 22. marca 2014. Eds. I.
M. Ambruš – P. Hlásnik – B. Unc. Nadlak (Rumunsko) : Vydavateľstvo Ivan Krasko,
2014a, s. 257 – 264.
ZAJACOVÁ, Stanislava: K výskumu hovorovej slovenčiny na Dolnej zemi. Romanoslavica, 50, 2014b, č. 2, s. 129 – 137.
ZAJACOVÁ, Stanislava: A szlovák nyelv beszélt változatának kutatása az alföldi szlovákok körében. Barátság, 22, 2015a, č. 3, s. 28 – 33.
ZAJACOVÁ, Stanislava: Ovládanie hovorovej slovenčiny v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku. Výsledky dotazníkového prieskumu. Prednesené na konferencii XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov (2015b). Praha 9. – 11. 9. 2015. V tlači.
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typy cvičení určené (nielen, ale najmä) študentom slovakistiky v zahraničí, ktorých úroveň ovládania slovenčiny je B2 a vyššia.
Hovorovou slovenčinou sme sa začali detailnejšie zaoberať v práci
Kolokvializmy vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka2 predstavujúcej súčasť záverečnej skúšky v rámci kurzu Didaktika slovenčiny ako
cudzieho jazyka, ktorý organizuje Univerzita Komenského v Bratislave a Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí
jazyk. V práci sme priblížili chápanie hovorovosti v slovenskej lingvistike, ponúkli sme definíciu pojmu kolokvializmus a poukázali sme
na niektoré vybrané problémy týkajúce sa vymedzovania hovorovej
lexiky vo výkladových slovníkoch slovenčiny. Na základe Krátkeho
slovníka slovenského jazyka (ďalej KSSJ)3 sme zostavili slovník kolokvializmov obsahujúci všetky lexikálne jednotky so štylistickým
kvalifikátorom hovor., ktorý sa stal pre nás východiskovým materiálom pri koncipovaní úloh zameraných na rozvíjanie receptívnych
a produktívnych jazykových zručností študentov. Pri ich tvorbe sme
sa opierali o Slovenský národný korpus (SNK)4, internet a umeleckú
literatúru. Záverečnú prácu Kolokvializmy vo výučbe slovenčiny ako
cudzieho jazyka sme v upravenej podobe spolu so súborom deviatich
cvičení publikovali v príspevku s rovnomenným názvom.5

2

3

4

5

ZAJACOVÁ, Stanislava: Kolokvializmy vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Studia Academica Slovaca
– centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, 2013a. 82 s. [Záverečná práca odborného kurzu. Školiteľka: J. Pekarovičová].
Krátky slovník slovenského jazyka. 4., doplnené a upravené vydanie. Red. J. Kačala
– M. Pisárčiková – M. Považaj. Bratislava : VEDA, 2003.
Slovenský národný korpus – prim-6.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ.
Štúra SAV 2013. Citované 30. 04. 2016. Dostupné na: http://korpus.juls.savba.sk/
ZAJACOVÁ, Stanislava: Kolokvializmy vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 22. – 25. októbra 2013 v Bratislave. Eds. J. Pekarovičová
– Z. Hargašová. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013b, s. 48 –
56. Citované 30. 04. 2016. Dostupné na: http://conference.eduabroad.sk/files/files/
zbornik_sk_final.pdf
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Teoretickému vymedzeniu hovorovej lexiky sme sa venovali vo
svojich predchádzajúcich prácach.6 Kolokvializmy chápeme ako spisovné výrazové prostriedky s príznakom hovorovosti, ktoré tvoria súčasť bežnej štandardnej variety národného jazyka.7 Jadro štandardu
tvorí tzv. „vyššia“ hovorová lexika a perifériu tzv. „nižšia“ hovorová
lexika s výraznejšou mierou expresivity na hranici vhodnosti. Charakteristickými vlastnosťami kolokvializmov sú neverejnosť, ústnosť,
dialogickosť, neformálnosť, uvoľnenosť, neoficiálnosť, ekonomickosť,
expresívnosť, príp. obraznosť.8 Z hľadiska sledovanej problematiky
považujeme za inšpiratívnu tiež štúdiu M. Pisárčikovej Miesto subštandardných slov v slovnej zásobe.9 Autorka v nej okrajovo venuje
pozornosť aj hovorovým slovám, ktoré chápe ako územne, sociálne,
profesiovo a skupinovo (záujmovo) neobmedzené slová tvoriace súčasť normy spisovného jazyka. K ďalším ukazovateľom patrí ich príslušnosť k ústnej podobe prejavu a príznačnosť pre súkromný, neoficiálny prejav, avšak s možnosťou prieniku aj do písaných a verejných,
oficiálnych prejavov. Kolokvializmy sa dostávajú zo sféry súkromnej
6
7

8

9

Pozri poznámky pod čiarou 1 a 4.
SLANČOVÁ, Daniela – SOKOLOVÁ, Miloslava: Variety hovorenej podoby slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 23. Prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul – Centrum informatiky
a vzdelávania, 1994, s. 225 – 240.
SLANČOVÁ, Daniela – SOKOLOVÁ, Miloslava: Návrat k varietám hovorenej
podoby slovenčiny na východnom Slovensku po pätnástich rokoch. In: Vidy jazyka
a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej. Eds. M. Ološtiak – M. Ivanová – D.
Slančová. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 341
– 357.
HORECKÝ, Ján – BUZÁSSYOVÁ, Klára – BOSÁK, Ján a kol.: Dynamika slovnej
zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava : VEDA, 1989.
Encyklopédia jazykovedy. Red. J. Mistrík a kol. Bratislava : Obzor, 1993, s. 175.
DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003.
ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena: Lexikológia slovenčiny. Učebné texty
a cvičenia. Bratislava : Stimul, 2011. Citované 30. 04. 2016. Dostupné na: https://fphil.
uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksj/publikacie/OOAB_lexikologia.pdf
PISÁRČIKOVÁ, Mária: Miesto subštandardných slov v slovnej zásobe. Slovenská
reč, 53, 1988, č. 3, s. 140 – 151.
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komunikácie do sféry verejnej komunikácie predovšetkým v oblasti
printových a elektronických médií, čo súvisí s rastúcou mierou subjektivizácie, spontaneizácie a celkovej neformálnosti komunikácie
v mediálnej, ako aj v umeleckej sfére.
Súborom deviatich cvičení prezentovaných v ďalšej časti príspevku
nadväzujeme na úlohy, ktoré sme publikovali v elektronickom zborníku Slovenčina vo svete. Súčasný stav a perspektívy.10 Materiálovo
opäť vychádzame zo slovníka kolokvializmov vytvoreného na základe
KSSJ. Cvičenia obsahujú celkovo (vrátane príkladov uvedených v riešeniach úloh) 86 kolokvializmov. Primárnym cieľom príspevku je ponúknuť ďalšiu sériu cvičení zameraných na obohatenie slovnej zásoby
študentov o hovorové lexémy. Tieto úlohy možno využiť ako doplnkový didaktický materiál na zahraničných slovakistických pracoviskách v rámci výučby takých disciplín, ako je lexikológia, lexikografia,
tvorba textov, jazykové cvičenia atď., ale aj vo výučbe SakoCJ na Slovensku. Pri zostavovaní cvičení sme zohľadňovali kritériá Spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky11 a Vzdelávacieho programu
Slovenčina ako cudzí jazyk. Jazykový kurz v kontaktnej a dištančnej
forme12, opierali sme sa tiež o odborno-metodickú príručku Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky13 a o publikáciu Praktická didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka pre študentov
slovakistiky14. Vychádzali sme z predpokladu, že študenti sú s témou
kolokviálnosti oboznámení na teoretickej úrovni. Zvládnutú by mali
10
11

12

13

14

Pozri poznámku pod čiarou 5.
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky. Učenie sa, vyučovanie, hodnotenie.
Preložil Š. Franko. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2006. Citované 30. 04.
2016. Dostupné na: http://kurzy-anglictina.sk/CEFR_Framework_SKK.pdf
PEKAROVIČOVÁ, Jana – ŽIGOVÁ, Ľudmila – MOŠAŤOVÁ, Michaela: Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk. Jazykový kurz v kontaktnej a dištančnej
forme. Bratislava : Stimul, 2007.
PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004.
SEDLÁKOVÁ, Marianna a kol.: Praktická didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka
pre študentov slovakistiky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2015.
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mať aj základnú prácu so SNK. Zároveň je potrebné, aby mali pri práci
s navrhnutými cvičeniami k dispozícii slovník kolokvializmov, Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník súčasného slovenského jazyka15
(ďalej SSSJ) a Stručný etymologický slovník slovenčiny (ďalej SESS)16.
Pre študentov sme na základe vlastnej jazykovej introspekcie vytvorili elektronický slovník najfrekventovanejších kolokvializmov, ktorý
priebežne aktualizujeme na základe jednotlivých dielov SSSJ, ako aj
SESS a bežnej jazykovej praxe (viaceré kolokvializmy totiž zatiaľ nie sú
slovníkovo zachytené – napr. bakalárka = bakalárska práca; seminárka
= seminárna práca; študijné = študijné oddelenie; talentovky = talentové skúšky). Študenti by mali na základe prezentovaných cvičení nadobudnúť schopnosť porozumieť spôsobu používania kolokvializmov
s ohľadom na typ komunikačnej situácie a na štýlovú a štylistickú kvalitu textu. Prostredníctvom jednotlivých typov cvičení sa zoznamujú
s charakteristickými vlastnosťami týchto lexikálnych jednotiek (expresívnosť, obraznosť, často cudzí pôvod, štýlovo obmedzené použitie
atď.) a s princípmi ich tvorby. Úryvky textov a formulácie v cvičeniach
sme prevzali zo SNK, z internetu a podľa potreby sme ich upravili,
príp. sme vytvorili vlastné texty. Do niektorých ukážok sú zakomponované slovenské reálie (napr. zmienky o Ľudovítovi Štúrovi, tenistke
Dominike Cibulkovej), ale aj odkazy na aktuálne spoločenské dianie
vo svete (napr. téma utečencov). Niektoré cvičenia zámerne obsahujú
aj ukážky percepčne náročnejších vecných textov z oblasti medicíny,
práva či spravodajstva, v ktorých kolokvializmy pôsobia nenáležite
a príznakovo. Týmto spôsobom sa pokúšame priviesť študentov k vnímaniu štylistickej kvality hovorových lexém.
15

16

Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Red. K. Buzássyová – A. Jarošová.
Bratislava : VEDA, 2006.
Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Red. A. Jarošová – K. Buzássyová.
Bratislava : VEDA, 2011.
Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. Red. A. Jarošová. Bratislava : VEDA,
2015.
KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2015.

198

STANISLAVA ZAJACOVÁ

V nasledujúcich bodoch priblížime charakter navrhnutých cvičení s ohľadom na rozvíjanie receptívnych a produktívnych jazykových
zručností študentov:
(1) rozvíjanie slovnej zásoby z oblasti kolokvializmov, expresívnej,
ale aj neutrálnej, štylisticky bezpríznakovej lexiky (všetky cvičenia),
(2) osvojovanie si kolokácií (cvičenia 1, 5),
(3) precvičovanie synonymie (cvičenia 6, 7),
(4) určovanie významu kolokvializmov na základe kontextu (cvičenia 1, 5, 6, 7),
(5) vnímanie štylistickej príznakovosti kolokvializmov (najmä cvičenie 7),
(6) precvičovanie gramatiky (konjugácia, deklinácia; cvičenia 8, 9),
(7) vlastná tvorba viet (cvičenia 3, 5),
(8) vnímanie registrovej motivácie lexikálnych jednotiek (cvičenie
3)17,
(9) vnímanie slovotvorby a pokus o vlastnú slovotvorbu (cvičenie 4),
(10) precvičovanie práce so SNK (cvičenie 3),
(11) práca s výkladovými slovníkmi slovenčiny (najmä cvičenia 3, 4,
6),
(12) predstavenie kolokvializmov, ktoré nie sú slovníkovo zachytené
(najmä cvičenia 3, 4),
(13) vnímanie etymológie lexém (cvičenie 6).
Návrhy cvičení
1. Spojte. Vysvetlite význam vytvorených slovných spojení.
upútavka			rukami
prepásť				okolo pekných žien
krútiť sa				po meste
17

K pojmu/termínu registrová motivácia pozri: OLOŠTIAK, Martin: Registrová motivácia lexikálnych jednotiek (o vzťahu medzi pojmami lexikálna zásoba, register, sociolekt). Jazykovedný časopis, 61, 2010, č. 1, s. 31 – 42.
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šibrinkovať			na film
uliať sa				vo vedomostiach
labzovať 				zo školy
medzery				s problémami
popasovať sa			príležitosť
Riešenie:
upútavka na film (upútavka = krátka ukážka, ktorá má upútať pozornosť)
prepásť príležitosť (prepásť = premeškať, nevyužiť, nechať si ujsť)
krútiť sa okolo pekných žien (krútiť sa = zaujímať sa, kurizovať,
dvoriť)
šibrinkovať rukami (šibrinkovať = robiť krátke prudké pohyby)
uliať sa zo školy (uliať sa = vyhnúť sa povinnostiam, práci)
labzovať po meste (labzovať = potulovať sa, chodiť bez cieľa)
medzery vo vedomostiach (medzera = nedostatok)
popasovať sa s problémami (popasovať sa = potrápiť sa, zápasiť s problémami, pokúsiť sa ich riešiť)
2. Priraďte k nasledujúcim výkladom vhodné hovorové verbá: koktať, dobačovať, zavariť, vytmaviť, komoliť, bazírovať.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

spôsobiť niekomu nepríjemnosti – .......................
klásť na niečo dôraz, prikladať niečomu osobitný význam – ......................
zajakávať sa, trpieť poruchou reči, trhane hovoriť – .......................
robiť nezrozumiteľným, pliesť, prekrúcať – .......................
rázne, s výčitkami vysvetliť – .......................
zle skončiť – .......................

Riešenie:
a) zavariť
b) bazírovať
c) koktať
d) komoliť
e) vytmaviť
f) dobačovať
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3. V slovníku kolokvializmov nájdite lexémy, ktoré tematicky patria
do týchto komunikačných sfér: školstvo, zdravotníctvo, kriminalistika. Ku každej komunikačnej sfére dopíšte minimálne 5 kolokvializmov. Vyberte si jeden kolokvializmus z každej komunikačnej sféry
a použite ho vo vete tak, aby ste dokázali, že rozumiete jeho významu.
V prípade potreby vyhľadajte príklady v Slovenskom národnom korpuse.
a) školstvo – seminárka, ........................
b) zdravotníctvo – péenka, ........................
c) kriminalistika – basa, ........................
Riešenie:
a) školstvo – napr. bakalárka, bifľovať sa, písomka, štátnica, áčko/béčko/céčko/déčko/éčko – známky
Učiť sa cudzí jazyk neznamená len sedieť nad učebnicami a bifľovať sa slovíčka a gramatiku.
b) zdravotníctvo – napr. izolačka, maródka, nemocenská, ordinačka, záchranka
Po operácii kolena som strávil dva mesiace na maródke.
c) kriminalistika – napr. doživotie, samotka, chládok, vreckár, pátračka
Zaútočil nožom na milovanú družku, odsedí si sedem rokov v chládku.
4. K jednotlivým výkladom vytvorte vhodné kolokvializmy. Ich správnu
formu si overte v slovníku kolokvializmov.
Postupujte podľa vzoru:
tlačová konferencia, tlačová porada – tlačovka
materská dovolenka – materská
ten, kto chová psa – psičkár
tráviť voľný čas na chalupe, starať sa o chalupu – chalupárčiť
a)
b)
c)
d)

ten, kto obľubuje kávu, milovník kávy –
bez povolenia loviť zver, chytať ryby, byť pytliakom –
cestovná kancelária –
stužková slávnosť –
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e) ten, kto sa rád chváli, vystatuje, kto nekriticky priaznivo hovorí o svojej
osobe –
f) pracovať ako novinár, byť novinárom –
g) diplomová práca –
h) ten, kto rád pije pivo –
i) hlavný čašník –
j) byť ochotníkom, hercom zo záľuby, nie z povolania –
k) tanečná škola –
l) talentové skúšky –
Riešenie:
a) kávičkár
b) pytliačiť
c) cestovka
d) stužková
e) chválenkár
f) novinárčiť
g) diplomovka
h) pivár
i) hlavný
j) ochotníčiť
k) tanečná
l) talentovky
5. V obrázkoch sú ukryté niektoré ustálené hovorové frázy a slovné
spojenia. Dokážete ich odhaliť? Chápete ich prenesený význam? Ku
každému obrázku vytvorte jednu vetu/súvetie tak, aby ste dokázali, že
rozumiete významu týchto hovorových fráz a slovných spojení.
(Obrázky nakreslil Jozef Spáčil, 2016).
Riešenie:
a) vyspať sa z opice = vyspať sa zo stavu opitosti
Celý víkend som flámoval s kamarátmi, dnes som sa konečne vyspal z opice.
Tento význam lexémy opica „vraj súvisí s predstavou o záľube opíc v pití
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b)

c)
d)

e)

vína; u nás akiste podporené formálnou blízkosťou slov opica a o-piť
sa“.18
dojiť (štát) = využívať
Toto je najväčší príživník, akého som kedy stretol, v živote nepracoval ani
jeden deň, len dojí štát.
mať okno (v pamäti) = nepamätať si
Na skúške mám vždy poriadne okno, na nič si nedokážem spomenúť.
sedieť na niekom = neobľubovať, šikanovať, prenasledovať niekoho (obyčajne z osobnej antipatie)
Môžem sa snažiť, ako chcem, učiteľka na mne sedí, neznáša ma.
kašlať/kašľať na niekoho = nestáť o niekoho, o niečo; zaujímať ľahostajný
postoj k niekomu, niečomu; pohŕdať niekým, niečím
Jano sa zaujíma len o vlastné dobro, kašle na svojich kamarátov.

6. Vyhľadajte kolokvializmy v uvedených úryvkoch textov. Vysvetlite
ich význam, prípadne použite synonymné výrazy. Potom pracujte so
Stručným etymologickým slovníkom slovenčiny a zistite, aký je pôvod
týchto kolokvializmov. Z ktorých jazykov boli prevzaté do slovenčiny?
a)
Medzi populárne služby Student Agency patrí predovšetkým lacná autobusová doprava a tiež letenky, ktoré v určitých akciách môžete kúpiť naozaj za
bagateľ.
b)
Prečo stomatológ, u ktorého pracuje moja manželka, nemá ani toľko
chochmesu, aby jej dal vyšší plat?
c)
Policajný hovorca ľudí ubezpečil, že miesta, kde sa pijanské posedenia konajú
najčastejšie, monitorujú hliadky. Tie dávajú miestnym korheľom na známosť,
že pouličné pitie už viac nebude tolerované.
d)
Ak sa vám názov kolínska voda zdá príliš nóbl, vedzte, že medzi bežnými
spotrebiteľmi je viac zaužívaný názov voda po holení.
18

KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2015.
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e)
Internetom sa šíria fámy o zverstvách, ktoré páchajú utečenci.
f)
Čo môžete zažiť tento týždeň v našom meste? Vyberte si, ktorá akcia je podľa
vášho gusta.
g)
Aj keď je o mačkách všeobecne známe, že sú oproti psom dynamickejšie,
obratnejšie a prešibanejšie, to ešte neznamená, že sa nemôžu dostať do poriadnej šlamastiky.
h)
Dominika Cibulková inklinuje k mužom z rovnakého fachu.
i)
Zažite atmosféru Budapešti, navštívte termálne kúpele, ochutnajte maďarské špeciality, koštujte maďarské vína, poseďte si v príjemných kaviarňach
a cukrárňach.
j)
Kto nenaučí svojho psa istým móresom, keď je šteňa, v dospelosti sa s ním
poriadne natrápi.
Riešenie:
Výklady kolokvializmov sú uvedené podľa SSSJ a SESS.
a) bagateľ
– veľmi malá suma, veľmi nízka cena alebo hodnota, maličkosť, drobnosť
– z francúzskeho bagatelle, čo je prevzatie z talianskeho bagatella = maličkosť, drobnosť
b) chochmes
– schopnosť rýchlo, pohotovo uvažovať a konať, poradiť si v danej chvíli; rozum, dôvtip, prefíkanosť
– z jazyka jidiš; východiskový výraz je odvodený od hebrejského ḥākām
= múdry, šikovný, skúsený
c) korheľ
– opilec, pijan; ten, kto nadmieru pije alkoholické nápoje (často v nadávkach)
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

– z maďarského korhely, čo je prevzatie z nemeckého Chorherr (člen kapituly pri biskupskom chráme, kanonik; v období reformácie sa toto
slovo používalo ako nadávka, odtiaľ pochádza súčasný hanlivý význam)
nóbl
– vznešený, jemný; taký, ktorý je na vyššej spoločenskej a životnej úrovni; charakteristický alebo určený pre ľudí z vyšších (majetnejších)
vrstiev, panský, vznešený, elegantný
– z francúzskeho noble, čo je prevzatie z latinského nōbilis = vznešený,
urodzený, doslova poznateľný, známy, znamenitý
fáma
– neoverená informácia šíriaca sa ústnym podaním, chýr, zvesť, povesť
– z latinského fāma = chýr, správa, verejná mienka, dobrá i zlá povesť
(z rovnakého koreňa ako fārī = hovoriť, rozprávať)
gusto
– schopnosť esteticky hodnotiť, vkus, chuť, záľuba; príjemný pocit z istého zážitku, pôžitok, potešenie
– z talianskeho gusto, ktorého východiskom je latinské gustus = chuť
(zmysel i chuťový vnem)
šlamastika
– nepríjemná situácia, trampoty
– zo slova Schlamastik z rakúskej nemčiny, ktoré bolo utvorené na základe nemeckého Schlamassel, čo je prevzatie z jidiš šlamassel = nešťastie, smola
fach
– pracovný odbor, zamestnanie
– z nemeckého Fach; pôvodne časť, diel, oddelenie; prenesene aj o pracovnej špecializácii
koštovať
– zisťovať chuť jedla alebo nápoja jedením alebo pitím, ochutnávať
– z nemeckého kosten, ktoré súvisí s nemeckým er-kiesen = vyvoliť, zvoliť
móres
– ustálené spôsoby správania, konania; dobré spôsoby
– z latinského mōrēs = mravy
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7. Nasledujúce príklady sú úryvkami rozsiahlejších vecných textov vyznačujúcich sa oficiálnosťou a formálnosťou. V každom úryvku bola
zámerne jedna lexéma nahradená kolokvializmom. Vyhľadajte tieto
hovorové výrazy, ktoré do textov zo štylistického hľadiska nepatria.
Nahraďte ich vhodnými synonymami.
a)
Jednou z foriem klientelizmu je aj tlačenka. Ide v podstate o vzťah medzi
nerovnako silnými partnermi, kde silnejší ochraňuje slabšieho.
b)
Podľa štatistík trpí migrénou 10 % dospelých Slovákov. Tento problém zväčša
vyrieši optimálna denná dávka horčíka – 365 mg. V prípade akýchkoľvek
príznakov by ste mali kontaktovať svojho lekára, ktorý vám nabetón problematiku objasní a spoločne nájdete ideálne riešenie pre svoj momentálny
zdravotný stav.
c)
Ľudovít Štúr sa buchol do Češky Márie Pospíšilovej. Zblížila ich nešťastná
náhoda. Cestou zo štúdií v Halle sa Ľudovít zastavil u Pospíšilovcov v Hradci
Králové. Neplánoval sa zdržať dlho, ale pri nešťastnom páde zo schodov si
zlomil ruku, a tak sa v septembri 1840 jeho pobyt v Hradci Králové predĺžil.
d)
Aj ľudia vo vyššom veku môžu zostať silní a v dobrej kondičke. Dôležité je
konzumovať dostatočné množstvo bielkovín. Tie sú totiž potrebné na tvorbu
svalovej hmoty a jej udržanie. Tá je zase nevyhnutná na správne fungovanie
tela pri bežných denných činnostiach, ako aj pri športe.
e)
Opitý mladík z Košíc nabúral. Po príchode policajnej hliadky bol vyzvaný,
aby predložil doklady od vozidla, a bol podrobený dychovej skúške. Namerali
mu 0,96 miligramu alkoholu, čo predstavuje dve promile. Keďže vodič požil
alkohol, nehoda bude klasifikovaná ako trestný čin.
f)
Počet chrípke podobných ochorení v porovnaní s predchádzajúcim týždňom
klesol. Lekári ošetrili 212 zväčša malých pacientov do 5 rokov. Situácia s výskytom mumpsu sa však furt nezlepšila. V rôznych okresoch pribúdajú noví
pacienti.
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Riešenie:
a) tlačenka = protekcia
b) nabetón = celkom iste, určite
c) buchol sa = zamiloval sa
d) v kondičke = v kondícii
e) nabúral = spôsobil dopravnú nehodu, havaroval
f) furt = stále
8. Vytvorte vety. Použite verbá v préterite. Zachovajte uvedené poradie
slov. Nájdite kolokvializmy a vysvetlite ich význam.
a)
b)
c)
d)
e)

Peter – počas – štúdium – stále – pendlovať – medzi – Bratislava a Žilina
muž (plur.) – v – drahý – oblek (plur.) – vyzerať – vždy – šik
náš – sused – haprovať – brzda (plur.) – na – auto
môj – starý otec – nikdy – nechýbať – guráž
na – sekretárka – čakať – v – kancelária – halda – nevybavený – papier
(plur.)
f) režisér – predstaviť – divák (plur.) – fascinujúci – príbeh (plur.) – zo – život – dvojičky
Riešenie:
a) Peter počas štúdia stále pendloval medzi Bratislavou a Žilinou.
pendloval = chodil sem a tam
b) Muži v drahých oblekoch vyzerali vždy šik.
šik = ladne, vkusne (šik – nesklonné adjektívum aj adverbium)
c) Nášmu susedovi haprovali brzdy na aute.
haprovali = nefungovali, resp. zle fungovali, neboli v poriadku
d) Môjmu starému otcovi nikdy nechýbala guráž.
guráž = smelosť, odvaha, odhodlanosť
e) Na sekretárku čakala v kancelárii halda nevybavených papierov.
halda = veľké množstvo, kopa, hromada
f) Režisér predstavil divákom fascinujúce príbehy zo života dvojičiek.
dvojičky = dve spolu narodené deti jednej matky, dvojčatá
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9. Doplňte podľa kontextu správne tvary verba pliesť (sa) a substantív od
neho odvodených. V prípade potreby doplňte k danému verbu vhodný
prefix. Vysvetlite význam použitých kolokvializmov.
a) ..................... (imperatív, negácia, 2. os. sing.) ma do svojich súkromných
záležitostí!
b) Máme podozrenie, že náš 19-ročný syn užíva pervitín. Zhoršil sa mu prospech, je stále unavený, máva rozšírené zreničky a ..................... (prézent)
mu jazyk.
c) Mala som kamarátky, ktoré ..................... (préteritum) so ženatými mužmi. Vždy som sa na ne pozerala cez prsty. Mala som plné ústa poučení
o tom, že to nie je správne a že ubližujú sebe aj iným, až kým sa to nestalo
aj mne.
d) Kupujete auto v zahraničí? Pripravte sa na poriadne .....................!
e) Dedinský život nie je nič pre mňa. Ženy len ohovárajú, roznášajú
..................... po dedine, dievčatá flirtujú a muži sa opíjajú v krčme.
f) Začiatkom roka bol požiar na Sibírskej ulici v Prešove. Zdá sa mi, že to
spôsobila petarda hodená do kontajnera. Ale možno ..................... .
Riešenie:
a) nepleť = nemiešaj, nevsúvaj
b) pletie sa (mu jazyk) = nezreteľne rozpráva
c) sa zaplietli = mali intímny vzťah
d) opletačky = nepríjemnosti (pri vybavovaní niečoho)
e) pletky = klebety, intrigy
f) sa pletiem = sa mýlim

Úlohy zamerané na precvičovanie kolokvializmov môžu poslúžiť
lektorom slovenského jazyka a kultúry v zahraničí nielen ako doplnkový materiál vo vyučovacom procese, ale aj ako inšpirácia na tvorbu vlastných cvičení či úloh v učebniciach slovenčiny pre cudzincov.
Naším cieľom je pripraviť špeciálnu cvičebnicu hovorovej slovenčiny,
ktorá by bola pomôckou pri rozvíjaní receptívnych a produktívnych
jazykových zručností zahraničných študentov a ďalších záujemcov
o štúdium slovenčiny.
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SUMMARY
Development of Colloquial Vocabulary of Students
of Slovakistics Abroad
The paper points out the importance of incorporating the issues of colloquial
vocabulary into the process of teaching Slovak as a foreign language. In
addition to the theoretical definition of colloquialisms and elucidation of
their function in the language practice, we introduce specific possibilities of
developing colloquial vocabulary with students of Slovakistics abroad, whose
proficiency in the Slovak language is level B2 or higher. The paper represents
a set of nine exercises that can be used by the lecturers of the Slovak language
and culture as supplementary material in the teaching process and as an
inspiration to create their own exercises or tasks in textbooks of Slovak
for foreigners. The source material for the exercises was the dictionary of
colloquialisms that we have compiled based on Krátky slovník slovenského
jazyka.
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SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

NESPISOVNÉ JAZYKOVÉ PRVKY
A ICH MIESTO VO VÝUČBE SLOVENČINY
AKO CUDZIEHO JAZYKA
(SO ZAMERANÍM NA ÚROVEŇ A1)
–◆–
Zuzana Hargašová
Inštitút slavistiky Viedenskej univerzity

Kľúčové slová: slovenčina ako cudzí jazyk, didaktika, nespisovné jazykové prvky
Key words: Slovak as a foreign language, didactics, substandard language elements

ÚVOD
Príspevok sa venuje problematike nespisovných jazykových prvkov
a ich miestu vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Motiváciou
výberu tejto témy sa stala skutočnosť, že som si ako lektorka slovenského jazyka počas svojej pedagogickej praxe kládla otázku, či a do
akej miery je potrebné vo výučbe venovať pozornosť jazykovým prvkom, ktoré sú nespisovné, nie sú v súlade s platnou kodifikáciou, ale
bežne sa používajú v jazykovej praxi. Keďže som viedla primárne jazykové kurzy pre úplných začiatočníkov a pracovala som s učebnicou
Krížom-krážom. Slovenčina A11, príspevok sa zameriava na jazykové
1

KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. 187 s.
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javy, ktoré sa sprostredkúvajú cudzincom v rámci výučby na tejto
úrovni.
Učebnica Krížom-krážom. Slovenčina A1 (ďalej len Krížom-krážom
A1) dodržiava platnú kodifikáciu a prezentujú sa v nej spisovné jazykové prvky a javy. Táto didaktická koncepcia je prirodzená s ohľadom
na status spisovnej slovenčiny a stupeň jej demokratizácie. Spisovnú
slovenčinu ovládajú v podstate všetci Slováci ako svoj materinský jazyk a komunikujú ním ako svojím prirodzeným jazykom2.
Z tohto hľadiska majú tvorcovia učebníc slovenčiny pre cudzincov jednoduchšiu úlohu ako napr. autori didaktických materiálov na
výučbu češtiny ako cudzieho jazyka, pretože v českej spoločnosti sa
v niektorých komunikačných sférach obmedzuje používanie spisovnej
češtiny a v ústnej komunikácii sa bežne používa tzv. obecná čeština3.
Tvorcovia učebníc češtiny pre cudzincov sa tak pri ich koncipovaní
musia vyrovnať s otázkou, či prezentovať spisovnú češtinu, ktorej norma sa v bežnej komunikácii nedodržiava, alebo predstaviť záujemcom
o osvojenie si češtiny jej bežne používanú, ale nespisovnú formu4.
V slovenskom lingvodidaktickom prostredí sa vzhľadom na vyššie
naznačený status súčasnej spisovnej slovenčiny prezentuje v didaktických materiáloch spisovná varieta. Aj v našom jazykovom prostredí
však možno identifikovať v bežnej jazykovej komunikácii používanie
nespisovných jazykových prvkov, teda takých prvkov, ktoré nie sú
v súlade s platnými kodifikačnými príručkami. Takéto jazykové prvky sa spomínajú v rôznych jazykovedných štúdiách či monografiách
venovaných súčasnej spisovnej slovenčine, v lingvistických periodikách, predovšetkým v Kultúre slova, kde sa v rámci jazykových okienok ozrejmuje ich správne používanie, ďalej sú predmetom častých
2

3

4

Porov. DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu.
Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 120.
Pozri NEKVAPIL, Jiří: Hlavní výzvy pro češtinu jako středně velký jazyk na začátku
21. století. In: Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií. Praha : 2010,
s. 32 – 33.
Pozri ADAMOVIČOVÁ, Ana – PEŠIČKA, Jiří: Běžně mluvený jazyk ve výuce češtiny pro cizince. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2005 – 2006.
Ed. B. Štindlová – J. Čemusová. 1. vyd. Praha : Akropolis, 2007, s. 81 – 85.
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otázok, s ktorými sa obracajú používatelia jazyka na lingvistov v jazykovej poradni5.
Cieľom príspevku je podať sumár takých jazykových prvkov foneticko-fonologickej a morfologickej roviny prezentovaných pri výučbe
slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni A1, ku ktorým popri ich
spisovnej podobe v bežnej jazykovej praxi existuje často používaná
nespisovná alternatíva. Pri týchto alternatívnych prvkoch uvedieme
ich spisovný variant na základe platných kodifikačných príručiek, ako
aj ich nespisovnú alternatívu, ktorá však patrí do reálnej jazykovej
normy, príp. úzu. V závere zaujmeme stanovisko k potrebe oboznámiť
študentov s týmito alternatívnymi prvkami.

STATUS SÚČASNEJ SPISOVNEJ SLOVENČINY
Podoba súčasnej spisovnej slovenčiny je výsledkom jej postupného
vývinu, pričom možno konštatovať, že dnešná spisovná slovenčina sa
začala uvádzať do života v polovici 19. storočia, keď bola prijatá tzv.
hodžovsko-hattalovská reforma štúrovskej slovenčiny. Spisovná slovenčina upravená touto reformou plnila integračnú funkciu a stimulovala intenzívnejší rozvoj jazyka. Formovala sa „ako vedome konštituovaný útvar pre celonárodné potreby, stabilizovala sa uvedomovanými
kodifikačnými pravidlami a rozvíjala sa pod vplyvom vonkajších zásahov“6. Považujeme sa dôležité zdôrazniť, že ustaľovanie a kultivovanie
spisovnej slovenčiny úzko súviselo s jej reguláciou, ktorá sa uskutočňovala prostredníctvom premyslených a zdôvodnených intervencií.
Skutočnosť, že „do verejnej komunikácie vstupuje čoraz širší okruh
používateľov jazyka s rozličným jazykovým zázemím“7, sa v spisovnej
slovenčine prejavuje tak, že vo verejnej komunikácii sa nepoužívajú
len kodifikované jazykové prostriedky. Kým v konštitučnom obdo5
6

7

Porov. http://jazykovaporadna.sme.sk/
DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 120.
Tamže, s. 122.
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bí spisovného jazyka, keď sa jeho norma stabilizovala a šírila medzi
členov jazykového spoločenstva, bol spisovný jazyk jeho integračným
a charakterizačným prvkom, jeho funkciu postupne preberala štandardná forma národného jazyka, ktorá sa stala primárnou formou realizácie národného jazyka.8
Ako sme už spomenuli, spisovnú slovenčinu v súčasnosti aktívne
ovládajú v podstate všetci Slováci ako svoj materinský jazyk a komunikujú ním ako svojím prirodzeným jazykom. Vlastnosť prirodzenosti
nadobudla spisovná slovenčina na základe toho, že si ju osvojilo celé
jazykové spoločenstvo a prispôsobilo si ju svojej diferencovanosti.9
V starších vývinových obdobiach, keď ešte nebol stupeň demokratizácie spisovnej slovenčiny taký vysoký, bola „umelým“ jazykom,
ktorý bolo potrebné uvedomene uviesť do života Slovákov, vedome
ho upravovať, stabilizovať, šíriť, a súčasne k nemu pestovať vzťah ako
k hodnote, brániť ho a sledovať, či sa vyvíja tak, ako sa vyvíjať má.10
Tento „umelý“ jazyk sa uvedomene dostával do jazykového vedomia
Slovákov, ktoré sa aktivizovalo pri komunikačnom zaobchádzaní so
spisovnou slovenčinou a jej ovládaní. V súčasnosti sa však už spisovná slovenčina nevníma ako „umelý“ jazyk, ale ako jazyk prirodzený,
fungujúci ako normálne rozvinutý a diferencovaný jazyk s pružne
stabilnou normou, ktorá vyhovuje potrebám jeho nositeľov. Postupná demokratizácia spisovnej slovenčiny spôsobila postupnú stratu
príznaku „umelosti“ a miera účasti jazykového vedomia na komunikačnom zaobchádzaní s ňou sa znížila. V súčasnosti sa spisovná
slovenčina používa s optimálnou mierou prirodzenosti, je prítomná
v jazykovom povedomí jej používateľov a jazykové vedomie sa pri jej
používaní uplatňuje len v prípade, ak sa v jazykovej komunikácii objaví problém vyplývajúci zo skutočnosti, že komunikanti nedokážu na
základe svojho jazykového povedomia normálne zareagovať na istú
špecifickú vyjadrovaciu potrebu.
8

9
10

DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 122.
Tamže, s. 127.
Tamže, s. 120 – 121.
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IDEÁLNA NORMA, REÁLNA NORMA A ÚZUS
Normy jazyka, a teda aj normy spisovného jazyka, sú špecifické prípady sociálnej normy, ktoré si osvojujú členovia istej spoločnosti
v procese socializácie. Tento proces sa vyznačuje tým, že sa v ňom
utvára metajazyková axiologická kompetencia používateľov jazyka,
schopnosť hodnotiť jazykové prostriedky a ich používanie. Normy jazyka sú súčasťou tejto kompetencie, pretože sú v nich akumulované
intersubjektívne potreby a záujmy členov istého jazykového spoločenstva. Jazykové normy sú definované ako „aktuálne alebo potenciálne
kodifikované štandardizácie foriem, ich významov a ich kombinácií
a suprasémantických príznakov jazykových jednotiek, v ktorých sú
akumulované kolektívne potreby a záujmy korelujúce s funkciami noriem a teda je v nich zafixovaná motivácia ich rešpektovania, ktorá
v danej societe nadobudla regulatívnu silu“11. V tejto definícii sa spomína aktuálna a potenciálna kodifikovanosť z dvoch dôvodov: prvým
je fakt, že kodifikácia zaostáva za normou a tie jazykové prvky, ktoré
sa používajú v jazykovej praxi, sa nemusia objaviť v aktuálnej kodifikácii. Druhým dôvodom je skutočnosť, že jazykové prvky, ktoré sú
dostatočne štandardizované, aj napriek svojej rozšírenosti v jazykovej
praxi nie sú zahrnuté do kodifikácie. Nachádzajú sa v referenčnom
poli potenciálnej kodifikácie a aktualizácia týchto potenciálne kodifikovateľných jazykových prvkov závisí od okolností, ktoré majú vplyv
na ich kodifikačné prehodnotenie. Táto otázka úzko súvisí s opozíciou
ideálna vz. reálna jazyková norma. Podľa J. Dolníka12 vyplýva ideálna
norma z predstavy o tom, čo je kompatibilné s tou normou. Na druhej
strane reálna jazyková norma zodpovedá tomu, čo sa dá štatisticky
zistiť. Ak sa zistí, že istý jazykový prvok nie je súčasťou ideálnej normy, ale vyskytuje sa v komunikátoch sociologicky signifikantnej časti
používateľov v komunikačných sférach a situáciách spisovného jazyka, patrí do reálnej normy.
11

12

DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 101.
Tamže.
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V našom lingvistickom prostredí jazyková kritika sústavne upozorňuje na jazykové chyby vo verejných prejavoch, na nedodržiavanie
spisovnej normy. Ide o normu vytvorenú jazykovou praxou kultivovaných používateľov spisovného jazyka, ktorá je realizáciou systémových možností. Je to ideálna norma, funkčne determinovaná sústava
štandardizácií s regulatívnou silou, ktorá zodpovedá idealizovanej
predstave o realizácii jazykového systému a používaní jazyka. Táto
idealizovaná predstava má svoj základ v tendencii k striktnologickému vnímaniu jazykového systému a tendencii k reštriktívnemu vnímaniu rozmanitosti používania spisovného jazyka.13 U nás je práve
ideálna norma základným hodnotiacim kritériom verejných prejavov.
Konzekventne by ju mali dodržiavať všetci používatelia spisovnej slovenčiny. Je to však ideálny stav, reálna jazyková prax ukazuje, že ideálna norma sa dôsledne nerešpektuje.
S ideálnou normou je spätý vyššie spomínaný „umelý“ spisovný
jazyk, prirodzený spisovný jazyk je spojený s reálnou normou, ktorú
si vypestovalo diferencované jazykové spoločenstvo. Reálna norma je
diferencovaná práve do tej miery, aká zodpovedá potrebe jazykového spoločenstva. Obe normy, ideálna a reálna, obsahujú variantnosť,
diferencovanosť, a je pre ne charakteristický pojem pružnej stability,
ktorý označuje prispôsobivosť normy zmenám v jazykovej praxi. Kým
o hraniciach diferencovanosti a pružnosti ideálnej normy rozhoduje
iba tá časť jazykového spoločenstva, zahŕňajúca používateľov jazyka,
ktorí sa tradične považujú za kultivovaných, pri reálnej norme sú to
všetci nositelia spisovnej slovenčiny. Pri ideálnej norme ide o vedomé
rozhodovanie, pri reálnej o rozhodovací proces v jazykovej praxi, ktorý sa uskutočňuje reprodukciou jednotnej a diferencovanej analógie.
Prevažuje jednotná analógia, ktorej reprodukciou sa udržiavala napr.
jednotná výslovnosť hlások, jednota väčšiny gramatických tvarov atď.
Dôsledkom reprodukcie diferencovanej analógie je skutočnosť, že norma nadobudla alternatívnosť, ktorá do nej vnáša napätie. Rozsah alternatívnosti prevyšuje rámec variantnosti, zahŕňa aj také alternatívy
13

DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 105.
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ako napr. výslovnosť slova lipa s palatálnym a nepalatálnym l, tvary od
Sone / Soni či lexémy bielizeň / prádlo. Do reálnej normy teda patria
všetky jazykové prvky zahrnuté do ideálnej normy, ako aj prvky, ktoré
sa rozšírili a ustálili v jazykovej praxi ako neuvedomované alternatívy
k istým prvkom z ideálnej normy. Alternatívne prvky reálnej normy sa
identifikujú štatisticky prostredníctvom sociolingvistických výskumov.
Ak je výskyt jazykového prvku frekventovaný v dlhšom časovom úseku
a používa ho nezanedbateľný počet účastníkov celospoločenskej komunikácie, je prvok súčasťou reálnej normy. V opozícii s ideálnou normou
tak reálnu normu možno charakterizovať ako funkčne determinovanú
sústavu štandardizácií s regulatívnou funkciou, ktorá zodpovedá reálnej predstave o realizácii jazykového systému a používaní jazyka. Táto
reálna predstava sa zakladá na prirodzenologickom vnímaní jazykového systému a na rešpektovaní rozmanitosti používania jazyka.14
Popri pojmoch ideálna a reálna norma je dôležité vymedziť aj pojem úzus. Úzus, teda jazykové zvyklosti, možno podľa J. Dolníka charakterizovať – podobne ako ideálnu a reálnu normu – ako funkčne determinovanú sústavu štandardizácií, odlišným znakom je však prejav
regulatívnej sily štandardizácií, teda aký spôsob záväznosti je spätý so
štandardizovanými štruktúrami. Záväznosť existuje ako vynútená akceptácia štandardizácií (príznaková záväznosť) alebo ako ich prirodzené rešpektovanie (prirodzená záväznosť). Prvý spôsob existencie záväznosti je príznačný pre ideálnu normu. V spisovnej jazykovej praxi sa
vždy vyskytujú odklony od ideálnej normy, a tak majú jej protagonisti
sklon k predpisovaniu správnych štruktúr. Aj keď sa s nimi používatelia
jazyka nestotožňujú, vyžaduje sa od nich ich akceptovanie. Druhý spôsob existencie záväznosti, teda prirodzené rešpektovanie štandardizácií, sa spája s reálnou normou a úzom. Kým pri príznakovej záväznosti
je používateľ jazyka viazaný jazykovou autoritou, prirodzená záväznosť
má svoj základ vo vzťahu „zaväzujem sa s ohľadom na iných“.15
14

15

Pozri DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu.
Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 106.
DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 107.
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Rozdiel medzi reálnou jazykovou normou a úzom spočíva v štandardizácii sociologicky signifikantnej časti používateľov spisovného
jazyka. Títo používatelia rozhodujú o tom, čo patrí do reálnej normy.
Tie jazykové prvky, ktoré sa štandardizovali mimo okruhu týchto používateľov, sú súčasťou úzu. K presunu jazykových prvkov z úzu do
reálnej spisovnej normy dochádza vtedy, keď ho signifikantná časť
používateľov prirodzene akceptuje, pričom táto prirodzená akceptácia nemusí znamenať, že daný jazykový prvok každý používateľ zo
signifikatného okruhu aktívne používa. Aj keď daný prvok používateľ
nepreferuje, akceptuje ho v mene solidarity s ostatnými používateľmi
jazyka.

1. FONETICKO-FONOLOGICKÁ ROVINA
1.1 Výslovnosť palatálneho konsonantu ľ
Na prezentáciu základov zvukovej, foneticko-fonologickej roviny sa
v učebnici Krížom-krážom A116 zameriava prvá lekcia, ktorá oboznamuje študentov so segmentálnym a čiastočne aj suprasegmentálnym
podsystémom slovenského jazyka. Pozornosť sa venuje hláskovému
inventáru a výslovnosti jednotlivých vokálov, konsonantov a diftongov
na pozadí ich dištinktívnej funkcie, kvantite a slovnému prízvuku17.
Z hľadiska skúmanej problematiky si všimneme prezentáciu v odbornej i laickej verejnosti najdiskutovanejšieho javu: výslovnosti konsonantu ľ predovšetkým vo fonologicky slabej pozícii pred vokálmi e, i,
í a tzv. i-ovými dvojhláskami. V súvislosti s výslovnosťou konsonantu
ľ sa v kodifikačnej príručke A. Kráľa uvádza, že v spisovnej slovenčine existujú dva výslovnostné varianty: „tzv. mäkké ľ, ktoré počujeme
vyslovovať vo všetkých kultivovaných spisovných prejavoch v slovách

16

17

KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. 187 s.
Tamže, s. 12 – 19.
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ako ľad, ľan, poľovať, ľavica...“18 a tzv. zmäkčené ľ, ktorého zvukové
znenie je výsledkom prirodzenej artikulačnej asimilácie výslovnosti
konsonantu typu l pred prednými vokálmi a i-ovými dvojhláskami
(napr. v slovách ale, alebo, lipa, polievať). A. Kráľ zdôrazňuje, že v slovenskej spisovnej výslovnosti sa pripúšťajú oba varianty výslovnosti
konsonantu ľ, mäkké aj zmäkčené ľ, pričom pripomína, že zmäkčené ľ
má byť zreteľne odlišné od tvrdého l, ako sa vyslovuje v slovách volať,
vlak, malý a pod.19
V súlade s platnou kodifikačnou príručkou je aj výklad sledovaného javu v učebnici Krížom-krážom A120, kde sa študentom prezentuje
palatálna výslovnosť konsonantu ľ v pozícii pred vokálmi e (ľeto), i
(ľipa), í (ľízať) a dvojhláskami ia (ľiať), ie (ľietať) a iu (ľaľiu). Takáto
výslovnosť patrí medzi prvky ideálnej jazykovej normy, v bežnej jazykovej praxi sa v spomenutých pozíciách presadzuje nepalatálna výslovnosť (leto, lipa, lízať, liať, lietať, ľaliu).
Mäkkostná konsonantická korelácia je jedným z charakteristických znakov slovenského jazyka. V súčasnej spisovnej slovenčine sa
uplatňuje mäkkostný protiklad pri konsonantických pároch d – ď, t –
ť, n – ň, l – ľ. V staršej fáze vývinu slovenčiny bol počet mäkkostných
párov vyšší, palatálne varianty mali aj tie konsonanty, ktoré označujeme ako obojaké (b – b´, p – p´, m – m´, v – v´, r – r´, s – s´, z – z´).
Rozpad mäkkostnej konsonantickej korelácie bol postupný, prebiehal
od 11. do 15. storočia21 a rozkolísaná výslovnosť palatálneho konsonantu ľ v bežnej jazykovej praxi je svedectvom toho, že tento proces
ešte stále nie je ukončený. Popri mäkkej sa používa aj zmäkčená a tvrdá výslovnosť.

18
19
20

21

KRÁĽ, Ábel: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Martin : Matica slovenská, 2009, s. 68.
Tamže, s. 69.
KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 19.
Porov. KRAJČOVIČ, Rudolf: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. 2. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009.
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2. MORFOLOGICKÁ ROVINA
2.1 Substantíva
2.1.1 Nominatív pl. životných maskulín so slovotvornou
príponou -ca
V nominatíve pl. životných maskulín so slovotvornou príponou -ca,
ktoré sa skloňujú podľa vzoru hrdina, je kodifikovaná prípona -ovia
(sudcovia, zástupcovia, hovorcovia, rozhodcovia). Pri vzore hrdina
ide o základnú príponu, ktorá je frekventovanejšia ako sekundárna
koncovka -i, vyskytujúca sa najmä pri cudzích životných maskulínach
(futbalisti, poeti). Už L. Dvonč v polovici 90. rokov minulého storočia
konštatoval, že v sledovanom tvare „vývin v súčasnej spisovnej slovenčine zreteľne ukazuje na čoraz väčšie používanie prípony -i“22, pričom
poukázal na skutočnosť, že koncovka -i je produktívna práve pri životných maskulínach so slovotvornou príponou -ca. J. Dolník23 v tejto
súvislosti s odvolaním sa na sociolingvistické prieskumy uvádza, že
nespisovný tvar záujemci prevláda nad spisovným tvarom záujemcovia. Tvar záujemci teda korešponduje s vývinovou tendenciou, ktorú zachytil L. Dvonč. Ako ďalej konštatuje J. Dolník, prevaha tvarov
s príponou -i môže byť ovplyvnená aj maskulínami ako herci, diváci,
chodci, v ktorých sa -i vyskytuje po konsonante c24.
V učebnici Krížom-krážom A1 sa nominatív pl. substantív preberá
v rámci 4. lekcie. V prehľadnej tabuľke sú ako vzorové slová použité
životné maskulína muž a kolega, ktorých plurálové tvary majú pádové prípony -i a -ovia (muži, kolegovia)25. Distribúciu troch možných
22

23

24
25

DVONČ, Ladislav: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984, s. 29.
DOLNÍK, Juraj: Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Bratislava : Stimul,
2007, s. 35.
Tamže.
KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 58.
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pádových prípon životných maskulín v nominatíve pl. (-i, -ia, -ovia)
pomáha ozrejmiť súbor príkladov, usporiadaných do stĺpcov podľa
uplatnenej pádovej prípony. Vyčleňujú sa tu životné maskulína so slovotvornou príponou -an (Rakúšan – Rakúšania), -teľ (učiteľ – učitelia),
-ista (hokejista – hokejisti) či s tvarotvornou príponou -a (kolega – kolegovia), resp. -o (dedo – dedovia). Životné maskulína so slovotvornou
príponou -ca s kodifikovanou tvarotvornou príponou -ovia v nominatíve pl. nie sú súčasťou výkladu, ako samostatná skupina sa však spomínajú v súvislosti s prechyľovaním, odvodzovaním ženských podstatných mien od mužských (sudca – sudkyňa, poradca – poradkyňa),
v rámci tej istej lekcie26.
2.1.2 Akuzatív pl. zvieracích maskulín
Deklinácia zvieracích maskulín je špecifická v tom, že v sg. sa skloňujú podľa vzoru chlap a v pl. podľa vzoru dub (nominatív pl. hady,
voly) alebo stroj (nominatív pl. medvede, zajace) v závislosti od zakončenia tvarotvorného základu. Popri spisovných tvaroch akuzatívu pl.
s koncovkami -y, -e (hady, medvede) sa v reálnej jazykovej praxi často
používajú nespisovné tvary s tvarotvornou príponou -ov (hadov, medveďov). Na túto skutočnosť opäť poukázal už L. Dvonč: „V hovorovom
štýle sa stretávame s používaním tvaru A. pl. zhodného (formálne)
s tvarom G. pl., čiže namiesto zhody tvarov N. a A. pl. sa uplatňuje
zhoda tvarov G. a A. pl.“27 Tvary akuzatívu pl. zvieracích maskulín
s koncovkou -ov sa používajú v dôsledku medziparadigmatickej analógie s mužskoosobovými maskulínami, pri ktorých sa uplatňuje zhoda tvarov genitívu a akuzatívu sg. aj pl. (genitív a akuzatív sg.: chlapa;
genitív a akuzatív pl.: chlapov). Prípona -ov v akuzatíve pl. je spisov-

26

27

KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 57.
DVONČ, Ladislav: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984, s. 32.
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ná len pri životných maskulínach pes, vlk a vták, ktoré sa na rozdiel
od ostatných zvieracích maskulín môžu v pl. skloňovať ako životné
maskulína. Popri tvaroch akuzatívu pl. psy, vlky, vtáky sú teda spisovné aj tvary psov, vlkov, vtákov. Učebnica Krížom-krážom A128 uvádza
v akuzatíve pl. spisovnú pádovú koncovku -y (psy).
2.2 Posesívne adjektíva
Problematika posesívnych adjektív je v učebnici Krížom-krážom A1
predstavená v rámci 3. lekcie v súlade s platnou kodifikáciou. Posesívne adjektíva sa skloňujú podľa vzoru otcov alebo matkin v závislosti od skutočnosti, či sa privlastňuje osobe mužského alebo ženského
rodu. Ak sa privlastňuje osobe mužského rodu, v nominatíve sg. majú
posesívne adjektíva tri rôzne prípony podľa rodu privlastňovanej entity: -ov (Róbertov kamarát), -ova (Róbertova izba), -ovo (Róbertovo
auto). V prípade, že sa privlastňuje osobe ženského rodu, posesívne
adjektíva majú v nominatíve sg. koncovky -in (Zuzanin kamarát), -ina
(Zuzanina izba), -ino (Zuzanino auto)29. Keď je privlastňovaná entita stredného rodu, v bežnej jazykovej praxi sa často používajú tvary privlastňovacích zámen s nespisovnými príponami -ove (Štúrove
námestie, otcove rádio), -ine (susedkine okno, kamarátkine srdce). Pri
deklinácii posesívnych adjektív sa tak prejavuje tendencia postupného
odstraňovania menných tvarov, ktoré predstavujú zvyšky pôvodného
menného skloňovania, a vzory otcov a matkin sa zbližujú so vzorom
pekný.30

28

29
30

KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 76.
Tamže, s. 45.
Porov. DVONČ, Ladislav: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984, 82 – 83.
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2.3 Pronominá
2.3.1 Personálne pronominá oni, ony
Personálne pronominá v slovenčine sa v učebnici Krížom-krážom A1
prezentujú v 2. lekcii. V sg. sa uvádzajú pronominá ja; ty; on, ona,
ono, v pl. my; vy; oni, ony.31 Pri problematike personálnych pronomín sa výklad rozdeľuje do troch bodov: prvým je upozornenie na
použitie osobného zámena vy vo formálnej, a osobného zámena ty
v neformálnej komunikácii; druhým rozdiel v používaní zámen oni
a ony v 3. osobe pl., a tretím použitie osobného zámena pri uplatnení
akcentu, napr. Vy sa voláte Pavol? Nie, ja sa volám Peter. Sústredíme sa
na druhý bod, vyjadrenie 3. osoby pl. prostredníctvom pronomín oni
a ony. Distribúciu osobných zámen oni a ony v učebnici demonštrujú
symboly reprezentujúce kategórie životných a neživotných maskulín,
feminín a neutier. Pronomen oni sa používa, ak sa referuje o životných maskulínach, ony vtedy, ak sa odkazuje na neživotné maskulína
(aj zvieracie), feminína a neutrá. Taký je stav v spisovnej slovenčine.
V reálnej jazykovej norme sme zaznamenali častý výskyt osobného
zámena oni aj v prípadoch, keď sa odkazovalo na neživotné podstatné mená mužského rodu, dokonca aj na feminína či neutrá (podniky,
firmy, mestá).
2.3.2 Interogatívne pronominá čí, čia, čie
Tematika posesívnych pronomín a adjektív je v učebnici Krížom-krážom A1, ako sme už spomínali vyššie, komponentom 3. lekcie. Nevyhnutnou súčasťou pri jej prezentácii je informácia o interogatívnych
pronominách čí, čia, čie,32 ktoré slúžia na vyjadrenie otázky týkajúcej
sa vlastníka alebo pôvodcu (čí záujem? čia lampa? čie auto?), prípadne
31

32

KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 27.
Tamže, s. 44.

225

LINGVODIDAKTICKÉ ASPEKTY

sa používajú na začiatku vzťažnej vedľajšej vety (Viem, čí je to kľúč.).
V jazykovej praxi sa vo funkcii opytovacích zámen čí, čia, čie používa
genitívny tvar opytovacieho osobného zámena kto vo forme koho, ktorý je v tejto pozícii nespisovný, pretože zámenom koho sa pýtame na
osobu, nie na vlastnícky vzťah.
2.4 Slovesný tvar 2. osoby pl. préterita vo formálnej
komunikácii
Používanie slovesných tvarov préterita na vyjadrenie minulého času
tak, ako ich predstavuje učebnica Krížom-krážom A133, sa javí z hľadiska skúmanej problematiky ako bezproblémové, jazyková prax korešponduje s platnou kodifikáciou. V 1. a 2. osobe sg. a pl. sa préteritum tvorí pomocou tzv. l-formy a konjugovaného prézentného tvaru
slovesa byť (hovoril som / hovorila som, hovoril si / hovorila si; hovorili
sme, hovorili ste), tvar 3. osoby sg. a pl. préterita sa skladá len z l-formy
(hovoril / hovorila / hovorilo; hovorili). Používanie týchto spisovných
tvarov v bežnej jazykovej praxi sa však často nerešpektuje vo formálnej komunikácii pri vykaní, teda v 2. osobe pl., keď tvary ako povedali
ste, boli ste, vedeli ste sú nahrádzané nespisovnými tvarmi povedal /
povedala ste, bol / bola ste, vedel / vedela ste.
2.5 Prepozície
2.5.1 Prepozícia po
Prepozícia po v spojení so slovesom ísť (idem po chlieb, idem po Johannu) sa v učebnici Krížom-krážom A134 prezentuje v súvislosti s ťažiskovým gramatickým javom 5. lekcie, ktorým je akuzatív. Prepozícia
33

34

KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 114 – 116.
Tamže, s. 79.
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po, viažuca sa s akuzatívom, má rôzne významy: vyjadruje priestorovú, časovú alebo číselnú hranicu, rozsah (dočiahnuť po strop), časový
úsek (po celé leto), poradie (po prvý raz), a vo vyššie spomenutom kontexte, v spojení s verbom ísť, vyjadruje účel, cieľ aktivity (ísť po otca,
ísť po mlieko). V bežnej jazykovej praxi však použitiu slovesa ísť a prepozície po vo význame účelu, cieľa konkuruje prepozícia pre (ísť pre
lekára, ísť pre zeleninu). Prepozícia pre sa taktiež viaže s akuzatívom,
primárne však vyjadruje nasledujúce významy: príčinu, dôvod (zostal
doma pre chorobu, nevidí pre tmu), zreteľ (mať zmysel pre humor, byť
pre niekoho vzorom), prospech (žiť pre rodinu, literatúra pre dospelých), väzbu pri slovesách a menách (nechať si niečo pre seba, otázka
pre odborníka). Účel a cieľ vyjadruje prepozícia pre len v ustálených
prípadoch ako chovať pre kožušinu, potreby pre domácnosť, poistiť pre
prípad poškodenia.
2.5.2 Prepozície za a o
Ďalšími prepozíciami, ktoré sa viažu s akuzatívom, sú predložky za
a o. V učebnici Krížom-krážom A135 sa prezentujú vo význame časového rozsahu (za koľko? za hodinu; 100 km za hodinu, za 40 minút)
a miery (o koľko? o hodinu; o 20 min. skôr, o 50 km rýchlejšie). Obe
prepozície majú v spojení s akuzatívom viacero významov. Predložka
za okrem spomenutého časového rozsahu (za jeden deň) môže vyjadrovať smer (sadnúť si za stôl), miesto dotyku (chytiť sa za hlavu),
prostriedok, spôsob (viesť za ruku), príčinu (potrestať za prehru), podmienku (chcieť za každú cenu), mieru (zjesť za dvoch), prospech, účel
(bojovať za nižšie ceny), zástupnosť (rozhodnúť za všetkých) a väzbu
pri slovesách a menách (vďaka za lásku). Prepozícia o popri význame
miery (byť o rok starší) vyjadruje aj miesto styku, dotyku (oprieť sa
o dvere), zreteľ (je núdza o byty), časový úsek, po ktorom nastáva dej
(prísť o chvíľu), príčinu (mať obavy o budúcnosť) a väzbu pri slovesách
35
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a menách (prosiť o pomoc). Z hľadiska skúmanej problematiky je dôležité spomenúť skutočnosť, že v jazykovej praxi sa často na vyjadrenie
časového úseku, po ktorom nastáva dej, používa namiesto spisovnej
prepozície o (prísť o 5 minút) prepozícia za (stretneme sa za hodinu,
vrátim sa za 10 minút).

ZÁVER
V príspevku sme predstavili súbor alternatívnych jazykových prvkov
na foneticko-fonologickej a morfologickej rovine, ktorých spisovné varianty sa prezentujú cudzincom v rámci výučby slovenčiny ako
cudzieho jazyka na úrovni A1, a pri ktorých sa popri spisovnom variante v bežnej jazykovej praxi presadzuje používanie nespisovných
alternatív. Už v úvode sme spomenuli, že učebnica Krížom-krážom
A1 sa orientuje na prezentáciu spisovnej slovenčiny a rešpektuje platné kodifikačné príručky. Myslíme si, že táto didaktická koncepcia je
vzhľadom sa status súčasnej spisovnej slovenčiny náležitá.
Vzniká však otázka, či a do akej miery je vhodné alebo potrebné oboznámiť študentov slovenčiny ako cudzieho jazyka aj s nespisovnými jazykovými prostriedkami, ktoré sú frekventované v bežnej
komunikácii. Odpoveď na túto otázku závisí od viacerých faktorov.
Významným aspektom, ktorý ovplyvňuje potrebu sprostredkovať
zahraničným frekventantom informáciu o nespisovných jazykových
prvkoch, je charakter a zameranie jazykového vzdelávania. Dôležité
je zohľadniť, či ide o slovakistov, cudzincov pracujúcich na Slovensku alebo napr. študentov programu LLP/Erasmus, taktiež treba brať
ohľad na dĺžku výučby, kontinuitu jazykového vzdelávania či študijnú
motiváciu frekventantov. Študenti programu LLP/Erasmus, ktorých
študijným odborom nie je slovenský jazyk, prichádzajú na Slovensko na jeden či dva semestre a slovenčina ako cudzí jazyk je pre nich
iba voliteľným predmetom. Výučba sa primárne orientuje na to, aby
frekventanti rozumeli základným frázam a výrazom z každodenného života a dokázali ich aj používať, aby boli schopní predstaviť seba
alebo iných, formulovať základné otázky a odpovede a dohovoriť sa
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jednoduchým spôsobom. Potrebnejšie je podľa nášho názoru oboznámiť s nespisovnými prvkami slovakistov a cudzincov pracujúcich na
Slovensku, u ktorých je predpoklad, že sa budú od úrovne A1 kontinuálne posúvať na vyššie jazykové úrovne.
Keďže cieľom výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka je naučiť cudzincov komunikovať v slovenskom jazyku, teda informácie jednak
prijímať a dekódovať, jednak ich sprostredkovať takým spôsobom,
aby bol dosiahnutý komunikačný efekt, aby boli percipientovi zrozumiteľné v daných komunikačných podmienkach36, pokladáme za
vhodné, aby lektor pri preberaní daných javov oboznámil frekventantov aj s existenciou nespisovných variantov, ktoré sa bežne používajú
v jazykovej praxi. Pri tomto type frekventantov je nevyhnutné zohľadniť aj ich reálne potreby, záujem o získanie komunikatívnej kompetencie v bežnej sfére, ale aj oficiálnej či profesijnej37.
Prirodzene, nespisovné jazykové prvky na foneticko-fonologickej
a morfologickej rovine, ktoré sme zaradili do súboru alternatívnych
prvkov, sa vyznačujú rozličnou mierou frekventovanosti. V úvodnej
časti príspevku sme naznačili, že o tom, či je jazykový prvok súčasťou
reálnej normy alebo úzu, rozhoduje skutočnosť, či ho akceptuje signifikantný okruh používateľov spisovnej slovenčiny. Na zistenie, či uvedené nespisovné prvky patria do reálnej normy alebo do úzu, by bol
potrebný rozsiahly sociolingvistický výskum. Ako však uvádza J. Dolník, z bežného pozorovania možno konštatovať, že tvar záujmemci je
prvok reálnej spisovnej normy, kým Ako ste to povedala? patrí do úzu38.
Považujeme za potrebné prezentovať zahraničným frekventantom predovšetkým tie prvky, ktoré sú súčasťou reálnej jazykovej
36
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Pozri PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej
lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 25.
Viac o sociolingvistických a psycholingvistických faktoroch, ktoré sa zohľadňujú
v didaktickej koncepcii slovenčiny ako cudzieho jazyka, pozri PEKAROVIČOVÁ,
Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 28 – 32.
DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 108.
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normy, pretože skutočnosť, že nie sú súčasťou kodifikácie a nepatria
do ideálnej normy, je spôsobená primárne tým, že pri kodifikácii sa
neuplatňuje pragmatickolingvistický prístup, teda prístup z pozície
používateľa v jazykovej komunikácii, ale systémovolingvistický prístup. Stotožňujeme sa s myšlienkou S. Ondrejoviča39 zo štúdie o problematike palatálneho ľ v spisovnej slovenčine o potrebe vymanenia sa
„z kodifikačných krážov príliš striktných pravidiel, ktoré nasadzujú
jazyku nadmieru zväzujúci korzet. [...] Iba po uvoľnení tejto rigidnej
kodifikácie budeme môcť očakávať, že sa táto informácia (o variantnej
výslovnosti ľ/l v pozíciách pred e, i) vo väčšej miere objaví aj v domácich a zahraničných učebniciach slovenčiny“.
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SUMMARY
Substandard Language Elements and Their Place in Teaching Slovak
as a Foreign Language (with a Focus on Level A1)
The aim of this paper is to identify and summarize the alternative language
elements on the phonetic, phonological and morphological plane, whose
standardized alternatives are presented to foreign students in the textbook
Krížom-krážom. Slovenčina A1, but their substandard alternatives are often
used in everyday linguistic practice. After introducing the theoretical and
methodological basics connected to the current status of literary Slovak and
terms ideal norm, real norm and conventional usage in the practical part,
the paper further presents various alternative language elements. In the last
part of the paper, we address the issue of the need to present the elements of
substandard language in teaching Slovak as a foreign language.
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Przed ponad dziesięcioma laty na konferencji poświęconej nauczaniu
składni słowackiej, która odbyła się na uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze1, mówiłam po raz pierwszy o kwestiach związanych
z nauczaniem składni słowackiej w polskim otoczeniu językowym.
W ciągu tego okresu wiele się zmieniło zarówno jeśli chodzi o adresatów tego nauczania jak i materiałów dydaktycznych pomocnych
w tym nauczaniu.
Nauczanie składni słowackiej w polskim kontekście czy otoczeniu
językowym można rozpatrywać w kilku aspektach, ale zawsze oczywiście w związku z nauczaniem języka słowackiego w ogóle, czyli jako
jedną z płaszczyzn językowych. Te kilka aspektów, o których wspo1

Por. PAPIERZ, Maryla: Nauczanie składni słowackiej w polskim otoczeniu językowym. In: Syntax a jej vyučovanie III. Ed. J. Vaňko – Ľ. Kralčák. Nitra : Univerzita
Konštantina Filozofa, 2005, s. 191 – 200.
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mniałam, to kilka typów nauczania języka słowackiego w różnych
środowiskach i na różnych poziomach:
• w szkołach podstawowych i gimnazjach (polskich gimnazjach,
czyli w klasach 7-9) jako języka ojczystego i obcego na polskiej
Orawie i Spiszu;
• w kilku liceach (klasy 10-12) także jako język obcy, choć zlikwidowano możliwość zdawania języka słowackiego jako obcego
w ramach egzaminów maturalnych;
• na trzech uniwersytetach (Jagiellońskim, Śląskim i Warszawskim)
jako język kierunkowy (odbor slovenčina) w ramach trzyletnich
licencjackich (bakalárske štúdium) i dwuletnich magisterskich
studiów słowacystycznych oraz na kilku innych wyższych uczelniach jako drugi język słowiański. Zlikwidowano natomiast słowacystykę w Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku;
• na różnego rodzaju kursach, koordynowanych m.in. przez Instytut
Słowacki w Warszawie.
Tak zarysowany kontekst pozwala od razu stwierdzić, że nauczanie składni słowackiej jako elementu nauczania języka słowackiego
jako takiego wymaga bardzo zróżnicowanego podejścia, jeśli chodzi
o zakres materiału i sposób opisu zjawisk składniowych. Wszystkie
te poziomy nauczania języka (i składni) zakładają jednak nauczanie
w aspekcie praktycznym, w zależności od stosowanej metody nauczania języka – przy niektórych (np. metoda komunikacyjna) można się
nawet obejść bez nazywania zjawisk składniowych, bez ich opisu i klasyfikacji.
Poza tym tam (tj. na Uniwersytecie Jagiellońskim i Śląskim), gdzie
język słowacki jest językiem kierunkowym, składnia słowacka wykładana jest w ramach przedmiotu „Gramatyka opisowa języka słowackiego”. Tu największe pole do popisu mają językoznawcy-słowacyści,
którzy sami prowadzą badania w tym zakresie, a nie tylko polegają
na słowackich (i jednej polskiej) gramatykach i ten aspekt nauczania
składni słowackiej będzie nas tu najbardziej interesował. Takie zadanie
dydaktyczne można realizować dwojako, tj. nauczać składni słowackiej (na wykładach i ćwiczeniach) w sposób całkowicie izolowany, bez
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odwołań do innych języków, zwłaszcza języka rodzimego. Nie wiem
wprawdzie, jakie efekty przyniosłaby taka nauka, ale można sobie wyobrazić, że nikłe. Dużo bardziej owocna wydaje się metoda kontrastywna, czy konfrontatywna i taką stosujemy w Krakowie. Zakłada ona, jak
cała gramatyka kontrastywna, nie tylko w zakresie składni porównanie
systemów gramatycznych dwóch (lub więcej) języków. Zajmuje się tym
lingwistyka konfrontatywna czy kontrastywna, która prowadzi do poznania właściwości badanych języków, a ma to również cel praktyczny
– pomoc w nauce języków obcych i teorii przekładu.
Przy konfrontatywnym/kontrastywnym opisie dwóch (lub więcej)
systemów językowych ważny jest kierunek opisu – który język przyjmujemy za punkt wyjścia, który za element porównywany. W tym
wypadku na wykładach (i ćwiczeniach) ze składni słowackiej opisuje
się poszczególne zjawiska składniowe na poziomie syntagmy, zdania
pojedynczego i zdania złożonego. Warto też zająć się (w miarę możliwości czasowych) zjawiskami ponadzdaniowymi, gramatyką tekstu,
elementami budującymi jego spójność.
Każdy opis, także porównawczy, zależy od przyjętej metody opisu
zjawisk składniowych. Wydaje się, że tzw. składnia tradycyjna, szkolna, nie daje zbyt wielkiego pola do popisu, jeśli chodzi o porównywanie dwóch systemów składniowych, choć i na tak przyjętej płaszczyźnie badawczej są do wypunktowania niektóre zjawiska różniące nasze
języki, np.:
1. Konstrukcje z dopełnieniem bliższym mają w polszczyźnie rekcję
biernikową, zaś w przeczeniu – dopełniaczową: Mam książkę – Nie
mam książki. W języku słowackim obie konstrukcje (bez negacji
i z negacją) mają rekcję biernikową: Mám knihu – Nemám knihu.
2. Osobliwością składni słowackiej są konstrukcje accusativus cum
infinitivo: Videl ho bežať. Počul ju spievať, które w języku polskim
mogą być oddawane tylko przez zdania podrzędne lub konstrukcje
imiesłowowe: Widział go biegnącego/...jak biegnie. Słyszał ją, jak
śpiewa.
3. Zdania podrzędne okolicznikowe celu rozpoczynane spójnikiem
aby mogą w polszczyźnie zawierać konstrukcje infinitywne, w języku słowackim tylko formy osobowe czasownika: Wrócił, aby się
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pożegnać – Vrátil sa, aby sa rozlúčil / Vrátil sa rozlúčiť (bez spójnika
aby).
4. Różnice w rekcji – np. w konstrukcjach bezprzyimkowych dopełnienie występuje w genetiwie, w języku słowackim częściej
w akuzatiwie: dokonywać, zaniedbać, zazdrościć – czego vs. vykonávať, zanedbať, závidieť čo.
5. Różnice w szyku wyrazów, zwłaszcza przydawki: przydawka
chrakteryzująca w obu językach występuje w prepozycji: czerwone kwiaty, utalentowany aktor, słow. červené kvety, nadaný herec
ale przydawka gatunkująca w j. polskim jest postpozycji, w j. słow.
w prepozycji kwiaty cięte, aktor filmowy vs. słow. rezané kvety, filmový herec. Ale w terminologii fachowej także w j. słow. atrybut
występuje w postpozycji: muchotrávka zelená, kyselina sírová czy
w tradycyjne nazwie Matica slovenská itp.
Te i jeszcze inne zjawiska składniowe omawia wydany w 2012 roku
podręcznik Slovenčina – poľština, Synnchrónne porovnanie s cvičeniami preszowskich autorek Miloslavy Sokolovej, Marty Vojtekovej i Miroslavy Kyseľovej oraz polskiej badaczki Wirginii Mirosławskiej2. Przynosi on szczegółowy opis porównawczy języka słowackiego i polskiego na wszystkich płaszczyznach gramatycznych, więc także i składni.
Jest to aktualnie najobszerniejszy słowacko-polski kontrastywny opis
całości materiału gramatycznego, przydatny zwłaszcza w dydaktyce
uniwersyteckiej obu języków jako obcych, tj. słowackiego dla Polaków i polskiego dla Słowaków. Można też docenić jego przydatność
w dydaktyce tych języków w innym niż słowackie czy polskie otoczeniu
językowym. Jak więc nauczać składni słowackiej polskich studentów?
Nauczanie składni słowackiej w polskim kontekście czy otoczeniu
językowym dotyczy jednak nie tylko użytkowników języka polskiego
jako osób uczących się języka/składni słowackiej, ale także zakłada
polski kontekst badawczy, tj. korzystanie z modeli badawczych przy2

SOKOLOVÁ Miloslava – VOJTEKOVÁ Marta – MIROSŁAWSKA Wirginia – KYSEĽOVÁ Miroslava: Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami.
Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012.
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jętych w polskim środowisku językoznawczym. W ten kontekst są
studenci-słowacyści wprowadzeni przed kursem składni słowackiej
dzięki kursowi gramatyki (w tym składni) języka polskiego.
Można też przyjąć kierunek odwrotny, tj. uczyć składni słowackiej
w oparciu o słowackie gramatyki i monografie. Mamy do dyspozycji
starsze podręczniki (E. Pauliny: Slovenská gramatika3, J. Oravec – E.
Bajzíková: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax4) monografia Jana
Kačali Sloveso a sémantická štruktúra vety5 w duchu składni semantycznej oraz najnowsze opracowanie autorstwa prof. Evy Tibenskiej,
Sémantická štruktúra slovenskej vety, stanowiące kompleksową charakterystykę poszczególnych semantycznie obligatoryjnych komponentów semantycznej struktury zdania: predykatu, członów typu
subiekt i obiekt (słow. participanty Sb i Ob) oraz pozostałych obligatoryjnych uzupełnień (słow. komplementy)6.
Nośne dla celów porównawczych wydają się być dwa modele opisu
składniowego. Na poziomie formalnym jest to opis syntaktycznych potencji poszczególnych leksemów, czyli opis ich możliwości konotacyjnych i będącej ich skutkiem akomodacji. Badania takie zapoczątkowali
dwaj warszawscy syntaktycy – Zygmunt Saloni i Marek Świdziński7.
Pojęcie konotacji, zwanej inaczej walencją czynną, jest tu używane w znaczeniu zdolności „do wyznaczania, »otwierania« przez dany
leksem miejsca lub miejsc dla innych leksemów należących do określonych części mowy lub ich połączeń (leksemy odmienne występują
przy tym w odpowiednich formach fleksyjnych).”8 Zaś akomodacja,
3
4

5
6

7

8

PAULINY, Eugen: Slovenská gramatika. Bratislava : SPN, 1981.
ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax.
Bratislava : SPN, 1986.
KAČALA, Ján: Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava : Veda, 1989.
TIBENSKÁ, Eva: Sémantická štruktúra slovenskej vety. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012.
SALONI, Zygmunt – ŚWIDZIŃSKI, Marek: Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa : PWN, 1985.
WRÓBEL, Henryk: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Kraków : S.W. „OD
NOWA”, 2001, s. 238.
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zwana przystosowaniem składniowym, to zjawisko uzgodnienia formalnego wyrazów w danym związku składniowym, gdzie forma wyrazowa domagająca się od drugiego leksemu pojawienia się w odpowiedniej formie to forma rządząca, natomiast forma, która ten wymóg
spełnia, to forma rządzona.9
Własności konotacyjne mają wszystkie części mowy, przykładowo
pokażemy to na konotacji rzeczownika, który w polszczyźnie konotuje jako swoje podrzędniki:
a) rzeczowniki i wyrażenia przyimkowe, np. odporność → [na przeziębienie], wywiad → [Kowalskiego] → [z ministrem], siostra → [Sylwii],
b) wybrane przymiotniki (dzierżawcze), np. brat → [mój],
c) odpowiednie typy zdań składowych, np. twierdzenie → [że...], pytanie → [czy... / kto... / kiedy... itp.],
d) zero, np. Piotr, kot, ja, ty; konotację zerową ma także forma wołacza.
Współwystępują z nadrzędnikami, którymi są:
a) formy określone czasowników, np. dziecko (śpi),
b) formy rzeczowników, np. (choroba) chłopca,
c) formy przymiotników, np. (wstrętny) ciotce.
W słowackiej tradycji syntaktycznej nie ma tego typu opisów zjawisk
składniowych, dlatego porównanie materiału polskiego (wyjściowego) ze słowackim musi być każdorazowo opracowane. I tak konotacja
rzeczownika w języku słowackim wykazuje w porównaniu z polskim
pewne różnice, np. w p. a) przykładowi ostatniemu, tj. konotowaniu
innego rzeczownika siostra → [Sylwii] w języku słowackim odpowiada
konstrukcja z przymiotnikiem dzierżawczym sestra → [Silvina].
Kwestią reguł akomodacyjnych jest następnie ustalenie szyku tych
członów w poszczególnych grupach składniowych.
Dla opisu zjawisk konotacyjno-akomodacyjnych istotne są zjawiska konotacji czasownika – jakie są podobieństwa i różnice w tym za-

9

Ibid., s. 247.
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kresie między językiem słowackim i polskim. Znakomitym punktem
wyjścia będzie oczywiście Valenčný slovník...10
Natomiast na poziomie semantycznym jednym z możliwych opisów składniowych jest zastosowany przez Stanisława Karolaka11, także
m.in. do opracowania składni porównawczej języków słowiańskich,
model struktury predykatowo-argumentowej. Jego istotą jest podział
predykatów – ośrodków wypowiedzi zdaniowych na predykaty I i II
rzędu. Te pierwsze wymagają obok siebie uzupełnień w postaci argumentów przedmiotowych (szeroko rozumianych, także osób), te drugie – obok uzupełnień w postaci argumentów przedmiotowych implikują też argumenty zdarzeniowe, będące same w sobie strukturami
predykatowo-argumentowymi. Na powierzchni te argumenty zdarzeniowe mogą być realizowane w postaci pełnej, tj. zdaniowej, albo
w postaci różnego rodzaju i stopnia kondensacji i nominalizacji, gdzie
zerowane są (obligatoryjnie lub fakultatywnie) poszczególne elementy struktury predykatowo-argumentowej w otoczeniu infinitiwu, rzeczownika odczasownikowego aż po rzeczownik konkretny. Zwłaszcza
ten drugi typ predykatów, tj. predykaty II rzędu dają wiele możliwości
opisu kontrastywnego, bowiem argumenty zdarzeniowe realizowane
w postaci kilku typów kondensacji różnicują oba porównywane języki. Dzieje się tak zwłaszcza w obrębie różnego typu nominalizacji, częściej występujących w języku polskim niż słowackim, który preferuje
konstrukcje zdaniowe lub bezokolicznikowe. Wiele przykładów na te
różnice podaje wspomniany podręcznik Slovenčina a poľština…:
„Verbálne substantívum ako kondenzát sa v obmedzenej miere
vyskytuje v slovenčine: Fajčenie je tu zakázané, Nebaví ma písanie pohľadníc (...) Podstatne viac sa však využíva v poľštine.“12 Tu autorki
10

11

12

NIŽNIKOVÁ, Jolana – SOKOLOVÁ, Miloslava a kol.: Valenčný slovník slovenských
slovies. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity – Slovacontact, 1998.
KAROLAK, Stanisław: Podstawowe struktury składniowe języka polskiego. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2002.
NIŽNIKOVÁ, Jolana – SOKOLOVÁ, Miloslava a kol.: Valenčný slovník slovenských
slovies. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity – Slovacontact, 1998, s. 247.
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przytaczają kilkanaście polskich form tego kondensatora (np. zachowanie, oddalanie się, występowanie) już bez kontekstu zdaniowego.
Podają także przykłady innych struktur syntaktycznych w języku słowackim, które częściej odpowiadają polskiemu nomen deverbale:
1. formy verbum finitum: Z tej wysokości byłoby to nie do zauważenia. // Z tejto výšky by to človek nezbadal., Nie posądzałem go o zainteresowania artystyczne. // Nečakal som, že ho zaujíma umenie.
2. formy infinitiwu: Twierdził, że ma do zakomunikowania coś ważnego. // Tvrdil, že chce oznámiť niečo dôležité., Mam możliwość
uzyskania dodatkowy porcji. // Mám možnosť získať dodatočné
porcie. I przekład w odwrotnym kierunku: Ja ho odučím chodiť po
krčmách. // Ja go oduczę chodzić/chodzenia po knajpach., Chystal sa
odísť. // Zbierał się do wyjścia.
(...) Infinitív býva v slovenčine subjektom aj v dvojčlenných vetách,
v ktorých predikát vyjadruje hodnotenie istého deja. Tento význam
majú napríklad verbá imponovať, podariť sa, tešiť sa, páčiť sa, protiviť sa,
priečiť sa, bridiť sa. Poľština tu má ako subjekt častejšie substantívum,
napr. Nepáči sa mi chodiť tam. // Nie podoba mi się chodzenie tam.”13
Wybór modelu opisu składniowego jest konieczny także ze względów czasowych, zbyt mało mamy bowiem w programach studiów godzin na obszerniejsze przedstawienie wielu z nich. Nie ulega jednak
kwestii, że słowackich opracowań w nauczaniu składni słowackiej nie
można pominąć. Przy opisie zjawisk składni słowackiej korzystamy
ze słowackich opracowań choćby dlatego, by pokazać różnice między
słowackim i polskim opisem zjawisk składniowych, np. kwestia tzw.
doplnku, który słowaccy syntaktycy traktują jako odrębną część zdania (nb. czescy składniowcy odstąpili już od tej koncepcji, por. Mluvnice češitny14). Studenci-słowacyści powinni też znać podstawowe
słowackie podręczniki składni, także po to, by zapoznali się ze sło13

14

NIŽNIKOVÁ, Jolana – SOKOLOVÁ, Miloslava a kol.: Valenčný slovník slovenských
slovies. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity – Slovacontact, 1998, s. 247.
Mluvnice češtiny 3. Ed. F. Daneš – M. Grepl – Z. Hlavsa. Praha : Academia, 1987,
s. 168 – 169.
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wacką terminologią syntaktyczną i umieli do niej dopasować polskie
terminy z tego zakresu.
Wróćmy jeszcze do nauczania języka (i składni słowackiej) na
poziomie lektoratowym. Dla obu języków – polskiego i słowackiego
opracowane zostały standardy certyfikacji językowej. Jak wiadomo
Standardy certyfikacji językowej przedstawione zostały w kilku dokumentach, ja będę się opierała na wydanym przez Centralny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (ESOKJ15), opublikowany za zgodą Rady Europy. Podstawową
ideą tego systemu jest wyznaczanie poziomów biegłości językowej. Są
tu tabele dotyczące poziomów biegłości językowej, np. skala ogólna,
która zakłada 6 poziomów, przykładowo: poziom podstawowy A1
i A2, poziom samodzielności to B1 i B2 a poziom biegłości – C1 i C2,
opisany tak: „osoba posługująca się językiem na tym poziomie może
z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych
lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy
i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie
i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.”
Jak pisałam w 2005 roku, wszystkie te umiejętności zakładają także bardzo dobrą znajomość składni, choć bardziej w zakresie praktycznym niż teoretycznym. Wymaga to też ściślejszego skorelowania
nauki języka słowackiego na lektoratach z nauką gramatyki (w tym
składni) słowackiej na wykładach i ćwiczeniach z tego przedmiotu16.
Choć wiele się zmieniło, przybyły nowe monografie i podręczniki, to nauczanie składni słowackiej jako części nauczania gramatyki
słowackiej i języka słowackiego w wymiarze lektoratowym wymaga
jeszcze wielu prac w zakresie programów nauczania i podręczników,
15

16

COSTE, Daniel – NORTH, Brian – SHEILS, Joseph – TRIM, John: Europejski system opisu kształcenia językowego. Warszawa, 2003.
PAPIERZ, Maryla: Nauczanie składni słowackiej w polskim otoczeniu językowym.
In: Syntax a jej vyučovanie III. Ed. J. Vaňko – Ľ. Kralčák. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005, s. 199.
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by osiągnąć poziom satysfakcjonujący zarówno nauczanych, jak i nauczających.
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SUMMARY
Syntax as Part of Teaching Slovak Grammar in Polish Language
Environment
The paper is of an informative nature as it maps the situation of Slovak
as a foreign language taught in Poland at various stages and levels. A part
of this teaching process is the didactics of Slovak syntax – especially as
a subject within a three-year (bachelor’s) college program of Slovakistics,
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which is an independent studying discipline at three Polish universities. One
possible method is the use of the Polish model of describing the syntactic
phenomena and to use them to confront Slovak and Polish connotations
and accommodations; and for the level of semantic syntax we can use the
model of describing the predicate-argumentative structures that constitute
the sentences in both languages.
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UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ
INTERFERENCIA
NA SYNTAKTICKEJ ÚROVNI
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Svitlana Pachomovová
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Kľúčové slová: komparatívna lingvistika, komparatívna syntax, ukrajinsko-slovenské syntaktické paralely, atributívne vzťahy, priamy objekt, zložený menný
prísudok, pronominálny subjekt, zhoda pri rovnorodých vetných členoch, slovosled
Key words: comparative language science, comparative syntax, the UkrainianSlovak syntactic parallels, attributive relations, direct object, compound nominal
predicate, pronominal subject, coordination of homogeneous sentence members,
word order

V súčasnej jazykovede sa ustálil pohľad na to, že špecifiká jazykov sa
v najmenšej miere prejavujú na syntaktickej úrovni jazykového systému, pretože tá je „bezprostredne spojená so štruktúrou myslenia,
normami komunikácie a označovanou skutočnosťou“1. Zrejme preto

1

Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства. – К.: Видавничий дім
«Академія», 2006, s. 262.

246

SVITLANA PACHOMOVOVÁ

v lingvistickej slavistike doteraz pociťujeme absenciu porovnávacieho
výskumu venovaného osobitostiam syntaktickej stavby príbuzných
slovanských jazykov, zvlášť na ukrajinskom a slovenskom jazykovom základe.2 Podľa ustálenej tradície sa učebnice slovanských jazykov ako cudzích sústreďujú na prezentáciu fonetického, lexikálneho
a morfologického materiálu. Ak aj sú študijné vedomosti zo syntaxe
zaradené do takýchto publikácií, zaujímajú tam periférnu pozíciu. Je
nedostatok monografií a študijných príručiek z porovnávacej syntaxe, preto syntaktická príprava študentov slavistiky je nedostatočná.
Možno súhlasiť s konštatáciou slovenského lingvistu J. Vaňka, že
„v oblasti porovnávacieho výskumu syntaxe ukrajinského a slovenského spisovného jazyka sa doposiaľ urobilo veľmi málo“3. Práve to
podmieňuje aktuálnosť ukrajinsko-slovenského kontrastívneho bádania v uvedenej sfére.
Dôležitosť syntaktického komponentu zdôrazňujú teoretici a praktici prekladu. L. Wissonová, simultánna rusko-anglická tlmočníčka
OSN, nazýva syntax „nepriateľom“ prekladateľa, keď píše: „Syntax ruskej vety je mínové pole a prekladateľ z ruštiny do angličtiny môže len
veriť, že sa mu cezeň podarí prejsť bez ujmy“4. Známy literárny vedec,
spisovateľ a prekladateľ K. I. Čukovskij hovorí: „Stvárniť cudzojazyčnú
syntax vo všetkých jej špecifických osobitostiach je, samozrejme, ne

2

3

4

Pozri Ванько Ю. Українсько-словацькі синтаксичні паралелі та відмінності
(нарис проблематики). In: Současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury
a kultury, 1. část. 3. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 47 – 52;
Чуковский К.И. Высокое искусство. Принципы художественного перевода.
– СПб.: Авалонъ, Азбука-классика, 2008; OPALKOVÁ, Jarmila: Rusko-slovenské
paralely v oblasti lexiky administratívno-právnych textov a tvorivosť prekladateľa. In:
Hľadanie ekvivalentnosti 1. Ed. A. Antoňák. Prešov : Prešovská univerzita, 2003,
s. 193 – 197.
Ванько Ю. Українсько-словацькі синтаксичні паралелі та відмінності (нарис
проблематики). In: Současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury,
1. část. 3. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 47.
Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский (Перевод с английского). – М.: Р. Валент, 2002, s. 125.
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možné. Presné kópie cudzojazyčnej frazeológie sú nemysliteľné, preto
každý jazyk má svoju vlastnú syntax“5.
Texty s rovnakým obsahom v rôznych jazykoch, dokonca aj príbuzných, majú odlišnú štruktúru. Ak prekladateľ v túžbe zachovať
presnosť originálu vyberá adekvátne lexikálne a gramatické ekvivalenty, ale zanedbáva osobitosti syntaxe, vychádza to, čo sa zvykne nazývať „prekladateľským jazykom“: všetky slová sú namieste, gramatická stavba fráz je navonok bezchybná, ale nikdy sa tak nehovorí. L.
A. Čerňachovská tvrdí, že mimoriadne dôležitú úlohu „pri hovorení“
v tom alebo onom jazyku zohráva spôsob vyčlenenia sémantického
centra výrazu v súlade s normami konkrétneho jazyka. „Keďže sú
súbory jazykových prostriedkov vyjadrujúcich sémantické centrum
výrazu rôzne, potom aj spôsob jeho vyčlenenia vo výraze sa od jazyka k jazyku líši, čo pri preklade vyvoláva určitú prestavbu rečovej
štruktúry6.
V podmienkach bilingvizmu príbuzných jazykov sa jav interferencie na syntaktickej úrovni vyznačuje svojráznosťou: jej výsledok prevažne nespôsobuje komunikačnú bariéru, preto hovoriaci nesústreďuje pozornosť na syntaktickú úpravu výrazu, o to viac, že základné
syntaktické normy slovenského jazyka sa zhodujú s pravidlami spájania slov v ukrajinčine. Zároveň však kontrastívna analýza ukrajinských a slovenských textov zo syntaktického uhla pohľadu umožňuje
odhaliť niekoľko syntaktických interferenčných zón, ktoré pri preklade nemožno zanedbávať a ktorým treba venovať osobitnú pozornosť
pri výučbe slovenčiny v ukrajinskom jazykovom prostredí.
Predmetom pozornosti tohto príspevku je niekoľko typických
transformácií syntaktického charakteru objavujúcich sa v slovenskom
hovorení bilingvistov, ktorých rodným jazykom je ukrajinčina, ale
aj v ukrajinsko-slovenskom preklade. Ide prevažne o štruktúry, ktoré sú prítomné v systéme oboch príbuzných jazykov – ukrajinčiny aj
5

6

Чуковский К.И. Высокое искусство. Принципы художественного перевода.
– СПб.: Авалонъ, Азбука-классика, 2008, s. 185.
Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура. – М: „Международные
отношения“, 1976, s. 5.
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slovenčiny, ale ich syntagmatické zastúpenie v textoch nie je totožné.
Jazykový prameň príspevku tvorí materiál z ročníkových a diplomových prác poslucháčov slovakistiky na Užhorodskej národnej univerzite, ako aj fragmenty študentských prekladov.

1. ŠTRUKTÚRA PODRAĎOVACEJ ATRIBUTÍVNEJ
SYNTAGMY
V ukrajinskom a rovnako aj slovenskom jazyku je prípustná variantnosť v štruktúre podraďovacej atributívnej syntagmy, závislý komponent sa môže spájať s hlavným na základe zhody alebo primkýnania:
домінанта Братислави і братиславська домінанта – dominanta
Bratislavy a bratislavská dominanta, школи Пряшева і пряшівські
школи – školy v Prešove a prešovské školy, батькова річ і річ батька
– otcova vec a vec otca. V administratívnom štýle, v terminologických
podsystémoch skúmaných jazykov sa však vytvoril úzus, ktorý odráža
určitú odlišnosť v tendenciách fungovania skladov so zhodným a nezhodným atribútom, pričom pozornosť na seba púta prevaha syntagiem so zhodným prívlastkom v slovenčine a nezhodným, prevažne
v tvare genitívu v ukrajinčine, porov.: стандарт якості – akostná
norma, норма виробітку – výkonová norma, розклад (руху) поїздів
– cestovný poriadok, місце призначення – cieľové miesto, податок
на спадщину – dedičská daň, шкала оподаткування – daňová stupnica, договір підряду – dodacia zmluva, країна походження – domovská krajina, фонд заробітної плати – mzdový fond, термін
повноважень – funkčné obdobie, розрахунок готівкою – hotovostná platba, ринок капіталу – kapitálový trh, права людини – ľudské práva, суб’єкт підприємництва – podnikateľský subjekt, право
власності – vlastnícke právo, декларація про майно – majetkové priznanie, рівень зарплати – mzdová hladina, знаряддя праці – pracovný nástroj, відпустка за свій рахунок – neplatená dovolenka, відділ
торгівлі – obchodné oddelenie, стратегія збуту – odbytová stratégia,
термін платежу – platobná lehota, право підпису – podpisové právo,
ціна пропозиції – ponuková cena, асортимент продукції – výrob249
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ný sortiment, витрати на проживання – životné náklady, частина
мови – slovný druh, член речення – vetný člen. Uvedená tendencia sa
zreteľne prejavuje v názvoch rôznych dokumentov administratívneho
typu, napríklad: свідоцтво про народження – rodný list, свідоцтво
про смерть – úmrtný list, свідоцтво про одруження – sobášny list,
атестат зрілости – maturitné vysvedčenie, v názvoch niektorých
dohôd: договір купівлі – kúpna zmluva, договір дарування – darovacia zmluva, договір підряду – zmluva o dielo, договір ліцензування
– licenčná zmluva a i. J. Opalková na základe rusko-slovenských prekladov odôvodnene kritizuje novo vytvorené okazionalizmy – názvy
dokumentov na spôsob Svedectvo o narodení, Osvedčenie o smrti, Vysvedčenie o zrušení sobáša a pod.7, ktoré nezodpovedajú normám administratívneho štýlu súčasného slovenského jazyka.

2. PRIAMY PREDMET
Je všeobecne známe, že gramatickou formou vyjadrenia priameho
predmetu v slovanských jazykoch je bezpredložkový akuzatív. Spolu
s tým sa však v ukrajinčine, rovnako ako v ostatných východoslovanských jazykoch, prejavuje novšia tendencia: priamy objekt môže nadobúdať tvar genitívu za podmienky, že pred prechodným slovesom je
záporová častica ne, teda v záporných vetách. V slovenčine sa tvar priameho predmetu zachováva v genitíve nezávisle od toho, či sa používa
v záporných alebo kladných vetách (okrem prípadov s niet – niet chleba, niet mlieka). Vyššie uvedené vytvára základ pre syntaktickú interferenciu, ktorá sa prejavuje v reči ukrajinsko-slovenských bilingvistov
v podobe takýchto viet: Nemám možnosti (namiesto správneho tvaru
Nemám možnosť). Porov. taktiež preklad ukrajinskej vety do slovenčiny: Лексичні одиниці мови, які не мають регулярних еквівалентів
при перекладі до іншої мови, називаються безеквівалентними.
7

OPALKOVÁ, Jarmila: Rusko-slovenské paralely v oblasti lexiky administratívno-právnych textov a tvorivosť prekladateľa. In: Hľadanie ekvivalentnosti 1. Ed. A.
Antoňák. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 193.
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У кожній національній мові існують особливі слова, які не мають
повних аналогів в інших мовах.
Správne

Nesprávne

Lexikálne jednotky jazyka, ktoré
nemajú pravidelné ekvivalenty
pri preklade do iného jazyka, sa
nazývajú bezekvivalentné.

Lexikálne jednotky jazyka, ktoré
nemajú pravidelných ekvivalentov
pri preklade do iného jazykа, sa
nazývajú bezekvivalentné.

V každom národnom jazyku existujú
špeciálne slová, ktoré nemajú úplné
analógy v iných jazykoch.

V každom národnom jazyku existujú
špeciálne slová, ktoré nemajú
úplných analógov v iných jazykoch.

3. ZLOŽENÝ MENNÝ PRÍSUDOK
V ukrajinskom jazyku môže byť menná časť zloženého menného prísudku vyjadrená v nominatíve alebo inštrumentáli aj v prípadoch
so substantívnou mennou časťou (Сусід був студент. – Сусід був
студентом.), aj v situáciách s adjektívnou mennou časťou (Сусід був
добрий. – Сусід був добрим.). V slovenčine je variantnosť nominatívu
a inštrumentálu možná len v substantívnej časti prísudku: Sused bol
študent. – Sused bol študentom. Adjektívna časť zloženého menného
prísudku sa v slovenskom jazyku vyjadruje len v tvare nominatívu:
Sused bol dobrý. Porov.:
Správne

Nesprávne

Dohoda o skončení pracovného
pomeru má byť písomná.

Dohoda o skončení pracovného
pomeru má byť písomnou.

Dôvody rozviazania pracovného
pomeru môžu byť osobné, zdravotné,
organizačné či iné.

Dôvody rozviazania pracovného
pomeru môžu byť osobnými,
zdravotnými, organizačnými či inými.

Pre poľnohospodárstvo je dôležité
to, za akých podmienok možno sadiť
zeleninu.

Pre poľnohospodárstvo je dôležitým
to, za akých podmienok možno sadiť
zeleninu.

Tieto priestupky sú administratívne.

Tieto priestupky sú administratívnymi.
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Prítomnosť slovesa nazývať sa v prísudku si vyžaduje tvar nominatívu nehľadiac na to, či je závislý komponent vyjadrený substantívnou alebo adjektívnou formou, zatiaľ čo v ukrajinčine na tomto mieste prevažuje inštrumentál, čo sa prejavuje v interferenčných chybách.
Porov. varianty prekladu ukrajinských viet:
Správne

Nesprávne

Aké piesne sa nazývajú obradové?

Aké piesne sa nazývajú obradovými?

Proces tvorby kosti sa všeobecne
nazýva osteogenéza.

Proces tvorby kosti sa všeobecne
nazýva osteogenézou.

Minimálna jednotka jazykového
systému sa nazýva fonéma.

Minimálna jednotka jazykového
systému sa nazýva fonémou.

4. ZHODA V KATEGÓRII ČÍSLA PRI ROVNORODÝCH
VETNÝCH ČLENOCH
Špecifickou črtou slovenskej syntaxe na rozdiel od ukrajinskej je zhoda hlavného člena syntagmy v kategórii čísla s posledným členom
radu od neho závislých rovnorodých členov, pričom nezávislý komponent sa vždy používa v jednotnom čísle, porov.: в словацькому
та українському реченнях – v slovenskej a ukrajinskej vete, на
залізничному та автобусному вокзалах – na železničnej a autobusovej stanici, Собранецька і Загорська вулиці – Sobranecká a Záhorská ulica, головний та другорядний члени речення – hlavný
a vedľajší vetný člen.

5. PRONOMINÁLNY PODMET
Na rozdiel od ukrajinského jazyka s explicitným pronominálnym podmetom slovenčinu charakterizuje nulový, implicitný charakter subjektu vyjadreného osobným zámenom (zamlčaný podmet, nevyjadrený
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podmet). Jeho prítomnosť vo vete nesie dodatočné komunikačné zaťaženie, preberajúc na seba frázový prízvuk a obsahový akcent na určitej osobe. Implicitnosť pronominálneho podmetu v slovenskej vete
signalizuje neutrálnosť výrazu. Záväznosť vyjadrenia subjektu v ukrajinskej vete s analogickým obsahom a štýlom vplýva na stavbu syntaktických konštrukcií v reči bilingvistov, pre ktorých explicitnosť zámena vo funkcii podmetu vytvára silnú interferenčnú základňu, porov.:
Správne

Nesprávne

Nemôžeme na základe cudzosti
zaradiť medzi reálie také slová ako
palma alebo sneh len preto, že v
inej krajine neexistujú. S. Vlachov
a S. Florin takéto slová zaraďujú
ku skupine bezekvivalentnej lexiky
a nazývajú ich exotizmy, ale nie
reálie, pretože nie sú nositeľmi
národného zafarbenia jazyka
originálu.

Nemôžeme na základe cudzosti
zaradiť medzi reálie také slová ako
palma alebo sneh len preto, že v inej
krajine ony neexistujú. S. Vlachov
a S. Florin takéto slová zaraďujú
ku skupine bezekvivalentnej lexiky
a nazývajú ich exotizmy, ale nie
reálie, pretože ony nie sú nositeľmi
národného zafarbenia jazyka
originálu.

Život nestojí na jednom mieste,
vyvíja sa a spolu s tým sa objavujú
nové reálie, ktorým nebola venovaná
dostatočná pozornosť.

Život nestojí na jednom mieste, on
sa vyvíja a spolu s tým sa objavujú
nové reálie, ktorým nebola venovaná
dostatočná pozornosť.

6. SLOVOSLED
Interferencia v písomných textoch sa najvýraznejšie prejavuje v slovoslede. Základné pravidlá pozície vetných členov v ukrajinčine
a slovenčine sú síce zhodné, ale konkrétna prekladateľská prax nám
dovoľuje tvrdiť, že jestvujú určité odlišnosti v slovoslede ukrajinskej
a slovenskej vety, ktoré nie sú systémovo spracované. Tieto doplňujúce „nepísané“ pravidlá nie sú uvedené v žiadnej učebnici, avšak ich
nedodržiavanie vedie k porušovaniu uzuálnych noriem a zníženiu
kvality textu.
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A) V slovenských podraďovacích súvetiach s vedľajšou vetou prívlastkovou spájacie prostriedky ktorý, ktorá, ktoré zaujímajú na rozdiel
od ukrajinských súvetí pozíciu v podradenej vete.
ukrajinčina

slovenčina

Пропонуємо до уваги захід,
складовою частиною якого є
демонстрація документальних
фільмів.

Dávame do pozornosti podujatie,
ktorého súčasťou je premietanie
dokumentárnych filmov.

Це була подія, результати якої
суспільство ще довго буде
відчувати.

Bola to udalosť, ktorej následky
bude spoločnosť ešte dlho
pociťovať.

B) Slovosled ukrajinskej dvojitej spojky як – так má opačné poradie
v slovenskej spojke tak – ako, čo spôsobuje interferenčné chyby,
porov.:
ukrajinčina

slovenčina

На конференції виступили як
вітчизняні, так і закордонні
фахівці.

Na konferencii vystúpili tak domáci,
ako aj zahraniční odborníci.

ZÁVER
Porovnávacia analýza gramatických tvarov niektorých syntaktických
konštrukcií v súčasnej ukrajinčine a slovenčine ukazuje, že špecifiká
v príbuzných slovanských jazykoch možno sledovať aj na syntaktickej
úrovni jazykového systému, čo sa v jazyku prejavuje v určitých syntaktických tendenciách a nerovnakom výbere konkrétnych syntaktických formúl jestvujúcich v oboch jazykoch. Predovšetkým sa to týka
rôznych foriem vyjadrenia atributívnych vzťahov, priameho predme254
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tu, zloženého menného prísudku, pronominálneho podmetu, zhody
pri rovnorodých vetných členoch, ako aj v poradí slov v syntagme a vo
vete. Tým sa však neohraničuje výpočet odlišností v syntaxi ukrajinského a slovenského jazyka, ich výskyt a opis bude predmetom ďalších
štúdií.
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SUMMARY
Ukrainian-Slovak Cross-Language Interference at Syntactic Level
The article deals with the Ukrainian-Slovak syntactic interference appearing
in various forms of expressions of attribute relationships, direct object,
compound nominal predicate, pronominal subject, and coordination of
homogeneous sentence members and word order.
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SLOVENSKÁ SYNTAX
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ÚVOD
Pre rumunských študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk syntax predstavuje syntézu morfologických poznatkov získaných v predchádzajúcich rokoch štúdia, prepojenie striktne teoretických poznatkov s pragmatickými kompetenciami, keďže pracuje so zložitými štruktúrami, so syntagmami, vetami a súvetiami, čo predpokladá
schopnosť kreatívne narábať s jazykom, tvoriť (minimálny) súvislý
text v cudzom jazyku.
Z didaktickej perspektívy syntax je jazyková rovina, na ktorej sa
prejavujú jazykové interferencie v najdiskrétnejšej podobe: v konfrontácii špecifického jazykového nevedomia vzťahujúceho sa na materinský jazyk so syntaktickou štruktúrou jazyka L2, slovenčiny, kde vidieť
– akoby v otočenom zrkadle – celý kognitívny „súboj“ medzi kváziintuitívnymi poznatkami vzťahujúcimi sa na študentov materinský ja257
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zyk a novými epistemologickými znalosťami tykajúcimi sa slovenčiny
ako geneticky rozdielneho jazyka. Fascinujúce je to, že v mnohých
prípadoch rumunskí študenti navrhujú úplne originálne riešenie pri
syntaktickom rozbore slovenského textu. O túto výnimočnú didaktickú skúsenosť by sme sa s vami radi podelili v tomto príspevku.
V rumunskej didaktickej tradícii vyučovania jazykov, vrátane materinského jazyka, sa vychádza z pyramidálnej štruktúry jazykového
systému ako konfigurácie hlavných navzájom spojených jazykových
rovín, a to fonetiky a fonológie, morfológie, syntaxe, lexikológie
a štylistiky, rumunčina však nenarába s konceptmi morfonológie
a hypersyntaxe. Od základnej školy sú rumunskí žiaci zvyknutí na
morfologické a syntaktické rozbory, čo zabezpečuje teoretické minimum, ktoré sa postupne obohacuje, pokiaľ študent pokračuje vo
filologickom štúdiu jazyka na gymnáziu alebo na univerzite. Teoretické minimum našich študentov sa väčšinou modeluje do podoby
intuitívnych poznatkov o (svojom) jazyku vôbec, na ktoré sa následne
vzťahujú všetky ostatné jazykové poznatky, kompetencie a zručnosti,
ktoré študent bude časom získavať. To znamená, že táto prvotná pyramidálna štruktúra jazykového systému sa prekrýva s jednou alebo
viacerými jazykovými pyramidálnymi štruktúrami podľa toho, koľko
jazykov ovláda subjekt. Prekrývanie týchto štruktúr je zároveň kognitívna konfrontácia jazykového nevedomia s novonadobudnutými
epistemologickými poznatkami, ktoré majú tendenciu potlačiť, deformovať a znovu vynájsť počiatočnú jazykovú maticu v snahe nechať
sa absorbovať, akceptovať, asimilovať učiacim sa subjektom. V tomto
kontexte sú jazykové interferencie len prejavom kognitívneho súboja,
v ktorom sa nové vedomosti poslušne podriadia primátu prvotnej jazykovej matice L1.
V praxi sa tento proces prejavuje fascinujúcim spôsobom hlavne
na syntaktickej úrovni, kde sa študent nachádza sám pred neľahkou
úlohou rozlúštiť, rozobrať, rozkladať a niekedy aj roztlačiť slovenský
text až po vyčerpanie jeho syntaktického potenciálu.
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MORFOLOGICKÝ A SYNTAKTICKÝ ŠTATÚT ZÁMEN
Z nášho hľadiska väčšina problémov, s ktorými sa konfrontujú rumunskí študenti pri syntaktickom rozbore, vyplýva z mnohoznačného morfologického a implicitne aj syntaktického štatútu zámen.
1. Ako ohybný slovný druh zámená by mali mať rovnocennú platnosť ako substantíva, adjektíva a číslovky, to znamená, že majú svoj
vlastný lexikálny a gramatický význam, ich funkcia je poukazovať
alebo odkazovať na svoj syntaktický korelát konkretizovaný vedľajšou vetou.
2. Ako neohybný slovný druh, ako slovcia1, t. j. ako pomocné slová,
zámená zastupujú spojky v súvetí a fungujú ako spájacie prostriedky.
Navrhujeme príklad: Koho Pán Boh miluje,/1 toho krížom navštevuje./2
V prvej interpretácii je zámeno toho autosémantický a autosyntagmatický slovný druh. V tomto kontexte Koho Pán Boh miluje je vedľajšia
veta prívlastková, a druhá veta, toho krížom navštevuje, je hlavná veta.
Toho je priamy predmet, ktorý určuje hypotetický prívlastok, vyjadrený
celou vedľajšou vetou, lebo naň sa opýtame otázkou ktorého toho?
V druhej interpretácii je zámeno toho synsémantický a synsyntagmatický slovný druh. V tejto línii prvá veta je predmetová, zámeno
toho sa správa ani nie ako spájací prostriedok, ale skôr ako syntaktický
ornament, ktorého jedinou úlohou je syntakticky bližšie určiť druh
vedľajšej vety.
V tomto štádiu si kladieme niekoľko otázok:
1. Ak je zámeno syntaktickým ekvivalentom spojky, prečo samo neuvádza vedľajšiu vetu? V tomto prípade správne delenie viet by malo
vyzerať takto: Koho Pán Boh miluje, toho/1 krížom navštevuje./2,
pričom spájací prostriedok predstavuje celú korelovanú dvojicu
koho... toho.
1

F. Miko poukazuje na to, že zámená sú „slovcia", pomocné slová, ktoré priamo nepomenúvajú predmety, javy, okolnosti, ale iba na ne odkazujú, a preto nemožno ani
tvrdiť, že zámeno zastupuje podstatné mená, prídavné mená, príslovky a číslovky.
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2. Ak je zámeno syntaktickým ekvivalentom mien, tak má svoju
vlastnú syntaktickú funkciu vo vete. Čomu, teda, dáme prednosť:
tradícii alebo logike?
3. Na rozdiel od iných jazykov už spomínaná slovenská tradícia počíta s hypersyntaxou ako koherentnou disciplínou, v rámci ktorej
deiktiká majú funkciu konektorov. Prečo však nemožno hovoriť
o konzistentnosti deiktík tak na morfologickej, ako aj na syntaktickej a hypersyntaktickej rovine?
Pokúsime sa odpovedať na prvú otázku. Ak je zámeno synsémantický slovný druh, tak je aj syntaktickým ekvivalentom spojky a samo
uvádza vedľajšiu vetu. To však platí pre zámená bez korelátov v hlavnej vete, napr.:
1. Koho Pán Boh miluje,/1 krížom navštevuje./2		
cf.
2.1. Koho Pán Boh miluje, toho/1 krížom navštevuje./2
cf.
2.2. Koho Pán Boh miluje,/1 toho krížom navštevuje./2
Vo všetkých troch vetách opytovacie zámeno koho je zároveň
spájací prostriedok. Situáciu syntakticky komplikuje práve zámenný
korelát toho. V prvom súvetí, VV1 je predmetová, ňou odpovedáme
na otázku: Koho Pán Boh krížom navštevuje? Druhé súvetie podlieha
dvom interpretáciám: 1. VV1 je predmetová, ak pripúšťame nielen to,
že zámeno je pomocné slovo, ale aj to, že spolu s druhým korelátom
predstavuje ustálené spojenie fungujúce ako spájací prostriedok (príklad 2.1.); 2. VV1 je prívlastková, ak pripúšťame to, že zámeno je plnovýznamové slovo, predurčujúce vedľajšiu vetu, ktorou odpovedáme
na otázku: ktorého toho? (príklad 2.2.)
Pre spisovnú slovenčinu je prirodzené druhé súvetie, prípadne
miesto ukazovacieho zámena toho by sme mohli používať osobné základné zámeno ho. Na základe substitučného testu a jemnej deformácie
slovosledu sme generovali syntakticky synonymné súvetie:
3. Koho Pán Boh miluje,/1 krížom ho navštevuje./2
Dezambiguizácia si žiada ďalší, nevyhnutný krok: určenie typu
viet. VV1 je prívlastková, určuje ju však zámeno ho, ňou odpovedáme
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na otázku: ktorého ho? Zatiaľ to svedčí o tom, že deiktickosť síce hrá
svoju úlohu na (hyper)syntaktickej rovine, ale sama predsa nedeterminuje syntaktickú platnosť zámen. Deiktiká síce určujú svoj korelát
vo vedľajšej vete, ale nepredurčujú druh vedľajšej vety, čo by bolo nepochybne absurdné, pretože, ak by sme navrhli sto podobných súvetí
s T-ovými výrazmi, všetky vedľajšie vety s korelátom v hlavnej vete by
mali byť prívlastkové.
Navrhujeme ďalší príklad relevantný z tejto perspektívy: Koľko rečí
vieš,/1 toľkokrát si človekom./2 Násobná neurčitá číslovka toľkokrát má
tiež deiktickú platnosť, bez toho, aby bola zámenom, a odkazuje na
svoj korelát, ktorý je vyjadrený vedľajšou vetou: Koľko rečí vieš. V línii
slovenskej jazykovednej tradície VV1 je príslovková spôsobu. V našom ponímaní to platí len pod podmienkou, ak vnímame korelovanú
dvojicu koľko.. toľkokrát... ako ustálené spojenie vo funkcii spájacieho
prostriedku: Koľko rečí vieš, toľkokrát/1 si človekom./2. Inak by VV1
bola prívlastková, určuje ju adverbiálna číslovka toľkokrát, ňou odpovedáme na otázku: koľkokrát presnejšie? Odpoveď: toľkokrát, koľko rečí
vieš. Z toho vyplýva, že deiktickosť prestáva byť akýmsi privilégiom
zámen a stáva sa súčasťou lexikálno-gramatického významu iných
slovných druhov. Na druhej strane, v súvetí Koho Pán Boh miluje,/1
krížom aj navštevuje./2 dokonca aj vytyčovacia zdôrazňovacia častica aj sa opiera o kontext a nepriamo odkazuje na predmet vyjadrený
vedľajšou vetou.
Schopnosťou spájať vety v súvetí sa zámená blížia pomocným,
neohybným slovným druhom, kým lexikálnym významom sa blížia
skôr ohybným slovným druhom. Pokiaľ ide o korelované dvojice,
v duchu slovenskej jazykovednej tradície T-ové výrazy neuvádzajú
vedľajšiu vetu, len ju anticipujú a predurčujú jej druh, napr.: Kde sa
dobre varí,/1 tam sa dobre darí./2 V iných kontextoch oslabené korelácie dávajú priestor elipse tak, že sa jeden člen korelovanej dvojice vynecháva bez toho, aby sa zmenil význam súvetia, napr.: Komu sa chce,/1
ten môže;/2 komu sa nechce,/3 (ten) ani nemôže./4 Ak je zámeno ten
v prvom súvetí zdanlivo nevyhnutné v celkovej gramatickej a štylistickej ekonómii textu, v druhej, paralelnej časti to isté zámeno možno
vynechať. Zo syntaktického hľadiska vynechanie zámena ten má do261
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pad na interpretáciu druhov viet: V1 je prívlastková, V2 je hlavná veta
s vyjadreným podmetom ten, ktorý (pred)určuje V1, V3 je podmetová (ak sa vynechá zámeno ten vo vete V4) alebo prívlastková (ak sa nevynechá zámeno ten vo vete V4), V4 je hlavná veta. Pokiaľ zámeno ten
interpretujeme ako plnovýznamové slovo, tak je aj autosyntagmatické
a nemožno ignorovať jeho autonómnu syntaktickú funkciu vo vete
a v súvetí. Pokiaľ zámeno ten interpretujeme ako neplnovýznamové
slovo, tak je aj synsyntagmatické ako napríklad spojky a očakávame,
že sa nimi dá nahradiť, čo nie je možné, alebo že spolu so svojím korelátom tvorí ustálené spojenie fungujúce v súvetí ako spájací prostriedok.
Svojou funkciou a významom sa podobajú na dlhé tvary osobných
zámen, keď sa používajú pri dôraze alebo s ďalším určením, napr.:
1. Myslím tým teba, dobrého priateľa. 		
cf.
2. *Myslím tým toho, ktorý je dobrý priateľ.
3. Vidím ťa, dobrého priateľa. 			
cf.
4. Vidím, kto(rý) (z nich) je dobrý priateľ.
cf.
5. *Vidím ťa, ktorý si môj dobrý priateľ.
V prípade osobných zámen deiktický význam je prítomný vo
všetkých kontextoch, skloňujú sa, majú vlastnú syntaktickú funkciu
a určujú prístavok. Kontrakciou vedľajšej vety v druhom, vo štvrtom
a v piatom súvetí sa tvoria nasledujúce syntaktické paralelné kontexty:
1. Myslím tým teba, dobrého priateľa. 		
cf.
2. Myslím tým toho(,) dobrého priateľa.
3. Vidím ťa, dobrého priateľa. 			
cf.
4. Vidím dobrého priateľa. 			
cf.
5. Vidím ťa, dobrého priateľa.
V druhom súvetí sa vedľajšia veta pretransformovala tak, že sa vytvorili dva interpretačné horizonty: 1. postupne rozvíjací predmet (variant bez čiarky) a 2. prístavok (variant s čiarkou), pričom syntaktický
ekvivalent východiskovej vety (Myslím tým teba, dobrého priateľa.) je
druhý variant. Syntaktický ekvivalent východiskovej vety Vidím ťa,
dobrého priateľa. je piate súvetie: *Vidím ťa, ktorý si dobrý priateľ.
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Navrhujeme ďalšiu sériu príkladov:
1. Vidím ťa, dobrého priateľa. 		
2. Vidím toho, dobrého priateľa. 		
3. Vidím toho dobrého priateľa.
4. Vidím dobrého priateľa.

cf.
cf.

Rozšírením vetného člena vedľajšou vetou sa generujú nasledujúce
súvetia:
1.a. *Vidím ťa, ktorý si môj dobrý priateľ. 		
cf.
2.a. *Vidím toho, ktorý je môj dobrý priateľ.
3.a. Vidím, kto(rý) (z nich) je môj dobrý priateľ. cf.
4.a. Vidím, kto(rý) (z nich) je môj dobrý priateľ.
Súvetia 1.a., 2.a. sú syntakticky rovnaké, zodpovedajú prívlastku
ako vetnému členu vo východiskových vetách V1. a V2., ale sémanticky si pomáhajú osobným privlastňovacím zámenom môj, aby sa priblížili pôvodnému významu vo východiskových vetách V1. a V2. Na
druhej strane, súvetia 3.a., 4.a. sú syntakticky rovnaké, zodpovedajú
priamemu predmetu ako vetnému členu vo východiskových vetách
V3. a V4., sémanticky si tiež pomáhajú osobným privlastňovacím
zámenom môj, pričom sa sémanticky vzdialia od pôvodného významu vo východiskových vetách V3. a V4. v prospech gramatickej jednoznačnosti. Takže čím je syntaktická stavba jasnejšia, tým je sémantická stavba zatemnenejšia. Čím je sémantická stavba jasnejšia, tým je
syntaktická stavba rozpojiteľnejšia, interpretovateľnejšia.
T-ové výrazy
T-ové výrazy sú syntakticky problematické bez ohľadu na to, či sú
substantívne, adjektívne, číslovkové alebo adverbiálne. Predchádzajúci syntaktický experiment možno prispôsobiť každej z týchto štyroch
skupín T-ových výrazov. Navrhujeme nasledujúce príklady:
1. Žiadna pieseň nie je taká dlhá,/1aby jej raz nebolo konca./2
2. Žiadna pieseň nie je taká,/1aby jej raz nebolo konca./2
3. Žiadna pieseň netrvá večne,/1aby (ne)nudila ľudí./2
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Kontrakciou vedľajšej vety dostaneme nasledujúce vety:
1.a. *Žiadna pieseň nie je taká dlhá až naveky.
2.a. *Žiadna pieseň nie je taká až naveky.
3.a. *Žiadna pieseň netrvá večne až k nudeniu.
V prvom súvetí, veta V1 je hlavná a V2 možno interpretovať ako
prívlastkovú, dôsledkovú alebo príslovkovú spôsobu. Na prívlastkovú
vetu sa pýtame otázkou: Aká dlhá?, na dôsledkovú sa pýtame otázkou:
V ktorom dôsledku nie je taká dlhá?, na príslovkovú spôsobu sa pýtame otázkou: Do akej miery nie je taká dlhá? Hranica medzi prívlastkovou, dôsledkovou a vetou príslovkovou spôsobu je v tomto prípade
krehká, lebo vedľajšia veta nevyjadruje jednoznačne výsledok deja. Ak
sa pozeráme na jej kontrakciu, 1.a. *Žiadna pieseň nie je taká dlhá až
naveky., konštatujeme, že sa pridáva ďalší odtienok, príslovkové určenie času:
Vetný člen

až naveky

Otázka

Druh vetného člena

Aká dlhá?

prívlastok

V ktorom dôsledku nie
je taká dlhá?

príslovkové určenie
dôsledku

Do akej miery nie je
taká dlhá?

príslovkové určenie
spôsobu/miery

Do kedy je taká dlhá?

príslovkové určenie času

V druhom súvetí vedľajšiu vetu V2 možno takisto interpretovať
ako prívlastkovú, dôsledkovú alebo príslovkovú spôsobu. Kontrakciou sme vytvorili variant 2.a.* Žiadna pieseň nie je taká až naveky. Ak
sa vychádza z hypotézy, že je zámeno plnovýznamové slovo, prísudok
hlavnej vety je nie je taká a až naveky môže byť prívlastok, príslovkové
určenie dôsledku alebo príslovkové určenie času. Na druhej strane,
ak počítame so slovesným prísudkom nie je vo význame nejestvuje,
netrvá, až naveky je príslovkové určenie času, kým taká je doplnok.
V treťom súvetí V1 je hlavná, ale druh vedľajšej vety V2 závisí od
toho, či sa predikát používa s negáciou alebo bez nej. Bez negácie je
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V2 (aby nudila ľudí) dôsledková veta, s negáciou je účelová. Vo variante 3.a.* Žiadna pieseň netrvá večne až k nudeniu. vetný člen až
k nudeniu možno interpretovať ako prívlastok určený príslovkou večne, ale aj ako príslovkové určenie dôsledku alebo príslovkové určenie
času. Hoci syntakticky alebo sémanticky zodpovedajú len čiastočne
pôvodným súvetiam, od ktorých sa vytvorili, tieto varianty predstavujú dôležitý syntaktický míľnik pre zahraničných študentov.
Adverbiálne T-ové výrazy sú tiež syntakticky problematické. Navrhujeme ďalší zaujímavý príklad, azerbajdžanské príslovie: Nechoď
tam,/1 kde vidíš svetlo,/2 ale tam,/1 odkiaľ počuješ štekať psy./3 Kontrakciou sa tvorí variant Nechoď tam, k svetlu, ale tam, ku psom. Veta V2,
kde vidíš svetlo, sa stáva prístavkom takisto ako aj V3, odkiaľ počuješ
štekať psy. Prístavok určuje ‒ ako hocijaký prívlastok ‒ podstatné meno
alebo jeho substitút, t. j. zámeno, ale aj príslovka, sloveso či dokonca
celá veta. Prístavková veta je vždy odizolovaná od ostatných viet čiarkou, pomlčkou alebo dvojbodkami. Pre slovenčinu však tento detail
nie je relevantný, lebo sa medzi všetkými vetami v súvetí používa čiarka bez ohľadu na to, či sa tým delimituje podmetová, prísudková alebo predmetová či príslovková veta od hlavnej vety. Medzi podmetom
a prísudkom sa nikdy nepoužíva čiarka, a tak rumunský študent očakáva, že sa čiarka nemôže používať ani medzi podmetovou vetou
a napríklad hlavnou vetou. Na druhej strane očakáva, že sa prístavková veta delimituje čiarkou alebo pomlčkou od hlavnej vety, čo však
nie je príznakové z hľadiska slovenskej jazykovednej tradície, v duchu
ktorej sa všetky vety separujú čiarkou od hlavnej vety bez ohľadu na
typ vedľajšej vety.
Na rozdiel od prívlastkovej vety, prístavková veta nemá identifikačnú alebo kvalifikačnú platnosť a nemá nuansy príslovkových určení. Funkciou prístavkovej vety je vysvetliť, objasniť, bližšie určiť meno,
príslovku, sloveso alebo celú vetu. To platí aj pre náš príklad: adverbiálne zámeno tam určuje prístavky k svetlu, respektíve, ku psom, ktoré jednoznačne vysvetľujú, objasnia, ozrejmujú príslovkové určenia
miesta tam bez toho, aby sa s ním syntakticky stotožnili. To znamená,
že v pôvodnom súvetí Nechoď tam,/1 kde vidíš svetlo,/2 ale tam,/1 odkiaľ
počuješ štekať psy./3, vedľajšie vety V2 a V3 zastupujú prístavok, a teda
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sú prístavkové vety, nie príslovkové miestne. Takýto výklad podporuje
interpretáciu zámen ako plnovýznamového, autosémantického a autosyntagmatického slovného druhu.
Ostáva niekoľko situácií, v ktorých zámená inklinujú skôr k pomocným slovám, k spojkám. Adverbiálne zámeno tým vstúpi do korelovanej dvojice čím..., tým... a tvorí akési ustálené spojenie, pričom
tým uvádza hlavnú vetu a čím uvádza vedľajšiu vetu príslovkovú určenia miery (spôsobu). V tomto prípade, kde je zámeno súčasťou korelovaných dvojíc a zároveň tvorí ustálené spojenia, vedľajšia veta je
predurčená týmto samým spojením a jej syntaktický význam je invariabilne identický, napr.:
Čím viac peňazí, tým viac starostí.
Čím menej rozumu, tým viac šťastia.
Čím viac odpracovaných rokov a vyšší zárobok, tým vyššia penzia.
V ostatných situáciách, kde je zámeno súčasťou korelovaných dvojíc, ale funguje ako autosémantický a autosyntagmatický slovný druh,
typ vedľajšej vety je podmienený syntaktickým kontextom a nie samým korelátom. To znamená, že sa rysujú dve rozličné uplatnenia
T-ových výrazov: po prvé ide o korelované dvojice, v rámci ktorých
zámeno je plnovýznamové autosémantické autosyntagmatické slovo
a dáva priestor viacerých potenciálnych interpretácií vedľajších viet,
ktoré určuje, a po druhé ide o ustálené spojenia, do ktorých zámeno
vstupuje ako pomocné synsémantické synsyntagmatické slovo a anticipuje, predurčuje a formálne motivuje druh vedľajšej vety. Z perspektívy vyučovania syntaxe slovenčiny (nielen) ako cudzieho jazyka táto
diferenciácia je podstatná, kľúčová, aj keď úplne nezodpovedá slovenskej jazykovednej tradícii.
Niektorí slovenskí lingvisti tvrdia, že zámeno je autosémantický
autosyntagmatický slovný druh2, iní tvrdia opak, že zámeno je synsémantický synsyntagmatický slovný druh3, ktorý síce zodpovedá auto2

3

ONDRUŠ, Šimon – SABOL, Ján: Úvod do štúdia jazykov. Bratislava : SPN, 1981,
s. 169.
ONDRUS, Pavel: Kapitoly zo slovenskej morfológie. Bratislava : SPN, 1978, s. 83 – 91.
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sémantickým slovným druhom tak, že substantívne zámená zodpovedajú podstatným menám, adjektívne zámená prídavným menám,
číslovkové zámená numeráliám a adverbiálne zámená príslovkám,
však nie sú ich ekvivalentmi. Pre autorov Morfológie slovenského jazyka4 zámená majú svoj lexikálny a gramatický význam, majú vlastné
skloňovanie a sú gramatickými synonymami mien. Napriek snahe definovať a určiť miesto zámen v sústave slovenských slovných druhov
stále chýba koherentná perspektíva, ktorá by zdôrazňovala konzistentnosť zámen z morfologického, syntaktického, hypersyntaktického
a lexikálno-sémantického hľadiska.

URČOVANIE VETNÝCH ČLENOV A SYNTAGIEM
Ďalší problematický aspekt sa týka určovania vetných členov a syntagiem. Navrhujeme niekoľko problematických príkladov.
Spieval ako bez duše, melancholický, presmutný.
Rysuje sa niekoľko možných interpretácií. Okrem prisudzovacieho
skladu (On) spieval sme identifikovali nasledujúce syntagmy:
1. spieval ako bez duše: určovací sklad (determinácia), ako bez duše je
príslovkové určenie spôsobu;
2. bez duše, melancholický, presmutný: určovací sklad (determinácia),
melancholický, presmutný je viacnásobný prístavok;
3. melancholický, presmutný: priraďovací sklad (koordinácia).
Alebo:
1. spieval ako bez duše, melancholický, presmutný: určovací sklad (determinácia), bez duše, melancholický, presmutný je viacnásobný doplnok s dvojitou determináciou;

4

DVONČ, Ladislav a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava : SAV, 1966,
s. 233 – 234.
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2. (on) ako bez duše, melancholický, presmutný: určovací sklad (determinácia);
3. bez duše, melancholický, presmutný: priraďovací sklad (koordinácia).
Alebo:
1. spieval ako bez duše: určovací sklad (determinácia), ako bez duše je
príslovkové určenie spôsobu;
2. (on) melancholický, presmutný: určovací sklad (determinácia), melancholický, presmutný je viacnásobný doplnok s dvojitou determináciou;
3. melancholický, presmutný: priraďovací sklad (koordinácia).
Ďalší zaujímavý príklad, ktorým sme sa zaoberali v rámci seminára zo slovenskej syntaxe je: Koľko je hodín? Sú tri hodiny. V prvej vete
podmet hodín je atypicky v genitíve (ide tu o genitív množstva) a menná časť slovesno-menného prísudku Koľko je sa vyjadruje opytovacím
zámenom Koľko. V druhej vete síce by sme očakávali tú istú syntaktickú štruktúru (hodiny = podmet, sú tri = slovesno-menný prísudok),
predsa logický princíp vedie k prehodnoteniu skladov a vetných členov: sú hodiny je slovesno-menný prísudok, tri je zhodný prívlastok
a podmet je nevyjadrený, ba dokonca slovesný dej nemožno pripisovať
žiadnej entite, čo znamená, že sú hodiny funguje ako slovesno-menný
vetný základ, lenže slovenská jazykovedná tradícia počíta buď so slovesným vetným základom, alebo s neslovesným (teda čisto menným)
vetným základom. Aj keby sme akceptovali, že hodiny je vyjadrený
podmet, tri je primkýnaním predurčeným byť prívlastkom, nemôžeme voľne manipulovať slovosledom bez toho, aby sa zmenil význam
celej vety, veď konštrukcia Tri sú hodiny. by mala úplne iný význam.
Osobitnú pozornosť si vyžaduje aj príklad: Nevyzerá na toľko rokov, koľko má. V prvej vete je nevyjadrený podmet, slovesno-menný prísudok Nevyzerá na rokov a nezhodný prívlastok toľko, kým
v druhej vedľajšej vete je nevyjadrený podmet, slovesný prísudok má,
nezhodný prívlastok koľko, ale aj elipsa, výpustka, ako modifikácia
vetnej stavby, lebo sa vynechal priamy predmet rokov.
268

MARILENA FELICIA LUȚĂ (ȚIPRIGAN)

V inom príklade, Stačila chvíľa a zamrzol jej úsmev na tvári. sa
rysuje niekoľko možných interpretácií vetného člena na tvári; môže
to byť nezhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, ale aj doplnok.
Určitý nedostatok koherentnosti sme identifikovali v prípade polovetných konštrukcií, ktoré teoreticky majú syntaktickú funkciu doplnku, prívlastku alebo príslovkového určenia, avšak niekedy kolidujú
so štatútom neslovesného (menného) vetného základu ako vetného
člena jednočlennej vety. Uvádzame zaujímavý príklad, kde je neurčitok neslovesný vetný základ dvojčlennej, nie jednočlennej vety:
Absolútne nevidieť, že som prepracovaný. Upozorňujeme aj na paradox: neslovesný vetný základ sa vlastne vyjadruje slovesom, aj keď
v neurčitom tvare. Navyše nevidieť nesplní ani podmienky špecifické
pre polovetné konštrukcie, lebo je vetným základom, a teda nesplní
syntaktické funkcie pridelené polovetným konštrukciám.
Všetky uvedené príklady boli predmetom syntaktického a syntagmatického rozboru v rámci seminára slovenskej syntaxe v druhom
ročníku na Fakulte cudzích jazykov a literatúr, kde je slovenčina pre
cudzincov hlavným odborom v kombinácii s druhým cudzím jazykom. Zistili sme, že všetky tieto možné interpretácie, na ktoré prišli
naši študenti, boli odrazom akejsi jazykovej interferencie s materčinou, kde je zámeno jednoznačne autosémantický slovný druh, kde
ani nejestvuje pojem „polovetná konštrukcia“, ani „vetný základ“ tak,
ako nejestvuje ani genitív množstva v nominatíve. V krajnom prípade
rumunčina pripúšťa len podmet v akuzatíve s predložkou, ako napr.:
A venit la lume!, čo sa v slovenčine tiež vyjadruje genitívom množstva:
Prišlo toľko ľudí!

ZÁVER
Ako svedok a zároveň režisér didaktického procesu si všímam vynaliezavosť, originalitu, flexibilitu a kritické myslenie našich študentov,
ktorí v druhom ročníku sú na úrovni A1-A2, a napriek tomu majú lepší jazykový cit pre syntax slovenského jazyka ako pre jazyk ako taký,
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čo je fascinujúce, lebo syntax sa považuje za abstraktnejšiu jazykovú
rovinu a predpokladá syntézu solídnych morfologických poznatkov
získaných v predchádzajúcom ročníku. Jediná možná hypotéza vedie
k záveru, že v tomto prípade jazykové nevedomie typické pre materinský jazyk je výnimočne konštruktívne.
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SUMMARY
Slovak Syntax from the Perspective of a Romanian Slovakist
For the Romanian students learning Slovak as a foreign language, syntax
paradoxically represents the linguistic level, where they feel at ease despite the
fact that they have hardly reached A2 level and syntax does require abstract
reasoning and quite solid knowledge of the language itself. Moreover, syntax
is subject to linguistic interference with L1, and the syntactic theoretical
knowledge of their mother tongue overlaps with the newly acquired
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epistemological knowledge that tends to suppress, distort and reinvent the
initial linguistic matrix code in an effort to accept, absorb and assimilate L2.
As a synthesis of the morphological knowledge gained in the previous year
of study, syntax becomes the level where students find themselves free to
creatively manipulate the language in the context. In our case, manipulation
turns into a fascinating duel between students’ quasi-intuitive theoretical
knowledge of their mother tongue and the new learning experience with
the syntax of a genetically different language. It finally all turns into a trap
as students eager to learn Slovak as L2 fail to simply “replace” their mother
tongue’s logic and structure with L2’s and end in deeply critical reasoning
over the syntax of a language they can hardly understand or speak.
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PRAKTICKÉ OTÁZKY VÝUČBY
PRVOTNÝCH PREPOZÍCIÍ
V GENETICKY PRÍBUZNÝCH JAZYKOCH
(NA SLOVENSKOM A SLOVINSKOM MATERIÁLI)
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Kľúčové slová: prvotné predložky, komparatívny prístup, interferencie, väzba
predložiek, slovesné predložkové väzby
Key words: primary prepositions, comparative approach, interferences, prepositional phrases, verbal prepositional phrases

ÚVOD
Predložky patria v slovenskom a slovinskom jazyku medzi najčastejšie
používané slová. „Vysoká frekvencia predložiek v reči spolu s vysokou variabilitou spájateľnosti s pádmi pri flektívnych jazykoch vytvára priaznivé podmienky a predpoklady pre rečovú interferenciu pri
vzájomnom osvojovaní si jazykov. Platí to najmä pri geneticky príbuzných jazykoch, v ktorých je príznačný protiklad medzi vysokou
formálnou, tvarovou a ich značne nízkou zhodou pri ich významoch.
Spôsob, ako vylúčiť nežiaducu interferenciu pri vzájomnom osvojovaní si jazykov, alebo aspoň ju redukovať na minimum, je konfrontácia
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predložiek – ako triedy slov – v dvoch jazykoch.“1 V učebnici Slovaška
slovnica za Slovence jej autor J. Vaňko definuje predložky ako „gramatické slovné druhy, ktorými vyjadrujeme podraďovacie vzťahy medzi slovami vo vete: príslovkové, predmetové a prívlastkové. Význam
predložiek je všeobecný, abstraktný a konkretizuje sa až vo väzbe s pádom substantíva a slovesa“.2 J. Toporišič vo svojej gramatike hovorí
o predložkách ako o neohybnom slovnom druhu, ktorý má význam,
ale iba gramatický, pretože ním vyjadrujeme podraďovacie syntaktické vzťahy medzi slovami a vetami.3
Predložky delíme na prvotné a druhotné. V príspevku sa budeme
zaoberať len prvotnými predložkami. J. Vaňko v citovanej práci uvádza,
že výskumy slovnej zásoby slovanských jazykov potvrdzujú, že „prvotné predložky sú najmenej diferencované slová v základnej všeslovanskej slovnej zásobe, čo dokazuje aj porovnanie slovenských a slovinských prvotných predložiek“.4 Súčasný slovenský spisovný jazyk pozná
22 prvotných predložiek, z ktorých slovinčina nepozná u a pre, slovenčina zase nemá predložku ob. „Napriek zhode všeobecného významu
slovenských prvotných predložiek so slovinskými sa objavujú aj určité
rozdiely pri ich používaní. Tieto rozdiely musíme ovládať pri štúdiu
slovenčiny ako cudzieho jazyka. Charakteristickým znakom prvotných
predložiek v slovenčine a v slovinčine (ako aj v iných slovanských a neslovanských jazykoch) je predovšetkým pomenovanie priestorových
vzťahov. Od priestorového významu sa potom odvíjajú sekundárne významy predložiek: časový, príčinný, účelový, predmetový a pod.“5

1

2

3

4

5

HORÁK, Emil: Východiská pre konfrontáciu predložkového systému slovenčiny s inými jazykmi. In: Studia Academica Slovaca. 18. Ed. J. Mistrík. Bratislava : ALFA,
1989, s. 167.
VAŇKO, Juraj: Slovaška slovnica za Slovence. Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko, 2004, s. 176.
TOPORIŠIČ, Jože: Slovenska slovnica. Maribor : Založba Obzorja Maribor, 1984,
s. 348.
VAŇKO, Juraj: Slovaška slovnica za Slovence. Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko, 2004, s. 176.
Tamže, s. 178.

273

KONTRASTÍVNE ASPEKTY PREZENTÁCIE JAZYKA A KULTÚRY

V príspevku sa oboznámime s jednotlivými predložkami vzhľadom na to, s ktorými pádmi sa viažu, niektoré predložky sa totiž
v oboch jazykoch viažu s jedným, niektoré s dvoma pádmi. Predložka
za sa v slovenčine aj v slovinčine viaže dokonca s tromi pádmi. „Pády
určujú predovšetkým to, či predložka vyjadruje miesto alebo smer.
Prvotné predložky môžu vyjadrovať miesto iba v spojení s lokálom
a inštrumentálom, t. j. s pádmi, ktoré pôvodne samy vyjadrovali lokálny význam. Smer zasa prvotné predložky vyjadrujú v spojení s pôvodne smerovými pádmi: s akuzatívom, genitívom, datívom.“6
Predložky sú uvádzané v poradí podľa toho, či sa viažu s jedným,
s dvoma alebo troma pádmi. V príspevku sa na niektorých miestach
dotkneme aj slovesných väzieb s niektorými predložkami, ktorými sa
pokúsime zdôrazniť rozdiely alebo podobnosti porovnávaných jazykov.

1. PREDLOŽKY, KTORÉ SA VIAŽU S JEDNÝM PÁDOM
1.1 Predložky, ktoré sa viažu iba s akuzatívom
Medzi prvými predložkami, s ktorými sa poslucháči slovakistiky stretnú na lektorských cvičeniach, sú predložky cez a pre, ktoré sa
v slovenčine viažu iba s akuzatívom. Akuzatív je aj prvým pádom, ktorý si študenti osvoja po nominatíve, preto nasleduje aj oboznamovanie sa s predložkami, ktoré sa viažu s akuzatívom.
1.1.1 Predložka pre
„Predložka pre patrí k tým málo početným predložkám, ktoré sa
viažu s jediným pádom, ktorých základný význam nie je priestorový,
a hoci sa predložka pre viaže s akuzatívom, nie je smerová.“7
Máte listy pre našu rodinu? → Imate pisma za našo družino?

6
7

ORAVEC, Ján: Slovenské predložky v praxi. Bratislava : SPN, 1968, s. 8.
Tamže.
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Slovinčina predložku pre, ako sme už uviedli, nemá, v uvedenom
prípade ho prekladá predložkou za s akuzatívom. Študentov treba
upozorniť, že predložka pre sa používa predovšetkým v spojení s osobami (pre otca, pre mamu, pre profesora), keď ňou vyjadrujeme prospech (pre koho).
V prvej fáze osvojovania si predložiek študenti nepoznajú predložku pre, ktorá vyjadruje príčinu, ale pre lepší prehľad sa o nej zmienime
už na tomto mieste:
Pre hmlu bolo letisko zatvorené. → Zaradi megle je bilo letališče zaprto.
V slovinčine vyjadríme príčinu pomocou druhotnej predložky zaradi s genitívom alebo predložkou za s akuzatívom (Zaradi bolezni
predstava odpade; Za vsak slučaj so prišli vsi. / Pre chorobu sa predstavenie ruší; Pre každý prípad prišli všetci.).
Študentom robí predložka pre ťažkosti, pravdepodobne aj preto, že
slovinčina túto predložku vôbec nemá. Keď sa naučia, že ekvivalentom predložky pre je okrem iných aj slovinská predložka za, používajú
ju i v prípadoch, keď je to nesprávne.
1.1.2 Predložka cez
Cez prestávku sme na chodbe. → Med odmorom smo na hodniku.
Cez sviatky sme boli doma. → Čez praznike/Med prazniki smo bili doma.
Cez víkend sa išli lyžovať. → Za vikend so šli smučat.

V uvedených príkladoch sa cez používa v časovom význame na
vyjadrenie obmedzeného časového úseku, v slovinčine tento význam
vyjadríme predložkou med s inštrumentálom, v určitých prípadoch
predložkami čez alebo za s akuzatívom, resp. predložkami med/čez.
„Predložka cez stojí pri názvoch času: deň, leto, zima, noc, prázdniny, prestávka, semester, rok, život..., alebo pri dejových a iných menách označujúcich časové úseky, obdobia: žatva, kosba, sená, kopačka, oberačky, tanec, sviatky, dve generácie...“8 V slovinčine nie je také
8

ORAVEC, Ján: Slovenské predložky v praxi. Bratislava : SPN, 1968, s. 27.
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jednoznačné vymedziť hranicu a povedať, že v uvedených príkladoch
používame predložku čez s akuzatívom. Treba sa pristaviť pri každom
príklade zvlášť a zistiť, ako by sme vyjadrili čas, či predložkou čez
s akuzatívom alebo predložkou med s inštrumentálom.
cez deň → čez dan
cez zimu → čez zimo
cez noc → čez noč
cez prázdniny → med počitnicami/čez počitnice
cez prestávku → med odmorom
cez semester → čez semester/med semestrom
cez rok → čez leto/med letom
Predložka cez v nasledujúcich dvoch príkladoch vyjadruje „smerovanie cez nejakú ohraničenú plochu, povrch, prekonávanie plochy,
povrchu z jednej strany na druhú.“9
Pozri sa cez okno! → Poglej skozi okno!
Deti skákali cez potok. → Otroci so skakali čez potok.
Veľmi ľahko zistíme, že v slovinčine nemôžeme použiť rovnaké
predložky pre obe vety. Pri prekladaní prvej vety je nevyhnutné použiť predložku skozi s akuzatívom. V SSKJ10 pod heslom skozi nájdeme
vysvetlenie, že túto predložku používame na vyjadrenie premiestňovania alebo smeru z jednej strany na druhú, vzhľadom na šírku, hĺbku čohosi: izvrtati predor skozi led, steno; skozi meglo so videli obrise
stolpnic; gledati skozi ključavnico; dihati skozi nos, pod heslom čez je
uvedené, že predložku používame na vyjadrenie pohybu alebo smeru
na druhú stranu a) nad niečím, resp. i ponad niečo skočiti čez jarek;
oblaki se pode čez gore, b) naprieč niečím steči čez cesto; iti čez most.
Predložka cez môže vyjadrovať aj prostriedok:
Dostal sa k tomu len cez knihy. → Do tega je prišel samo s pomočjo knjig.
S ňou komunikuje len cez internet. → Z njo komunicira le po internetu.
9
10

ORAVEC, Ján: Slovenské predložky v praxi. Bratislava: SPN, 1968, s. 27.
Slovar slovenskega knjižnega jezika I–IV. Ljubljana : SAZU, Državna založba Slovenije, 1987 – 1991. s. 707.
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Vyjadrovanie prostriedku sa v slovinčine a slovenčine nezhoduje.
Na dvoch príkladoch môžeme vidieť, že je možných viac variantov.
Pri podrobnom porovnávaní prvých dvoch predložiek pre a cez,
ktoré sa viažu s akuzatívom, môžeme konštatovať, že medzi porovnávanými jazykmi existuje niekoľko rozdielov a študenti sa musia popasovať s mnohými problémami pri osvojovaní si týchto predložiek.
Predložku cez možno preložiť viacerými predložkami v slovinčine
(čez, med, skozi, preko, po).
1.2 Predložky, ktoré sa viažu iba s lokálom
Predložka pri
Výlučne s lokálom sa v slovenčine používa predložka pri, ktorú
pozná aj slovinčina, ich použitie sa však v porovnávaných jazykoch
neprekrýva úplne.
Priestorový význam (miestny význam „blízko, v blízkosti, neďaleko“) vyjadrujeme v oboch jazykoch predložkou pri:
Stojím pri tabuli. → Stojim pri tabli.
Predložku pri používa slovinčina aj na stvárnenie priestorového
kontaktu s osobou. V takom význame sa však v slovenčine používa
predložka u vo väzbe s genitívom.
Spala u sesternice. → Spala je pri sestrični.
Používanie predložky u s genitívom v prípadoch, keď je v slovinčine
pri s lokálom, je pre slovinských študentov náročné, pretože si musia
uvedomiť fakt, že je rozdiel, či ide o kontakt s osobou alebo priestorový
význam vo vzťahu k predmetu, okrem toho slovinčina vôbec nepozná
predložku u, preto na ňu študenti začiatočníci často zabúdajú.
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1.3 Predložky, ktoré sa viažu iba s inštrumentálom
Predložka s
V slovenčine sa predložka s/so viaže iba s inštrumentálom, v slovinčine sa môže prekladať ako s/z. Ide o variant vzhľadom na znelosť/
neznelosť (píše sa podľa výslovnosti).
Peter s otcom odišiel do mesta. → Peter je z očetom odšel v mesto.
Hovoril som s profesorom. → Govoril sem s profesorjem.
Pri preberaní inštrumentálu s predložkou s je potrebné viackrát
upozorniť na to, že v slovenčine sa výlučne s inštrumentálom viaže
len predložka s/so, a nie aj predložka z, ktorá má rovnakú podobu
ako slovinský znelý variant z. Veľmi náročné je pre slovinských študentov písať diktát, keďže prvú vyššie uvedenú vetu často nesprávne
napíšu s predložkou z, pretože v tomto prípade s vyslovíme ako z. Písanie tejto predložky je ťažká úloha, pretože študent nielenže nepíše,
čo počuje, ale pri diktovaní musí premýšľať, o ktorý pád ide. Na tomto
mieste spomenieme aj bezpredložkový inštrumentál, ktorý sa v slovenčine vyskytuje pri použití dopravných prostriedkov, pomôcok, pri
použití slovies zaoberať sa, byť a stať sa. Slovinčina bezpredložkový inštrumentál vôbec nepozná, preto s ním majú frekventanti zo začiatku
ťažkosti a predložku s/so používajú aj tam, kde nemá byť.
Cestovali sme autobusom. → Potovali smo z avtobusom.
Zaoberá sa športom. → Ukvarja se s športom.
So slovesami byť a stať sa nemajú slovinskí študenti ťažkosti, pretože sú i v slovinčine bezpredložkové, rozdiel je len v použitom páde
substantíva:
Stal sa profesorom. → Postal je profesor.
On je úradníkom. → On je uradnik.
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1.4 Predložky, ktoré sa viažu iba s datívom
Jediné dve prvotné predložky, ktoré sa viažu s datívom, sú k a proti,
oproti a naproti sú druhotné predložky.
1.4.1 Predložka k
„Slovenčina rovnako ako slovinčina vyjadruje smer do blízkosti
určitého predmetu predložkou k. (…) Takýto kontakt s predmetom sa
potom vyjadruje v oboch jazykoch predložkou pri s lokálom.“11
Starý otec išiel k oknu. → Stari oče je šel k oknu.
Stál pri okne. → Stal je pri oknu.
S predložkou k sa viažu aj niektoré slovesá, ktoré si musia poslucháči počas štúdia osvojiť (patriť k, mať vzťah k, pridať sa k, priznávať
sa k, vyjadrovať sa k, byť k dispozícii, ...).
1.4.2 Predložky proti, oproti, naproti
Všetky tri predložky sa viažu výhradne s datívom, pričom predložky oproti a naproti sú odvodené z predložky proti.
Bojujeme proti znečisťovaniu ovzdušia. → Borimo se proti onesnaževanju ozračja.
Je váš dom oproti divadlu? → Je vaša hiša nasproti gledališča?
Zajtra musím ísť matke naproti na stanicu. → Jutri moram iti mami
naproti na postajo.
Zmienené predložky robia študentom ťažkosti predovšetkým
v prípadoch, keď sa v slovinčine a slovenčine neprekrývajú, t. j. : oproti
→ nasproti. V praxi sa ukázalo, že niektorí slovinskí študenti vo svojom materinskom jazyku nerozlišujú predložky nasproti a naproti, čo
ešte sťažuje osvojovanie si týchto predložiek.
11

VAŇKO, Juraj: Slovaška slovnica za Slovence. Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko, 2004, s. 180.
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1.5 Predložky, ktoré sa viažu iba s genitívom
1.5.1 Predložka z
Genitívne prvotné predložky (bez, od, do, u, z , za, okrem) spoznajú
študenti až na konci, keď sa oboznámia so všetkými ostatnými predložkami, aj keď s predložkou z sa stretnú už na úvodných hodinách,
keď sa učia odpovedať na otázku odkiaľ si?/odkod si?. V prvej fáze
osvojovania si jazyka sa od nich vyžaduje, aby si zapamätali, že odpoveďou je predložka z a mesto alebo štát, ktorého koncovka závisí od
rodu. V slovinčine je to komplikovanejšie, keďže na odpoveď odkiaľ si/
odkod si? je možné odpovedať s použitím predložiek s/z alebo iz s genitívom, v závislosti od používania predložiek v alebo na v akuzatíve.
Som zo Slovinska. → Sem iz Slovenije. (pretože idem v Slovenijo)
Ste z Vrhniky? → Ste z Vrhike? (pretože idem na Vrhniko, a preto, že
spoluhláska v, pred ktorou stojí predložka, je znelá.)
Oni boli z Ptuja. → Oni so bili s Ptuja. (pretože idú na Ptuj, a preto, že
spoluhláska p, pred ktorou stojí predložka, je neznelá).
Predložku z v slovenčine používame aj vtedy, keď sa chceme dozvedieť, z akého materiálu je niečo vyrobené, z čoho sa niečo skladá,
pôvod niečoho. V slovinčine na takéto vyjadrenie používame predložku iz s genitívom.
Ten výrobok je z plastu. → Ta izdelek je iz plastike.
1.5.2 Predložka do
V slovenčine predložkou do a slovesami pohybu vyjadrujeme realizovanie kontaktu s vnútrajškom určitého predmetu alebo priestoru,
v slovinčine tento význam vyjadrujeme predložkou v a podstatným
menom v akuzatíve.
Žiak vchádza do triedy. → Učenec vstopa v razred.
Rozdiel medzi porovnávanými jazykmi je aj pri vyjadrovaní účelu,
spôsobu a času:
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dať do daru → dati v dar
vziať do ruky → vzeti v roke
robiť neskoro do noci → delati pozno v noč

Pri používaní predložky do v uvedených príkladoch majú poslucháči na začiatku ťažkosti, pretože analogicky so slovinčinou použijú
predložku v. Tieto ťažkosti sú pravdepodobne spôsobené aj faktom, že
predložku do v slovinčine používame na vyjadrenie hranice v priestore (v slovenčine je na tom mieste predložka po) a čase: na vyjadrenie
časovej hranice aj slovinčina používa predložku do:
Všetko skončili do Vianoc. → Vse so končali do božiča.
Predložkou do môžeme v slovenčine vyjadriť aj obmedzenie určitého časového úseku, počas ktorého sa činnosť ukončuje alebo opakuje,
v slovinčine v takomto prípade použijeme predložku na s akuzatívom.
Stretávajú sa raz do roka. → Srečujejo se enkrat na leto.
1.5.3 Predložka od
Predložka od je antonymom predložky do, respektíve predložky
k s datívom. V KSSJ je predložka od definovaná ako „priestorové alebo
časové východisko a východisko (poradia) vôbec“12, čo platí aj v slovinčine.
Všetci odišli od okna. → Vsi so odšli od okna.
Od rána už plače. → Od jutra že joče.
Od začiatku do konca semestra nechodil na cvičenia. → Od začetka do
konca semestra ni hodil na vaje.
nu:

12

Predložka od vyjadruje v oboch porovnávaných jazykoch aj príčiPeter plakal od radosti. → Peter je jokal od veselja.

Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková. Bratislava:
VEDA, 1987, s. 250.
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1.5.4 Predložka u
Už sme spomenuli, že slovinčina nepozná predložku u. „Predložku
u v slovenčine používame s genitívom na vyjadrenie priestoru, v ktorom sa nachádzajú osoby a uskutočňuje činnosť.“13
Moja kamarátka býva u tety. → Moja prijateljica stanuje pri teti.
Z príkladu je zrejme, že v slovinčine v podobných prípadoch používame predložku pri s lokálom. Ak v slovenčine vyjadruje prítomnosť
osoby či veci v priestore v blízkosti predmetu, v ktorom sa vykonáva
činnosť, tak ako aj v slovinčine použijeme predložku pri:
Stál som pri okne. → Stal sem pri oknu.
Z dôvodu opísaného nesúladu medzi oboma jazykmi sa u študentov slovakistiky často stretávame s chybou:
Bol som pri sestre namiesto Bol som u sestry.
1.5.5 Predložka okrem
Predložku okrem, ktorá sa viaže s genitívom, prekladáme do slovinčiny predložkou razen, ktorá má rovnako genitívnu väzbu.
Prišli všetci okrem Petra. → Prišli so vsi razen Petra.

2. PREDLOŽKY, KTORÉ SA VIAŽU S DVOMA PÁDMI
2.1 Predložky, ktoré sa viažu s akuzatívom a lokálom
Predložky na, v/vo, o, po sa v slovenčine viažu s akuzatívom,
a môžu sa viazať aj s lokálom. Toto platí aj pre slovinský jazyk, preto
pri používaní predložiek, ktoré vyjadrujú polohu/miesto, nedochádza
k interferenciám.
13

VAŇKO, Juraj: Slovaška slovnica za Slovence. Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko, 2004, s. 180.
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2.1.1 Predložky s akuzatívom
Predložka na s akuzatívom
Ďalšou predložkou, ktorú študenti spoznajú, keď hovoríme
o akuzatíve, je predložka na:
To je zošit na matematiku. → To je zvezek za matematiko.
To je kôš na papier. → To je koš za papir.
To je šálka na kávu. → To je skodelica za kavo.
Keď v slovenčine používame predložku na s úmyslom vyjadriť účel,
vtedy sa v slovinčine používa predložka za s akuzatívom. Pripomeňme, že slovinčina používa predložku za aj vtedy, keď je v slovenčine
predložka pre (pre mamu), preto majú slovinskí študenti s predložkami pre a na nemálo problémov. Spoločné je, že vždy ide o význam
účelu.
V prípadoch, keď je vo vete predložka na a keď odpovedáme na
otázku kam?, nemajú študenti väčšie problémy, pretože aj v slovinčine
vtedy používame predložku na, ktorá označuje miesto, resp. polohu:
Eva chodí na univerzitu. → Eva hodi na univerzo.
Pôjdete na koncert? → Boste šli na koncert?
Predložkou na v slovenčine môžeme vyjadriť aj príčinu, v slovinčine ju vyjadríme predložkou za s inštrumentálom:
Moja sesternica ochorela na chrípku. → Moja sestična je zbolela za gripo.
Dedko zomrel na rakovinu. → Dedek je umrl za rakom.
Predložka na môže v slovenčine vyjadrovať aj čas, no „iba v spojení
s názvami časových bodov alebo úsekov. Rozlišujú sa tu dva odtienky:
a) označenia začiatku, termínu a iné prípady odpovedajúce na otázku
na kedy? a na otázku kedy?, b) označenia časových úsekov na otázku
(na) ako dlho?“.14

14

ORAVEC, Ján: Slovenské predložky v praxi. Bratislava : SPN, 1968, s. 59.
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a) označenia začiatku, termínu a iné prípady odpovedajúce na otázku
na kedy/kedy?:
Stretli sme sa na Vianoce. → Srečali smo se o božiču.
Na Silvestra sa zišla celá rodina. → Na silvestrovo se je zbrala cela družina.
na budúci týždeň → naslednji teden
V prvých dvoch príkladoch, keď stojí predložka na pred názvami sviatkov, v slovinčine v prvom prípade použijeme predložku za
s akuzatívom, resp. predložku o/ob s lokálom, v druhom sa predložky
prekrývajú, v treťom príklade, keď v slovenčine predložkou vyjadrujeme budúcnosť, v slovinčine predložku nepoužívame vôbec (prihodnje
leto → na budúci rok, prihodnji mesec → na budúci mesiac, naslednji
dan → na nasledujúci/ďalší deň atď.).
b) označenia časových úsekov na otázku (na) ako dlho?:
Prišli iba na chvíľu. → Prišli so samo za trenutek.
Prišli do hôr na dva týždne. → V hribe so prišli za dva tedna.
Na týchto dvoch príkladoch vidno, že sa v nich použitie predložky
na v slovenčine a v slovinčine neprekrýva. V slovinčine sa na otázku
(za) kako dolgo? (na ako dlho?) odpovedá predložkou za, preto s tým
majú študenti problém, až kým si neosvoja tieto rozdiely.
Predložka po s akuzatívom
Keď vyjadrujeme účel, resp. smer k cieľu, oba porovnávané jazyky
používajú rovnakú predložku po:
Išiel po vodu. → Šel je po vodo.
Šli po babku na stanicu. → Šli so po babico na postajo.
Veľký rozdiel medzi oboma jazykmi môžeme pozorovať v prípadoch, keď chceme vyjadriť cieľ pohybu alebo aktivity, resp. ich krajný
bod:
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Pôjdem s tebou po park. → S teboj bom šel do parka.
Odprevadil ju po park. → Pospremil jo je do parka.

V slovenčine na vyjadrenie cieľa pohybu používame predložku po
s akuzatívom, v slovinčine predložku do s genitívom. Na základe dlhoročnej praxe môžeme konštatovať, že takéto príklady sú pre slovinských študentov jedny z najťažších.
„Pri predložke po s akuzatívom sa tento význam najviac uplatňuje v časovej oblasti. Zdôrazňuje nepretržitosť, pretiahnutosť deja na
(celý) časový úsek ako predložka cez (tá je v tomto význame základná), čo vidieť z druhotnej predložky počas. Predložka po tu odpovedá
na otázku ako dlho?“15
Tam naši predkovia žili už po stáročia → Tam so naši predniki živeli že
stoletja.
V takýchto prípadoch slovinčina nepoužíva predložku, kontinuita
deja je vyjadrená akuzatívom plurálu a zdôraznená prídavným menom dolga (dlhé) alebo príslovkou dolgo (dlho), resp. opakovaním
podstatného mena, v našom prípade stoletja in stoletja (stáročia a stáročia), čo poukazuje na trvanie.
Predložka v s akuzatívom
J. Oravec o slovenskej predložke v okrem iného píše, že „sa viaže
s akuzatívom a s lokálom. V lokáli je hlavnou predložkou. Pri akuzatíve väčšinu pôvodných pozícií stratila a silno sa archaizovala. (...)
Z časových významov predložka v vyjadruje časový bod.“16 Takto
sa na lektorských cvičeniach dozvieme, že predložku v s akuzatívom
používame, keď sa opýtame opytovacím zámenom kedy/kdaj?, čo je
v súlade so slovinčinou:
Prídem až v piatok. → Pridem šele v petek.

15
16

ORAVEC, Ján: Slovenské predložky v praxi. Bratislava : SPN, 1968, s. 86.
Tamže, s. 135, 137.
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S týmto slovinskí študenti nemajú problémy. Tie nastúpia, keď
chcú použiť predložku v na vyjadrenie styku s vnútrajškom predmetu
alebo prostredia, na čo v slovinčine použijeme predložku v s akuzatívom, kým slovenčina v týchto prípadoch používa genitív a predložku
do. Podrobnejšie o tom budeme hovoriť pri slovenskej predložke do.
Predložku v sa musia študenti naučiť priamo vo väzbách s niektorými slovesami, ktoré sa s ňou viažu. Tieto slovesá si študenti postupne osvojujú a porovnávajú ich so svojím materinským jazykom (veriť
v niečo, dúfať v niečo a pod.).
Predložka o s akuzatívom
„Predložka o s akuzatívom vyjadruje (aj) mieru časového rozdielu
(časový úsek) od momentu prehovoru do času, po ktorom nastane
– nastal (má – mal nastať) dej.“17
o deň-dva → čez dan dva
o týždeň → čez en teden
o mesiac → čez en mesec
o hodinu → čez eno uro
Slovinčina sa na vyjadrenie tohto časového úseku používa predložku čez s akuzatívom.
Keď chceme niečo porovnať a zaujíma nás, o koľko/za koliko? je
niečo väčšie, menšie a pod., použijeme predložku o s akuzatívom, kým
v slovinčine toto porovnanie vyjadríme predložkou za s akuzatívom.
Peter má o dva štvorcové metre väčší byt. → Peter ima za dva kvadratna
metra večje stanovanje.

Aj niektoré slovenské slovesá sa viažu s predložkou o. Študenti sa
tieto slovesá postupne učia, slovinské slovesá majú v týchto prípadoch
inú väzbu, a to s predložkou za a akuzatívom.

17

ORAVEC, Ján: Slovenské predložky v praxi. Bratislava : SPN, 1968, s. 72.
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starať sa o niečo → skrbeti za kaj
uchádzať sa o niečo → kandidirati za kaj
zaujímať sa o niečo → zanimati se za kaj
žiadať o niečo → prositi za kaj

2.1.2 Predložky s lokálom
Predložka na s lokálom
„Použitia predložky na s lokálom sa odlišujú od akuzatívnych tým,
že všetky sú späté so statickým miestnym významom.“18
Eva bola na fakulte. → Eva je bila na fakulteti.
Popri miestnom význame vyjadruje predložka na aj čas, čo sa rovnako prekrýva so slovinskou predložkou na s lokálom:
Na začiatku tohto storočia sa odsťahovali. → Na začetku tega stoletja so
se odselili.
Na konci všetci odišli domov. → Na koncu so vsi odšli domov.
Predložka o s lokálom
Čas vyjadruje aj predložka o, a to pri určovaní hodín:
O piatej (hodine) začali pracovať. → Ob petih so začeli delati.
V slovinčine na vyjadrenie času (hodiny) používame predložku ob
s lokálom, ktorá sa v slovenčine nevyskytuje.
Predložka v s lokálom
Predložka v je v oboch jazykoch typická miestna predložka a je odpoveďou na otázku kde/kje:
Študentka je v škole. → Študentka je v šoli.

18

ORAVEC, Ján: Slovenské predložky v praxi. Bratislava : SPN, 1968, s. 62.
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Predložka po s lokálom
„Predložka po jediná si preniesla i do lokálu smerový význam,“19
čo môžeme pozorovať aj v slovinčine:
Chodila po parku. → Hodila je po parku.
Predložku po v oboch porovnávaných jazykoch používame aj na
vyjadrenie času, konkrétnejšie časovej následnosti.
Po dvoch týždňoch odišiel bez slov. → Po dveh tednih je odšel brez besed.
2.2 Predložky, ktoré sa viažu s akuzatívom a inštrumentálom
Predložky spoločné pre oba jazyky, ktoré sa v slovenčine viažu s akuzatívom a inštrumentálom, sú nad, pod, pred a medzi. Slovinčina pozná
všetky tieto predložky, len predložka medzi existuje v slovinčine v tvare med.
2.2.1 Predložky nad, pod, pred, medzi s akuzatívom
Spomenuté predložky s akuzatívom vyjadrujú smer pohybu
v oboch jazykoch (odpovedajú na otázku kam?), preto pri ich používaní neprichádza k interferenciám. Predložka medzi sa do slovinčiny
prekladá predložkou med:
Zavesil ten obraz nad skriňu. → To sliko je obesil nad omaro.
Daj tanierik pod šálku! → Daj krožniček pod skodelico!
Taxík práve prichádza pred našu školu. → Taksi pravkar prihaja pred
našo šolo.
Zuzka si sadla medzi otecka a mamičku. → Suzana se je usedla med
očka in mamico.

19

ORAVEC, Ján: Slovenské predložky v praxi. Bratislava : SPN, 1968, s. 88.
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2.2.2 Predložky nad, pod, pred, medzi s inštrumentálom
Opytovacie zámeno kde?/kje? sa v porovnávaných jazykoch viaže
s lokálom alebo inštrumentálom. Keďže lokál a inštrumentál nemajú
spoločné predložky, neprichádza ani k chybám pri určovaní pádu. Ak
ide o statický význam spätý s otázkou kde?, viažu sa v slovenčine aj
v slovinčine tieto predložky so substantívom v inštrumentáli:
Auto stálo pred garážou. → Avto je stal pred garažo.
Auto zaparkovali medzi školou a obchodom. → Avto so parkirali med
šolo in trgovino.
Pred fakultou fajčili študenti. → Pred fakulteto so kadili študenti.
Jeho obraz visí nad tabuľou. → Njegova slika visi nad tablo.
Popri význame polohy označujú predložky med a pred aj čas, čo môžeme pozorovať pri predložkách pred a med aj v slovinskom jazyku:
Stretol som ho pred dvoma týždňami. → Srečal sem ga pred dvema tednoma.
Stalo sa to niekedy medzi januárom a marcom. → To se je zgodilo enkrat
med januarjem in marcem.

3. PREDLOŽKA ZA, KTORÁ SA VIAŽE S TROMI PÁDMI
3.1 Predložka za s genitívom
Predložka za je jedinou predložkou, ktorá sa v slovenčine viaže
s tromi pádmi: s genitívom, akuzatívom a inštrumentálom. „Predložka za s genitívom vyjadruje časové rozpätie ako predložky počas,
v priebehu, cez, v.“20 V slovinčine predložkou za nemôžeme vyjadriť
čas, slovinčina na tomto mieste použije predložku v času, v časih, pričom i nasledujúcim slovom zdôrazní perspektívu času.
Za vlády kráľa Karla IV. ... → V času vlade kralja Karla IV. ...
Za mojich čias všetko bolo ináč. → V mojih časih je bilo vse drugače.

20

ORAVEC, Ján: Slovenské predložky v praxi. Bratislava : SPN, 1968, s. 147.
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3.2 Predložka za s akuzatívom
V porovnávaných jazykoch sa predložka za používa ako časť odpovede na otázku kam?, resp. na vyjadrenie polohy:
Ivan sa skryl za dom. → Ivan se je skril za hišo.
Pri predložke za nesmieme zabudnúť ani na časový význam, keďže
vyjadruje aj časový priebeh:
za mesiac – v priebehu mesiaca → v enem mesecu – v teku enega
meseca
Naučím sa to za deň. → To se bom naučil v enem dnevu.
Slovinskí študenti tu majú ťažkosti, pretože často nerozlišujú význam za deň/v enem dnevu, o deň/čez en dan, a tak obe predložky
zamieňajú a chybne ich používajú.
Predložka za je pre slovinských študentov mimoriadne náročná aj
preto, lebo slovinskú predložku za možno v slovenčine preložiť viacerými predložkami, ako už bolo spomenuté. I v prípadoch, keď si
študenti tento fakt uvedomujú, stáva sa, že s tým súvisiace zručnosti nemajú ešte celkom osvojené, a preto nepoužijú predložku za ani
tam, kde by mala byť, napr. s konkrétnymi slovesami, ktoré sa viažu
s predložkou za a akuzatívom: chytiť (sa), držať, obetovať sa, hlasovať,
ďakovať, hanbiť sa + za niečo.
3.3 Predložka za s inštrumentálom
V porovnávaných jazykoch sa predložka za používa ako časť odpovede na otázku kde? na vyjadrenie predovšetkým statického významu:
Auto stálo pred garážou. → Auto je stal pred garažo.
K interferenciám tu neprichádza.
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ZÁVER
V príspevku sme sa pokúsili s oporou o dostupnú teóriu na základe
svojich praktických skúseností porovnať používanie slovenských a slovinských predložiek a zdôrazniť možné interferencie slovinských študentov, ktoré môžeme pozorovať na lektorských cvičeniach zo slovenského jazyka. Mohli sme vidieť, že „predložky, s ktorými sa študenti
oboznamujú paralelne s pádmi, ktoré sa predložkami konkretizujú
a významovo dopĺňajú, predstavujú veľký problém v prípadoch, keď
sa neprekrývajú so slovinčinou.“21 Na to, aby si študenti uvedomili podobnosti a rozdiely v používaní slovenských a slovinských predložiek,
je potrebný veľký počet cvičení a kontrastívne predstavovanie učiva.
Veríme, že tento príspevok bude prínosom pre poslucháčov slovakistiky i slovenistiky a všetci, ktorých táto problematika zaujíma, si rozšíria
a upevnia svoje doteraz získané vedomosti o slovenských predložkách.
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SUMMARY
Practical Issues of Teaching Primary Prepositions of Genetically Related
Languages (Conducted on Slovak and Slovenian material)
In this paper we present Slovak and Slovenian primary prepositions, their
identical and different use. We describe prepositions according to the
cases their connected to, because in both languages some prepositions are
monogovernate, bigovernate, and some govern three cases. We deal with the
prepositions in such order in which the students of Slovakistics of the first
cycle of the Bologna program in Ljubljana get to know them during practices
with their lecturer, where we try to explain the comparative similarities and
differences in their use. All findings are supported with examples in both
languages.
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SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

PRIENIKY A ROZDIELY SLOVENSKÉHO
A RUSKÉHO LINGVOKULTÚRNEHO
A KULTÚRNO-POLITICKÉHO PRIESTORU
VO VYUČOVANÍ SLOVENČINY
AKO CUDZIEHO JAZYKA V RUSKU
–◆–
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Slovenčina je, žiaľ, z hľadiska záujmu o ňu v Rusku dlhodobo v tieni
češtiny, čo sa odvíja od záujmu o zodpovedajúce štáty (Česko a Slovensko) ako také. Záujem o prácu, štúdium či podnikanie v Českej
republike je v ruskom prostredí neporovnateľne väčší ako záujem
o obdobné pôsobenie na Slovensku. To isté sa týka záujmu turistov
o Prahu, Karlove Vary či ďalšie destinácie v Česku v porovnaní s Vysokými Tatrami, Piešťanmi či inými destináciami na Slovensku, respektíve záujmu o kúpu nehnuteľností na území daných štátov. Od záujmu
o jednotlivé krajiny sa následne odvíja záujem o jazyk, ktorý sa v nich
používa. Záujem o slovenčinu v ruskom prostredí je zvyčajne moti293
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vovaný konkrétnymi pracovnými, podnikateľskými a podobnými príležitosťami, ktoré zakladajú potrebu ruských záujemcov osvojiť si na
určitej úrovni jazyk používaný na Slovensku. Ak je však záujem motivovaný (aj) kultúrnymi faktormi, z hľadiska motivačných faktorov
i didaktického obsahu vystupujú do popredia zbližujúce lingvokultúrne a kultúrno-politické činitele, o ktoré by sa malo opierať vyučovanie
slovenského jazyka a reálií. Možno konštatovať, že záujem o štúdium
slovenčiny na ruských vysokých školách spravidla býva motivovaný
kultúrnymi faktormi.

ZBLIŽUJÚCE FAKTORY
Nespornú výhodu pre učiteľa slovenčiny v Rusku predstavuje fakt, že
existuje celý rad zbližujúcich faktorov vrátane bohatej histórie vzájomných kultúrnych vzťahov. K Rusku inklinovali viacerí významní
politickí, vedeckí a literárni dejatelia vrátane Jána Kollára, Ľudovíta
Štúra1 či Svetozára Hurbana Vajanského. K spomínaným faktorom
patrí aj absencia ostrých a citlivo vnímaných historických problémov
(s výnimkou intervencie vojsk členských štátov Varšavskej zmluvy
v Česko-Slovensku v roku 1968) či spoločná socialistická minulosť
(ktorá má ambivalentnú povahu: na jednej strane predstavuje zdroj
nezhôd a antagonistických reakcií, na druhej strane však slovenský
a ruský kultúrny priestor nepochybne zbližuje). Vzájomná blízkosť
vytvára základ pre pochopenie súvisiacich slovenských reálií zo strany
ruských študentov, čo pozitívne vplýva na motiváciu k hlbšiemu štúdiu zvoleného jazyka a kultúry. Zároveň sa však ukazuje ako potreb1

Bližšie k problematike pozri napríklad: МАШКОВА, Алла Германовна: «Завещание» славянскому миру: Трактат Людовита Штура «Славянство и мир будущего» (К 200- летию со дня рождения писателя). In: Stephanos, 2015, č. 4,
ročník 12, s. 96 – 104 Dostupné na: http://stephanos.ru/izd/2015/2015_12_11.pdf;
БРАКСАТОРИС, Мартин: Национальная философия Людовита Штура на
оси Запад – Словакия – Восток. In: Stephanos, 2015, číslo 4, ročník 12, s. 83 – 95.
Dostupné na: http://stephanos.ru/izd/2015/2015_12_10.pdf
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né vytvorenie istých paralel umožňujúcich efektívny výklad špecifík
daného priestoru. S cieľom vymedzenia oblasti prienikov a rozdielov
medzi spomínanými dvomi priestormi predložme ich základnú charakteristiku.

LINGVOKULTÚRNY A KULTÚRNO-POLITICKÝ
PRIESTOR SLOVENSKA
Slovensko predstavuje priestor obývaný prevažne slovanským obyvateľstvom (z jazykovo-typologického hľadiska toto obyvateľstvo používa západoslovanský jazyk s istými starobylými nezápadoslovanskými prvkami, tradične označovanými za juhoslavizmy). Ide prevažne
o kresťanské obyvateľstvo, pričom prevláda rímsky katolicizmus, ďalej
nasleduje evanjelické obyvateľstvo, grécky katolicizmus a iné denominácie. Kultúrno-historicky je prítomný akcent na cyrilo-metodské
duchovné dedičstvo a orientácia na odkaz Veľkej Moravy: takýto prístup je explicitne ukotvený v preambule Ústavy Slovenskej republiky
a sekundárne sa odráža aj v tom, že súčasná veda kladie integračnú
fázu vývinu slovenského jazyka do veľkomoravského obdobia2, obdobie rozvoja veľkomoravskej redakcie staroslovienčiny interpretuje ako
ranú predspisovnú fázu vývinu spisovnej slovenčiny3 a obdobie vzniku staroslovienskych literárnych pamiatok spätých s existenciou Veľkej Moravy chápe ako prvú z dvoch základných fáz dichotomických
slovenských literárnych dejín v období stredoveku4. Pre Slovensko je
príznačné, že v minulosti bolo až na isté výnimky ako obdobie byzantskej misie na Veľkej Morave a obdobie socializmu (periférnou) súčasťou Západu, s čím súvisí aj fakt, že jazyk, osobitne lexika, obsahuje
2

3

4

KRAJČOVIČ, Rudolf: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988, s. 15.
KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol: Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006, s. 12 – 32.
KÁKOŠOVÁ, Zuzana: Literatúra v období stredoveku. In: Slovacicum: kapitoly
z dejín slovenskej kultúry. Bratislava : AEP, 2004, s. 113.
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množstvo latinských výpožičiek súvisiacich s pôsobením cirkevných,
administratívnych a vedeckých inštitúcií5. Jazyk tiež obsahuje množstvo výpožičiek z gréčtiny, ktorých časť bola prevzatá cez staroslovienčinu. Prostredníctvom kultúry, náboženského života a vďaka špecifikám vývinu spisovného jazyka bol tento jazyk ovplyvnený češtinou,
ktorá sa od 15. storočia používala ako knižný jazyk, v evanjelickom
prostredí tiež ako jazyk liturgický. Predovšetkým po lexikálnej stránke
bola slovenčina výrazne ovplyvnená nemčinou ako prestížnym jazykom6, v menšej miere maďarčinou a tiež valašskou (východoslovansko-rumunskou) slovnou zásobou. V súčasnosti ju výrazne ovplyvňuje angličtina. Spolužitie Slovákov s Čechmi, Maďarmi a Nemcami
viedlo k vzniku stredoeurópskeho jazykového zväzu, ktorý sa (s výnimkou niektorých nárečových areálov a makroareálov a tiež istých
špecifických prozodických javov) prejavuje v uplatňovaní protikladu
krátkych a dlhých samohlások a formou dynamického prízvuku na
prvej slabike slova (ideu stredoeurópskeho jazykového zväzu navrhol Ľudovít Novák7); i keď táto črta je prítomná napríklad aj v iných
jazykoch vrátane fínčiny8. Spolužitie s maďarským etnikom sa prejavilo aj na úrovni morfológie, konkrétne v rámci tendencie k aglutinujúcej flexii9. Slovenský lingvokultúrny a kultúrno-politický priestor
ovplyvnila jeho socialistická minulosť. Slovensko možno v súčasnosti
charakterizovať ako politicky unitárny štát budovaný na princípe národného štátu, ktorý sa považuje za formu sebaurčenia konkrétneho

5

6

7

8

9

KRAJČOVIČ, Rudolf: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988, s. 171 – 172.
MÚCSKOVÁ, Gabriela: Prestíž ako motivačný faktor pri preberaní cudzích jednotiek
a špecifiká nárečovej adaptácie (na príklade historických germanizmov). In: Jazyk
a jazykoveda v interpretácii. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 68 – 80.
Pozri napríklad HORECKÝ, Ján: K nedožitej deväťdesiatke Ľudovíta Nováka. In:
Slovo a slovesnost, 59, 1998, č. 3, s. 367 – 369.
IIVONEN, Antti – HARNUD, Huhe: Acoustical comparison of the monophthong
systems in Finnish, Mongolian and Udmurt. In: Journal of the International Phonetic Association, 2005, 1, 35, s. 59, 61.
PAULINY, Eugen: Vývin slovenskej deklinácie. Bratislava : Veda, 1990, s. 19.
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(v danom prípade slovenského) národa (v etno-kultúrnom zmysle
slova), pričom vyjadruje predovšetkým vôľu tohto národa10.

LINGVOKULTÚRNY A KULTÚRNO-POLITICKÝ
PRIESTOR RUSKA
Rusko predstavuje priestor obývaný prevažne slovanským obyvateľstvom (z jazykovo-typologického hľadiska toto obyvateľstvo používa
východoslovanský jazyk s istými južnoslovanskými – konkrétne cirkevnoslovanskými – prvkami). Na jeho území prevláda pravoslávie;
prítomné sú aj ďalšie veľké náboženstvá vrátane islamu, judaizmu
a budhizmu; pravoslávie pritom integruje aj cyrilo-metodské dedičstvo. Pre spomínaný priestor je príznačné, že v minulosti bol až na isté
výnimky (spojené najmä s expanziou poľského vplyvu) mimoriadne
významnou súčasťou Východu, s čím parciálne súvisí aj fakt, že ruská
lexika obsahuje množstvo gréckych výpožičiek súvisiacich s náboženským (často prostredníctvom staroslovienčiny) či vedeckým životom.
Jazyk tiež obsahuje značné množstvo výpožičiek z latinčiny. Ruština
bola prostredníctvom kultúry, náboženského života a vďaka špecifikám vývinu spisovného jazyka ovplyvnená cirkevnou slovančinou
(podobne ako slovenčina používaním češtiny11) a tiež rôznymi jazykmi, ktoré boli v istom období vnímané ako prestížne, v potrebnom
smere mali primerane rozvinutú terminológiu a prostredníctvom
ktorých ruský priestor absorboval západné prvky; k takýmto jazykom
patrí napríklad holandčina, nemčina a francúzština. V súčasnosti ruštinu výrazne ovplyvňuje angličtina. Ruština v epoche Ruského impé10

11

СУХАРЕВ, А. Я. – КРУТСКИХ, В. Е. – СУХАРЕВА, А. Я.: Национальное
государство. In: Большой юридический словарь. Москва : Инфра-М., 2003.
Dostupné na: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16376
Porovnaj ŠTÚR, Ľudovít: Dielo I. Bratislava : Tatran, 1986, s. 262, porovnaj tiež
ЛИФАНОВ, Константин Васильевич: Язык духовной литературы словацких
католиков XVI-XVIII вв. и кодификация А. Бернолака. Москва : Из-во Московского университета, 2000, s. 9.
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ria a ZSSR dominovala v oveľa širšom ako ruskom etnickom priestore,
v čoho dôsledku ovplyvnila rad iných – vrátane nepríbuzných – jazykov; Oleg Nikolajevič Trubačov v tejto súvislosti zavádza termín
„ruský jazykový zväz“12. Ruský lingvokultúrny a kultúrno-politický
priestor ovplyvnila jeho socialistická minulosť a dominancia ZSSR
v rámci socialistického tábora. V súčasnosti možno Rusko charakterizovať ako federatívny štát budovaný na pluralitných princípoch,
pričom východisko pluralitných interpretácií daného civilizačného
priestoru predstavujú formy politického myslenia, ktoré vedú k inkluzívnemu prístupu voči národom a národnostiam Ruska.

PRIENIKY A PARALELY
Spoločné znaky slovenského a ruského priestoru predstavuje predovšetkým prevládajúce slovanské obyvateľstvo; prevládajúce kresťanstvo a s ním súvisiaci kultúrno-politický tradicionalizmus; na úrovni
jazyka je pre oba priestory charakteristické značné množstvo biblizmov a paralel na úrovni lexiky týkajúcej sa cirkevného života (vrátane
výpožičiek zo staroslovienčiny); k spoločným znakom sa ďalej radí
inkorporácia (i keď z hľadiska jej povahy značne odlišná) cyrilo-metodského dedičstva do domácich interpretácií náboženskej a kultúrnej identity; prítomnosť značného počtu latinských a gréckych výpožičiek, germanizmov a v dnešnej dobe anglicizmov v prevládajúcom
jazyku; postsocialistická identita. Aj pri vysvetľovaní odlišností a špecifík slovenského a ruského priestoru sa možno oprieť o isté paralely.
Medzi ne patrí napríklad fakt, že prítomnosť daného územia v širšom kultúrno-politickom či civilizačnom priestore z jazykovo-typologického hľadiska viedla ku vzniku jazykových zväzov zahrňujúcich aj
vzájomne nepríbuzné jazyky vrátane jazykov, dominujúcich na území
Slovenska či Ruska. Z hľadiska lingvodidaktiky je však iste podstat-

12

ТРУБАЧЁВ, Олег Николаевич: В поисках единства: взгляд филолога на проблему истоков Руси. Моксва : Наука, 2005.
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nejšia skutočnosť, že na formovanie spisovného jazyka mal vplyv príbuzný jazyk používaný ako jazyk písomnosti a náboženských obradov
(čeština oproti cirkevnej slovančine). Uvedený poznatok sa ukazuje
ako podstatný pri vysvetľovaní faktorov vedúcich k prítomnosti bohemizmov v slovenčine ruským študentom a frekventantom kurzov
slovenčiny ako cudzieho jazyka, pričom sa možno oprieť o prítomnosť
množstva cirkevnoslavianizmov v ruštine. V rámci výkladu však treba
zdôrazniť, že v ruskom priestore na rozdiel od slovenského nedošlo
k posunu vnímania výpožičiek z blízkeho jazyka používaného vo
funkcii spisovného či liturgického na osi štylisticky vysoké – štylisticky nízke. Zatiaľ čo v minulosti sa bohemizmy v slovenčine pociťovali ako štylisticky vyššie či knižné13, čo súviselo so skutočnosťou,
že čeština sa oproti nepestovaným slovenským nárečiam pociťovala
ako vyššia, vybrúsenejšia, čistejšia či kultivovanejšia14, v súčasnosti sa
zjavné bohemizmy pociťujú skôr ako štylisticky nízke, subštandardné
či nesprávne. K podobnému posunu vo vnímaní cirkevnoslavianizmov v ruštine nedošlo.
Ďalšiu paralelu umožňujúcu pochopenie skutočností týkajúcich
sa lingvokultúrnej a kultúrno-politickej problematiky možno nájsť
v oblasti rozdielov medzi Uhorskom a Maďarskom, Uhrami a Maďarmi
a tiež medzi významami adjektív uhorský a maďarský (rozdiel sa explicitne vyjadruje na úrovni opozície medzi lexikálnymi demonymami
a etnonymami v slovenčine a tiež v srbčine a chorvátčine, slovinčine
či češtine) ruským študentom, pri ktorom sa možno oprieť o rozdielnosť významu demonyma россиянин (rossijanin) a etnonyma русский
(russkij) či adjektív российский (rossijskij) – русский (russkij). Podobne ako v minulosti Uhorsko, aj súčasné Rusko predstavuje mnohonárodnostný štát; pričom príslušnosť občana či obyvateľa k nemu možno
jednoslovne vyjadriť pomocou príslušného demonyma (россиянин,

13

14

ЛИФАНОВ, Константин Васильевич: Язык духовной литературы словацких
католиков XVI-XVIII вв. и кодификация А. Бернолака. Москва : Из-во Московского университета, 2000, s. 12.
DORUĽA, Ján: Tri kapitoly zo života slov. Bratislava : Veda, 1993, s. 24.
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porovnaj Uhor), ktorého použitie však nič nevypovedá o národnosti
danej osoby. Na druhej strane, ruskému študentovi slovenčiny možno
prostredníctvom danej paralely demonštrovať rozdielnosť Uhorska
a Maďarska či Uhra a Maďara (zaujímavosťou pritom je, že rozdiel medzi obyvateľom Uhorska a Maďarom vysvetľoval Johannovi Wolfgangovi von Goethemu Ján Kollár v roku 1817 počas svojho pôsobenia
v Jene15) odhliadnuc od rôznych viacslovných opisných ekvivalentov,
v ruštine poznáme len synkretické výrazy Венгрия, венгр. Skúsenosť
autora svedčí o tom, že ruskí študenti dôsledne chápu, že prípadná
(hypotetická) realizácia politiky stotožňovania Rusov („россиян“)
v zmysle štátnej príslušností s Rusmi („русскими“) v etnickom zmysle spojená s pretváraním Ruska na národný štát etnických Rusov by
viedla ku vzniku nevídaných odstredivých tendencií v prostredí etnicky neruského obyvateľstva, ktoré by potenciálne smerovali k ohrozeniu stability a územnej celistvosti štátu. Na druhej strane treba podotknúť, že rozdiel medzi Uhorskom a Ruskom v danom smere spočíva
najmä v tom, že Uhorsko zväčša predstavovalo politicky unitárny
celok, v ktorom maďarské etnikum (v závislosti od historického obdobia; od obsadenia Panónskej nížiny zo strany Osmanskej ríše v 16.
storočí) tvorilo približne len tretinu až polovicu obyvateľstva16. Naopak, dnešné Rusko predstavuje politicky federatívny štát postavený na
pluralitných princípoch, v ktorom však ruské etnikum („русские“)
tvorí viac než 80 % obyvateľstva17.

15

16

17

Pozri BOTTO, Július: Goethe. Zo životopisu a charakteristiky jeho diel. Dľa G. H.
Levcsa poslovenčil Julius Botto. In: Slovenské Pohľady, 1916, zošit 4, s. 177.
MESÁROŠ, Július: Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách. Bratislava : Veda,
2004, s. 414 a nasl.
RG.RU: Вот какие мы - россияне. Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Citované 29. 04. 2016. Publikované 22. 12. 2011. Dostupné na:
http://www.rg.ru/2011/12/16/stat.html
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ZÁVER
Na záver možno konštatovať, že zbližujúce faktory v slovensko-ruských lingvokultúrnych a kultúrno-politických vzťahoch nehrajú významnú úlohu len z hľadiska motivácie ruských študentov k štúdiu
slovenského jazyka a reálií, ale aj z hľadiska využívania poznatkovej
bázy k pochopeniu množstva skutočností z oblasti jazyka, kultúry a politiky slovenského lingvokultúrneho a kultúrno-politického
priestoru. Na dôvažok, ako sme sa snažili demonštrovať na príklade
dvoch vybraných paralel (medzi bohemizmami a cirkevnoslavianizmami v slovenčine a v ruštine, respektíve medzi vybranými demonymami a etnonymami v týchto jazykoch), viaceré podobnosti z oblasti
špecifických lingvokultúrnych a kultúrno-politických reálií vytvárajú
podmienky pre pochopenie osobitostí slovenského priestoru zo strany ruských študentov.
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SUMMARY
Intersections and Differences of Slovak and Russian Linguo-Cultural
and Cultural Political Space in Teaching Slovak as a Foreign Language
in Russia
The aim is to identify basic text linguo-cultural and political cultural parallels
that can be used in teaching Slovak as a foreign language in Russia. The
author of the paper offers basic characteristics of Slovak and Russian space,
taking into account their specific features and parallels between them. The
text is focused on the usability of converging factors and commonalities in
specific linguo-cultural and political cultural realia within the linguodidactic
process.
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SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

VYBRANÉ PROBLÉMY PREKLADU
V ODBORNÝCH TEXTOCH
(NA SLOVENSKO-POĽSKOM MATERIÁLI)
–◆–
Mariola Szymczak-Rozlach – Andrea Goótšová
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Výučba cudzieho jazyka, v našom prípade slovenčiny, sa v Inštitúte
slovanskej filológie Sliezskej univerzity v Katoviciach neorientuje len
na sprostredkovanie cudzieho jazyka a literatúry, no zahŕňa taktiež široké vedomosti o slovenskej kultúre. Vytvorením tohto pomyselného
(slovenského) trojvršia sa následne vytvára východisková báza pre študentov – budúcich prekladateľov (tlmočníkov), ktorí pri svojej úzkej
profilácii musia mať osvojený manuál, aby dokázali pri preklade (tlmočení) vybrať vhodné výrazové prostriedky vo východiskovom jazyku
a následne ich zvážiť a modifikovať pri transfere do cieľového jazyka
a cieľovej kultúry. Ako je všeobecne známe, v rovine jazyka sa prekladateľ/tlmočník musí vyrovnať s primárnou požiadavkou správnej interpretácie textu originálu, ale i s faktom, že on sám má tvorivú i jazy304
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kovú kompetenciu na to, aby prekladaný text neupadol do zabudnutia.
Z toho dôvodu pedagóg i študent – potenciálny prekladateľ, musia čeliť
pri svojej práci rôznym nástrahám jazyka, do ktorého sa prekladá.
Z jazykového hľadiska ide hlavne o to, aby preklad spĺňal všetky
požiadavky pravidiel cieľového jazyka a aby nedochádzalo k zbytočnému opakovaniu jazykových jednotiek. Ako uvádza N. Savčáková1, nevyhnutným prostredníkom prekladu je čitateľ, a preto je dôležité, aby
bol daný text preložený adekvátne, pretože nezrovnalosti vo význame
a jazykovom kontexte vedú k nepochopeniu zmyslu textu. V prípade
slovenčiny a poľštiny umožňuje na jednej strane ich genetická a typologická blízkosť obojstrannú zrozumiteľnosť, no na druhej strane
práve tento fakt spôsobuje menej skúseným prekladateľom, resp. prekladateľom s fragmentárnymi znalosťami východiskového, prípadne
aj cieľového jazyka, značné problémy. Podľa M. Dobríkovej2 slovenčina a poľština sú blízkopríbuzné jazyky, spája ich tiež bezprostredná
areálová blízkosť. Napriek tejto skutočnosti v oboch spomínaných jazykoch existujú viaceré rozdiely, ktoré sú dôsledkom relatívne samostatných vývinových procesov v obidvoch jazykoch.
V našom príspevku by sme sa chceli zamerať na poľsko-slovenskú
analýzu prekladu vybraných odborných textov, pričom hlavný dôraz
bude kladený na chyby pri prekladaní z poľského jazyka do slovenčiny, resp. opačným smerom. Slovakisti ako budúci prekladatelia sa
učia, akým spôsobom predchádzať prekladateľským chybám, upozorňujeme ich na časté nedôslednosti pri preklade, ktoré následne
spôsobujú nejasnosť a nepresnosť, až nepochopiteľnosť (v jazyku, do
ktorého sa prekladá). Vybrané problémy pri preklade poukážeme na
civilno-právnych textoch.
1

2

SAVČÁKOVÁ, Natália: Fungovanie variantnosti v preklade. In: Varia XIV. Zborník materiálov zo XIV. Kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. – 10.
12.2004). Ed. M. Olšiak. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV –
Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre, 2006, s. 166.
DOBRÍKOVÁ, Mária: Jazyková a prekladateľská kompetencia ako kritériá kvality
umeleckého prekladu. In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Ed. Ľ.
Žigová – M. Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 250.
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Skôr než k nim pristúpime, chceli by sme upriamiť pozornosť na
zásadnú vec, na ktorú upozorňujeme i študentov, že v Poľsku, na rozdiel od Slovenska, sa profesia prekladateľa a tlmočníka nerozlišuje. Poľský výraz tłumacz v sebe totiž zahŕňa dva slovenské termíny: tlmočník
a prekladateľ. Dané vymedzenie súvisí s vykonávanou činnosťou, pretože prekladateľ prekladá do iného jazyka (ide o písomný jazykový
prejav), pokým tlmočník tlmočí (ústny) jazykový prejav. Vychádzajúc
z uskutočňovanej aktivity sa následne na Slovensku rozlišujú a používajú dve rozdielne lexémy. Ako sme už uviedli, v poľskej terminológii
funguje jeden pojem: tłumacz tekstów nieliterackich (użytkowych) alebo
tłumacz tekstów literackich. Tlmočník, ako zaznamenáva Slovník poľského jazyka PWN, je osoba, ktorá prekladá ústne alebo písomne text
z jedného jazyka do druhého („osoba dokonująca przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z jednego języka na inny”3). Súdnym prekladateľom (tlmočníkom) sa v Poľsku môže stať osoba, ktorá spĺňa požiadavky4
kladené na vykonávanie tejto profesie, stanovené zákonom „O zawodzie tłumacza przysięgłego” zo dňa 25. novembra 2004, a o výkon svojej
činnosti požiada Ministerstvo spravodlivosti Poľskej republiky. Súdni
tlmočníci v Poľsku majú svoju vlastnú asociáciu: Polskie Towarzystwo
Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „ PT TEPIS”, ktorej cieľom je
rozširovanie vedy v oblasti odborného prekladu (hlavne ekonomického, právneho a súdneho), vydávanie publikácií a odborných časopisov,
v ktorých sa prekladatelia (tlmočníci) vzájomne informujú.
Ak sa pri tejto profesii pristavíme na Slovensku, zisťujeme, že sa síce
vykonáva povolanie prekladateľa a tlmočníka, avšak, jeho právny status je vymedzený neuspokojivo. Podľa J. Rakšányiovej5 sledovaný termín prekladateľ je hyperonymum, tvorí paradigmatický vzťah hypero3
4

5

Porov. http://sjp.pwn.pl [dostupné: 09.04.2016].
Uchádzač musí mať poľské štátne občianstvo alebo občianstvo jedného z členských
štátov Európskej únie; musí ovládať poľský jazyk a byť spôsobilý na právne úkony
v plnom rozsahu; nesmel spáchať žiaden trestný čin; musí mat’ ukončené vysokoškolské vzdelanie a musí vykonať odbornú skúšku.
RAKŠÁNYIOVÁ, Jana: Profesionálny profil úradného prekladateľa. In: Od textu k prekladu IX. Ed. A. Ďuricová. Praha : Jednota tlumočníků a prekladatelů, 2014, s. 129.
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nymie a v exaktnom chápaní, v prípade translácie textov s hodnotou
verejnej listiny, by mal byť doplnený atribútom smerujúcim k podstate
druhu prekladateľskej činnosti. Vykonávanie tohto povolania nie je na
Slovensku vo všeobecnosti podmienené autorizáciou, certifikáciou,
členstvom v komore a pod.6 Podstata sledovaného problému podľa
autorky tkvie v tom, že je nevyhnutná bližšia špecifikácia, o aký preklad ide: súdny, úradný atď. Je nevyhnutné zdôrazniť, že hyperonymá
prekladateľ a preklad sú pre potreby zákona nedostatočné, bezpodmienečná zmena by mala jasne, presne a konkrétne pomenovať (vymedziť) profesionála a výsledok jeho úkonu.
Vzhľadom na to, že predmetom nášho záujmu sú texty z administratívno-právnej oblasti, považujeme za nevyhnutné pri didaktickom
procese venovať náležitú pozornosť i vymedzeniu administratívneho
štýlu, ktorý sa ako formálny model uplatňuje na povrchovej organizácii textu. Treba podotknúť, že v poľskej lingvistike sa vymedzujú dve
štýlové podoby: „styl urzędowo-kancelaryjny a styl prawno-urzędowy”.
Hoci majú slovenčina a poľština mnohé znaky rovnaké, pri preklade vstupujú do hry aj rôzne špecifiká vyplývajúce nielen z lexiky, ale
predovšetkým z morfológie a syntaxe. Študenti musia mať pri preklade takýchto textov na zreteli ich charakteristické znaky, ktorými sú:
verejnosť, oficiálnosť, písomnosť, monologickosť, neprítomnosť adresáta a komunikatívna funkcia. S nimi úzko súvisí tiež objektívnosť,
presnosť a koncíznosť. Medzi dominantné vlastnosti tejto formálnej
modelovej štruktúry síce patrí aj neosobnosť vyjadrovania, ale nemožno vylúčiť ani používanie prvej a druhej osoby množného čísla,
pretože adresátovi ako právnickej osobe sa vyká, aj keď je to jednotlivec. V poľských administratívnych textoch by nebol takýto preklad
možný a ani správny, keďže poľská konštrukcia je príznačná neosobným vyjadrením. Pri výučbe zdôrazňujeme používanie nocionálnych,
neutrálnych a bezpríznakových výrazových prostriedkov spisovnej
formy národného jazyka. Z príznakovej roviny môžu študenti siahnuť
po kancelarizmoch, cudzích slovách a niektorých terminologických
6

Komora prekladateľov totiž na Slovensku ani neexistuje a už dve desaťročia sa vedú
diskusie prečo, ako, alebo či ju vôbec založiť. Pozri bližšie ako v poznámke 5.
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pomenovaniach. Z hľadiska syntaxe je pre nich zložitejšie správne
osvojenie kondenzovaných a pasívnych konštrukcií. Vysvetľujeme im,
že podstata syntaktickej kondenzácie tkvie v tom, že istý dej (myšlienka), spravidla sprievodný, sa nevyjadrí v rámci vety, ale vo forme
vetného člena. Namiesto určitého slovesného tvaru ako konštitutívneho člena predikatívnej syntagmy sa použije neurčitý (menný) slovesný
tvar, ktorý takto poklesne na úroveň závislého vetného člena.
Hoci je stavba vety v poľskom jazyku podobná slovenčine, sú medzi nimi rozdiely v pozícii jednotlivých vetných členov, v ich funkcii,
najmä v slovoslede. Napríklad menná časť prísudku vyjadrená podstatným menom alebo zámenom je v poľštine v inštrumentáli, pričom
v takýchto prípadoch sa v slovenčine môže vyskytovať v slovenčine aj
nominatív. K osobitostiam poľskej vetnej skladby patrí väčší výskyt
menných slovných druhov, ktoré nasledujú v bezprostrednej blízkosti
za sebou. Tým nechceme tvrdiť, že v slovenskej vete je takáto koncentrácia neprípustná (najmä substantíva a adjektíva), no nie až taká typická ako pre odborné poľské texty. Prekladateľ často používa pasívne
slovesné tvary a deverbatíva, čo neraz vedie k posunu v preklade. Snáď
najväčší problém, ktorý trápi študentov (prekladateľov – začiatočníkov), sú odlišnosti medzi poľskými a slovenskými predložkovými
a bezpredložkovými rekciami, resp. neznalosť ekvivalentnej predložkovej či bezpredložkovej konštrukcie.
Problematickosť prekladov administratívnych textov nespôsobujú iba vlastnosti termínu, ich neekvivalentnosť vo východiskovom
a cieľovom jazyku alebo zmena podstaty termínu vplyvom času, či napokon rozdiel kultúr, ale i sám jazyk. Okrem zvládnutia právnych či
ekonomických termínov musí prekladateľ poznať a vedieť pretlmočiť
slovné spojenia i jazykové šablóny. V prípade administratívnych textov je nutné brať na vedomie i zachovanie špecifickej kompozície (typ
písma, umiestnenie častí textu, ba aj druh tlače). Hlavne o predtlači
platí, že jej jazykovo-kompozičná podoba je oficiálne predpísaná, normovaná, výpovedne jednoznačná.
V procese prekladu prekladateľ musí vyriešiť ťažkosti spojené
s prekladom, ktoré sú založené na lexikálno-sémantických transformáciách, vďaka ktorým si zachováva rovnaký obsah textu originálu
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a prekladu. Ako uvádza M. Škrlantová: „Z dvoch základných druhov prekladu, komunikatívneho a sémantického, ktoré do translatológie zaviedol
Newmark, sa v prípade civilno-právnych textov jednoznačne prikláňame
k sémantickému prekladu. Podstata sémantického prekladu spočíva vo
veľkom rešpekte voči originálu. Prekladateľ v cieľovom texte prihliada na
štruktúru a štylistické zvláštnosti východiskového textu, prenáša do cieľového jazyka nielen význam, ale aj formu predlohy. Tento spôsob prekladu
sa uplatňuje v prípade textov s veľkým rešpektom a významným postavením v odbornej komunikácii.“7 Vychádzajúc z niekoľkých teoretických
prác z oblasti prekladu právnych textov vo všeobecnosti možno zhrnúť,
že sa pri preklade uplatňujú dve základné prekladateľské stratégie: exotizácia (orientácia na východiskový právny systém a jeho terminológiu)
a adaptácia (orientácia na cieľový právny systém a jeho terminologickú
sústavu). Voľba jednej z uvedených stratégií vplýva na riešenie konkrétnych prekladateľských problémov. Názorným príkladom je okrem iného aj preklad názvov inštitúcií. V prípade exotizácie by sme pri preklade v texte ponechali pôvodný názov v pôvodnom znení, alebo uviedli
približný ekvivalent v cieľovom jazyku. V prípade adaptácie by sme sa
snažili o nájdenie čo najbližšieho ekvivalentu k názvu konkrétnej inštitúcie v CJ a tento ekvivalent by sme použili v preklade.
V rámci sémantického prekladu sa aplikujú iné základné prekladateľské postupy.
Medzi uvedené postupy patrí:
a) Doslovný preklad (literal translation) alebo tzv. surový preklad:
tento postup sa často presadzuje najmä v právnej teórii. Dôvodom
je predovšetkým požiadavka presnosti a ekvivalentnosti právneho
textu vo VJ (východiskový jazyk) a CJ (cieľový jazyk). V našom
prípade doslovný preklad chápeme skôr ako preklad pridŕžajúci sa
čo najvernejšie štruktúry originálu, pričom len minimálne prispôsobuje gramatickú štruktúru výpovede pravidlám CJ a jednotlivé
termíny transformuje do CJ v ich presnom kontextovom význame,
vyplývajúcom z východiskového textu.
7

ŠKRLANTOVÁ, Marketa: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej
úrovni. Bratislava : AnaPress Bratislava, 2005, s. 28.
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b) Kontrastívny preklad systém – systém: aplikuje sa pri preklade
textov z rôznych právnych systémov. Prekladateľ pri ňom vychádza z porovnania a interpretácie pojmov vo VJ a CJ, následne určí
ekvivalenciu právnych termínov na základe komparácie právnych
systémov. Výhodu prináša príbuznosť právnych systémov a príbuznosť jazykov, do ktorých prekladáme. Príbuznosť jazykov uľahčuje prekladateľský proces aj v tom, že prekladateľ ľahšie aplikuje
výpožičky a kalky z VJ, ktoré budú pre prijímateľa priehľadnejšie
a zrozumiteľnejšie.
Výpožičky: prevzatie cudzieho pomenovania do CJ, pričom sa
rozlišuje prevzatie v pôvodnom znení a transkripcia prevzatého
pomenovania podľa pravidiel CJ.
Kalky: doslovný preklad pomenovania z VJ do CJ alebo doslovné
prevzatie transparentných pomenovaní z VJ, ktoré majú doslovné
ekvivalenty v CJ. V súvislosti s tvorbou kalkov sa totiž často stretávame s výskytom tzv. faux amis, ktorých význam je vo východiskovom sociokultúrnom prostredí jednoznačný a priezračný, zatiaľ
čo v prijímajúcom prostredí môže byť ovplyvnený rôznymi inými
konotáciami a interkultúrnymi odlišnosťami.
Jedným z najpálčivejších problémov v procese prekladu civilno-právnych textov je problematika ekvivalencie termínov vo východiskovom a cieľovom jazyku. Pri hľadaní vhodného ekvivalentu
je prekladateľ nevyhnutne konfrontovaný i s rôznymi spôsobmi interpretácie právnych termínov pri ich používaní v praxi. Prekladateľské
chyby sú vlastne výsledkom nevhodnej ekvivalencie. Typov ekvivalencie je veľa, no v textoch, ktoré stanovia predmet výskumu, najpodstatnejšiu úlohu zohráva denotatívna a textovo-normatívna ekvivalencia.
Textovo-normatívna ekvivalencia sa, ako uvádza M. Škrlantová, vzťahuje na „textotvorné a jazykové normy, ktoré platia pre určité typy textov, znaky charakteristické pre jednotlivé štýly a žánre.” 8 Povinnosťou

8

ŠKRLANTOVÁ, Marketa: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej
úrovni. Bratislava : AnaPress Bratislava, 2005, s. 42.
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každého prekladateľa, ktorý sa zaoberá prekladom civilno-právnych
textov, je dosiahnutie tejto ekvivalencie.
Okrem spomínaných transformácií/ translatologických procedúr treba spomenúť aj iné prekladateľské postupy pri preklade civilno-právnych textov, ktorými sú: transpozícia (zmena gramatickej
kategórie ekvivalentu v CJ v porovnaní s gramatickou kategóriou
východiskového pomenovania), modulácia (vytvorenie ekvivalentu
zmenou perspektívy, respektíve pomenovacieho aspektu, napr. zmena
aktívu na pasívum), redukcia (skrátenie pomenovania v CJ redukciou
niektorých gramatických elementov), amplifikácia (opak redukcie,
ide o rozšírenie pomenovania, jeho doplnenie), substitúcia (výmena lexém, rôznych elementov týkajúcich sa gramatiky, syntaxe, štýlu
a lexiky), inverzia (zmena slovosledu).

ANALÝZA CIVILNO-PRÁVNYCH TEXTOV
a) Zmluva o dielo9
Východiskovým materiálom je zmluva o diele v slovenčine, obsahujúca 3 strany formátu A4, obsahujúca 9 bodov a predstavujúca
široko a bohato koncipovaný text. Formálne štruktúra zmluvy o diele
sa v Poľsku iba o niečo málo líši od zmlúv, ktoré sú podpísané na Slovensku. Pre poľský jazykový systém je charakteristická úzka spätosť
jednotlivých viet, ktoré tvoria predovšetkým nahromadené podraďovacie súvetia, často spôsobujúce nezrozumiteľnosť. V zmluve o diele
sa objavuje neosobné vyjadrovanie a pasívne konštrukcie, ktoré podčiarkujú abstraktnosť textu. Medzi najväčšie prekladateľské problémy
patrí rozdiel medzi formou jazyka v origináli a cieľovým jazykom
(poľština), no zároveň použitie špeciálnej lexiky zviazanej s popisom
nachádzajúcim sa v zmluve. Následne sa prekladateľ musí rozhodnúť,

9

Už samotný názov dokumentu Zmluva o dielo nespĺňa zákonitosti spisovného slovenského jazyka; vhodnejšie: Zmluva o diele.
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akú lexiku zvolí pri preklade už na začiatku textu, nazývajúc strany
zmluvy, napr. zhotoviteľ [wykonawca] i objednávateľ [zamawiający]. Je
veľmi dôležité, aby sa jednotlivé termíny používali už od začiatku rovnako a nezamieňali sa v texte. Ich zámenné používanie môže zavádzať
odberateľa zmluvy. Je dôležité dodať, že poľský termín wykonawca sa
často mýli s analogicky používaným termínom zleceniobiorca, ktorý
sa používa pri tvorení zmluvy na dohodu – zlecenie. Ak by sa už náhodou taká chyba vyskytla, upozorňujeme študentov, že termíny sa
používajú vo dvojiciach: wykonawca – zamawiający a zleceniobiorca
– zleceniodawca.
Problémom začínajúcich prekladateľov je často preklad termínov
IČO a Daňové registračné číslo. V tomto prípade problém tkvie v nekompatibilite právnych či ekonomických systémov. V poľskom systéme funguje termín NIP: daňové identifikačné číslo prislúchajúce
fyzickej osobe a REGON, pridávaný firmám. Je potrebné dodať, že pri
oboch termínoch je už začlenený VAT (slovenský výraz DPH). Namiesto toho na Slovensku existujú tri druhy zadávaných ekonomických čísiel, v ekonomickej sfére je to číslo pre osobu fyzickú, právnickú a tiež zamestnanca. Na základe tejto situácie je jasné, že začínajúci
prekladateľ sa musí veľmi dobre oboznámiť a preanalyzovať daňové
systémy Poľska a Slovenska, aby sa vyhol prípadným chybám. Ak ide
o názvy vlastných mien (bánk, inštitúcií či topografické názvy), ktorým sa podrobne venujeme pri praktickej výučbe slovenského jazyka, učíme študentov, aby ich prekladali v nezmenenom stave, pretože
v poľštine sa všetky vlastné mená píšu s veľkými písmenami, čo by
na Slovensku nebolo správne ani žiaduce. Samozrejme, už od prvého ročníka pri neodbornom texte a prvých kontaktoch s prekladom
študenti získajú poznatky o tom, že poľština má na rozdiel od slovenčiny inverzný slovosled, predovšetkým v spojení substantívum +
adjektívum. Kompozícia pri preklade daných textov musí byť zachovaná, pretože ide o hodnoverný preklad originálu do cieľového jazyka. Aj napriek skutočnosti, že poľské administratívne texty sa svojou
kompozíciou líšia od slovenskej, nemá to žiaden rozhodujúci vplyv,
pretože sa pohybujeme v priestore súdneho prekladu, ktorý vyžaduje
presné dodržanie štruktúry originálu.
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Príklady problémových okruhov:
1. Preklad civilno-právnych textov zo slovenčiny do poľštiny vylučuje preklad kalkovaním, pretože takýto spôsob prekladu by nebol
v súlade s poľským úradným štýlom.
2. Transpozícia:
a) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí
za jeho zhotovenie dohodnutú sumu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie, pričom poľský preklad (Zamawiający
zobowiązuje się do odbioru dostarczonego dzieła i zapłaty za
jego wykonanie ustalonej ceny i zaoferuje wykonawcy pomoc na
zasadach określonych w umowie.) sa bude líšiť rekciou poľského
slovesa zobowiązywać się do czegoś spolu so zámenom, pričom
na tomto mieste je v origináli spojka že. V ďalšej časti vety sa
objavuje transpozícia a amplifikácia, pretože v slovenskom texte na konštrukciu pomoc na zasadach określonych w umowie sú
použité iba dve slová dojednané spolupôsobenie.
b) V tretej časti zmluvy sa objavuje spojenie ďalší záväzok zhotoviteľa, na základe ktorého je evidentné, že ide o vyjadrenie v sg.,
pričom toto spojenie nemožno do poľštiny pretlmočiť ako inne/
kolejne zobowiązanie wykonawcy, pretože to v poľštine nespĺňa
podmienky úradného štýlu. Ako vhodnejší sa javí preklad, pri
ktorom sa použije zmena kategórie čísla (namiesto sg. formy
bude pl.): inne zobowiązania wykonawcy. Takýmto príkladom
je aj veta: Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok [....] preklad: Jeśli
wykonawca nie wypełni swoich zobowiązań [....].
c) Iným príkladom môže byť konštrukcia: Zhotoviteľ pri realizácií prác dodrží všeobecne záväzné predpisy [....], kým v preklade
vyzerá veta nasledovne: Wykonawca przy realizacji zamówienia
będzie przestrzegać obowiązujących przepisów [....]. Z nie celkom
správneho prekladu je evidentné, že slovo prác bolo nahradené
poľskou lexémou zamówienie (objednanie), okrem zmeny v sémantike, nastala zmena i v čísle (zamówień by bol G pl.).
3. Amplifikácia:
a) Predmetom zmluvy je dodávka a montáž hliníkových dverí
podľa cenových ponúk. Nakoľko elektronický systém a magne313
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tické zámky nie sú predmetom dodávky, zhotoviteľ za tieto uvedené veci nezodpovedá. Objednávateľ si ich zabezpečí externe.
Poľský preklad: Zamawiający zamówi je we własnym zakresie.
Je zreteľné, že pri poľskom preklade si prekladateľ zvolil opisný
spôsob vyjadrenia – vo vlastnom rozsahu.
b) Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. V uvedenej vete kladieme dôraz predovšetkým na slová riadneho
a včasného, pretože pri preklade do poľštiny musí konštrukcia
vyzerať inak, keďže spojením dvoch adjektív by sa nezachytil
správny význam. Z toho dôvodu sa pri preklade použije opisná
forma, príznačná pre poľštinu (keďže slovenčina skôr uprednostňuje kondenzovanú formu vyjadrovania), a preklad bude
znieť: Dotrzymanie ustalonego terminu zależy od poprawnej
współpracy i terminowego wykonania prac określonych w niniejszej umowie prez Zleceniodawcę.
c) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto
zmluvy. Preklad znie: Wykonawca ponosi odpowiedzalność za
wykonanie dzieła zgodnie z umową. Použitím opisnej konštrukcie ponosi odpowiedzalność nadobúda text veľmi oficiálny charakter, pričom by bolo možné ho nahradiť (zastúpiť) tiež slovesom odpowiada.
4. Redukcia
a) Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č.
532/2002 Z. z. o všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej
časti areálu budúcej stavby. Preklad je oveľa hutnejší: Wykonawca będzie przestrzegał rozporządzenia Nr 532/2002 Dziennika ustaw [....]
b) Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez
právnych a faktických vád. Pri poľskom preklade došlo k redukcii aj amplifikácii súčasne: Zamawiający odpowiada za
dostarczenie materiałów wolnych od wad materiałowych i technicznych. V preklade chýba informácia o právnych vadách, namiesto toho tu bola dodaná informácia o materiálnych vadách.
314

MARIOLA SZYMCZAK-ROZLACH – ANDREA GOÓTŠOVÁ

5. Substitúcia
a) Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho
odovzdania objednávateľovi. Preklad: Wykonawca ponosi odpowiedzalność za usterki dzieła, w momencie jego oddawania
zamawiającemu. Obidve vyznačené lexémy prakticky znamenajú to isté, no v poľskom texte by sa mohol nájsť precíznejší
ekvivalent, pokiaľ ide o určenie momentu odovzdania diela.
b) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie
/závady diela/ bez zbytočného odkladu [...], pri preklade ktorého sa použil výraz bezzwłocnie. V tomto prípade nejde o doslovný preklad, pretože prirodzenejšie by znela veta s použitím
bez zbytecznej zwłoki.
b) Dohoda o partnerských vzťahoch a spolupráci
Dohoda o spolupráci obsahuje 3 strany formátu A4, je príkladom
odborného právneho textu, ktorý sa vyznačuje špeciálnou terminológiou: dohoda, dohovor, signatári, revitalizácia, opakovaním štandardných formulácií: dohoda vstupuje do platnosti, dohoda dojednaná
na dobu neurčitú, zvýšeným počtom substantív a používaním knižnej lexiky, často cudzej, napr.: zastupiteľstvo, revitalizácia, projekt.
Z presnosti, pojmovosti a odbornosti právneho štýlu vyplýva prevaha
substantív nad dejovými slovami a používanie odborných výrazov: na
základe schválenia zastupiteľstiev oboch miest, mesta Košice a Katovice – na podstawie uchwał podjętych przez rady miast, miasta Koszyce
i Katowice; výmena informácií, vedomostí a skúseností v oblasti revitalizácie a rozvoja bývalých priemyselných plôch – wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń przede wszystkim w dziedzinie rewitalizacji
i rozwoju terenów przemysłowych.
V preklade sa vyskytujú lexémy, ktoré majú podobnú slovotvornú
stavbu, ako: platnosť, platný, płatność, ale rozdielnu sémantiku, zradnú
lexiku, napr.: dowód – dôvod; powód – pôvod. Termíny: platnosť, platný
majú iný význam v slovenčine ako v poľštine. Často má jeden jazyk
viac analytických pomenovaní – v našom prípade je to poľština, ktorá je menej flektívnym jazykom ako slovenčina. Slovenčina častejšie
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vyjadruje pomenovací základ a pomenovací príznak v jednom slove,
napr: podpísať – złożyć podpis, platnosť – moc obowiązująca. V oblasti
gramatických zvláštností je často zradnosťou spájateľnosť vymedzovaných štruktúr, to znamená rozdiely v slovesnej rekcii – v predložkovej
rekcii, napr.: pre každý spoločný projekt: dla konkretnego wspólnego
projektu; spolupráca na realizácii spoločných konkrétnych projektov:
przygotowywanie wspólnych konkretnych projektów (v poľštine bezpredložková rekcia). V oboch jazykoch sa vyskytujú konštrukcie s genitívom: na základe schválenia zastupiteľstiev oboch miest, na základe
platných bilaterálnych dohôd; przygotowywanie wspólnych projektów, w przypadku zaistnienia potrzeby, ďalej spojenia s viacnásobným
prívlastkom: so zreteľom na tradičné dobré priateľské vzťahy medzi obidvoma mestami, kým v cieľovom jazyku máme skondenzovanú štruktúru: ze względu na wieloletnie relacje przyjaźni łączące oba miasta.
V syntaxi: v poľštine máme tzv. konstrukcje nominalizowane (nominalizované štruktúry), namiesto ktorých slovenčina má verbálnu
štruktúru: Obidve mestá deklarujú svoj záujem začať aktívnu dlhodobú spoluprácu: Miasta deklarują zainteresowanie nawiązaniem
aktywnej, długoterminowej współpracy.; Na základe súhlasu obidvoch
strán môžu byt’ v prípade potreby ustanovenia jednotlivých článkov
tejto dohody…: Za zgodą obu stron, w przypadku zaistnienia potrzeby
postanowienia poszczególnych punktów tej umowy [....].
V tomto texte vo VJ aj v CJ sa vyskytujú zložené súvetia, no
v poľštine v CJ sa nachádzajú parataktické štruktúry: Obe strany dohody sú individuálne zodpovedné za svoje finančné náklady, ktoré vyplynú z vyššie uvedených aktivít: Strony umowy sa indywidualnie odpowiedzialne za ponoszone przez siebie koszty finansowe, związane
z realizacją wyżej wymienionych zadań. Okrem toho pre poľštinu sú
príznačné pasívne konštrukcie: zobowiązania podjęte przez strony:
v slovenčine: opatrenia podniknuté stranami; w dniu podpisania przez obie strony umowy: v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Správna/nesprávna problematika ekvivalencie použitých lexém
spôsobuje zmeny sémantiky slova, napr.: Pre každý spoločný projekt
bude následne spracovaná samostatná zmluva, respektíve podľa potreby
a dohody partnerov: Dla konkretnego wspólnego projektu może zostać
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opracowana odrębna umowa. Ide tu o použitie nevhodného ekvivalentu pre vymedzovacie zámeno každý, kde v preklade máme adjektívum: konkretny – presný, určitý.
K iným problémom, ktoré sa objavujú v preklade, patria: zachovanie kompozície jednotlivých bodov v texte originálu a prekladu či
inverzný slovosled pri prekladaní adresy sídliska – no v poľskom origináli zachovaný fonetický zápis adresy.
Príklady problémových okruhov:
1. Transpozícia
a) Výmena skúseností a informácií vo všetkých oblastiach života
miest, komunálnej politiky a miestnej správy bude pokračovať
a bude zintezívnená.
Preklad: Wymiana wiedzy, doświadczeń i informacji dotycząca różnych dziedzin życia miast, polityki samorządu miasta
i działań administracji miejskiej będzie utrzymywana i w miarę
potrzeb poszerzana. Tu sa objavuje okrem transpozície aj amplifikácia, pretože v poľskom texte sa pridáva informácia a pridávajú sa i lexémy: wiedzy, dotycząca różnych dziedzin życia
miast. Dodanie tejto lexémy je zbytočné, pretože dodatočná
informácia nie je predmetom tejto zmluvy.
2. Amplifikácia
a) Dohoda je vypracovaná v dvoch exemplároch, v jazyku slovenskom a v dvoch exemplároch v jazyku poľskom, z ktorých každá
strana obdrží po jednom v každom jazyku, pričom obidve jazykové verzie majú rovnakú platnosť. Preklad: Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku słowackim i w dwóch
egzemplarzach w języku polskim, z których każda strona otrzyma
po jednym egzemplarzu w każdym języku, przy czym obie wersje językowe mają jednakową moc. Prekladateľ sa snažil spresniť
informáciu, že ide o konkrétny exemplár dohody.
Ďalším príkladom tejto procedúry je pridanie spojky oraz
v texte prekladu, čo spôsobuje, že obsah dohody je v cieľovom
jazyku precíznejší ako vo východiskovom jazyku. Chýbajúca
predložka v slovenskom texte, ktorá by mala rozdeľovať veľmi
rozšírené časti textu, môže spôsobiť nedorozumenie:
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b) Na základe Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi z dňa
21.5.1980. Na základe Dohody medzi vládou SR a vládou PR
o cezhraničnej spolupráci z dňa 18.08.1994: Na podstawie Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy transgranicznej
między wspólnotami i władzami terytorialnymi z dnia 21
maja 1980, oraz na podstawie Porozumienia między Rządem
Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej
o współpracy transgranicznej z dnia 18 sierpnia 1994r. Okrem
toho tu máme príklad inverzie – zmenu slovosledu v poľskom
preklade.
3. Redukcia
Spolupráca sa bude týkať najmä strategického plánovania/planowanie strategii rozwoju miasta: namiesto opisnej konštrukcie
máme syntetickú prívlastkovú: revitalizácie a rozvoja bývalých
priemyselných plôch (brownfield)/rewitalizacji terenów poprzemysłowych-vedy a osvety/edukacji. Pri poľskom preklade došlo
k redukcii slovenskej častice najmä, ktorá zdôrazňuje informáciu,
tým poľský preklad stráca dôležitú informáciu: współpraca dotyczy czego…./brak w szczególności. V preklade chýba tiež informácia
o rozvoji plôch, máme len lexému rewitalizacja. Tieto chýbajúce
informácie môžu spôsobiť, že dohoda medzi partnermi/zmluvnými stranami bude nepoužiteľná, a tým sa úplne zmení jej obsah
a zmysel.
4. Substitúcia
a) Prekladateľ pri slovenskej vete s použitím viacnásobného
prívlastku .... so zreteľom na tradičné, dobré priateľské vzťahy
medzi obidvoma mestami [...] siahol pri preklade do cieľového
jazyka po kratšom, vhodnejšom, výstižnejšom výraze wieloletnie a vytvoril tak kondenzovanú štruktúru: .... ze względu na
wieloletnie relacje przyjaźni łączące oba miasta.
b) ….budú vykonané v zhode s legislatívou Slovenskej republiky resp.
Poľskej republiky. Preklad ….będą zgodne z ustawodawstwem
Republiki Słowackiej i Rzeczpospolitej Polskiej.
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Poľským ekvivalentom slovenskej častice resp. je: względnie,
ewentualnie. Z obsahu originálu tejto dohody vyplýva, že všetky opatrenia by mali podliehať právnemu poriadku SR, ale nemusia byť totožné s právnym poriadkom Poľskej republiky, no
z prekladu vyplýva iné, že opatrenia sa musia zhodovať s právnym poriadkom obidvoch krajín. Využitie nevhodného ekvivalentu je výsledkom nedbanlivosti prekladateľa, čo má veľmi
dôležitý vplyv na jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy, na jej
vyplnenie a porozumenie.

ZÁVER
Vykonávanie prekladateľskej činnosti je náročné, spojené s mnohými úskaliami, najmä ak sa prekladá z blízkeho jazyka, pričom máme
na mysli zradnosti v lexike, ktorá číha na prekladateľov. Správne poznanie rozdielov medzi jazykmi umožňuje prekladateľovi lepší výber
vhodných ekvivalentov. Práve z toho dôvodu je dôležité, aby študent
– budúci prekladateľ na sebe neustále pracoval, bol v kontakte s odbornou literatúrou, registroval nové zmeny či vznik nových termínov
a rozširoval si vlastnú slovnú zásobu v oblasti terminológie. Nemôže
čakať, kedy vyjde nový, aktualizovaný odborný slovník, musí si budovať aj svoj vlastný. Následne sa tak môže vyhnúť prekladateľským
chybám v civilno-právnych textoch, ktoré sú často výsledkom nesprávnych (nevhodných) činností prekladateľa, a tiež uplatňovaním
prekladateľských postupov. Zhodne so S. Sojdou zastávame názor, že
„najwięcej błędów w przekładzie robimy przez to, że pozwalamy, aby
wielki wpływ na nasz tekst miał tekst wyjściowy. Każdy język ma swoj
sposób na wyrażenie danej rzeczy, może być, ale nie musi być analogiczny ze sposobem używanym w innym języku. W tekście specjalistycznym
nie ma mowy o dwuznaczności czy domysłach“.10
10

SOJDA, Sylwia: Polska i słowacka terminologia judykatywna. In: Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce. Red. I. Łęcka-Badura. Katowice : Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 14 [v tlači].
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SUMMARY
Selected Problems of Administrative Translations
(Conducted on Slovak and Polish Material)
The subject of this paper is the analysis of translations of civil-legal documents
from Slovak into Polish. We focus mainly on the most common errors made
by the students of the Silesian University in Katowice during lessons in
practical Slovak. Our goal is to point to the learning of individual patterns
closely related to the translation process. This is particularly the definition of
the term translator / interpreter which is defined and understood differently
in both countries. Furthermore, the acquisition of administrative character of
the text and its features, in particular condensed structures, but the greatest
emphasis is placed on the definition of translation strategies and practices
that create one of the key components of the didactic process in teaching
written translation. The analysis of two civil-legal texts reflects the most
common errors, respectively problem areas in which students encounter
pitfalls, not taking into account the interference, which is very high between
the Slovak and Polish languages.
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Umelecký text predstavuje súbor kultúrnych a spoločenských reprezentácií. Každá z reprezentácií vykazuje v jazyku originálneho textu
určitú množinu prvkov, ktoré sú v preklade rôzne a môžu sa líšiť. Výhodnou kombináciou pri preklade je, keď sú si jednotlivé prvky reprezentácií v jazyku čo najviac blízke. Ak to tak nie je, vzniká pre prekladateľa náročná umelecká práca, počas ktorej sa pokúša nájsť také
reprezentácie, ktoré by v čo najväčšom počte prvkov korešpondovali
v jazyku prekladu s jazykom originálu.
V prípade románu Víťa Staviarkeho Kale topánky1 sú s ukrajinskou
literatúrou spoločné viaceré reprezentatívne prvky, ktoré však zostali

1

STAVIARSKY, Víťo: Kale topánky. Bratislava : Marenčin PT, 2013.

322

MARTIN BENIKOVSKÝ

nie vždy dobre využité2. Umelecké reprezentácie, ktoré sú pre ukrajinskú kultúru blízke, sú nasledovné: a) hlavné postavy sú Rómovia:
Ферді Сойка, Ворона, Сабіна Ґіньова, Каролько3; b) podsvetie, mafia a mocní oligarchovia vystupujú v duchu zaužívaných stereotypov
(korupcia, ilegálny obchod). Uvedené stereotypy sa dajú sledovať na
používaní postáv: Смрердюк, Барон, Водняний кінь; c) využívanie
dialektu, rómsky jazyk, žargón trhovníkov; d) v texte sú postavy hovoriace jazykom príbuzným originálnemu/cieľovému jazyku (slovenčina/čeština – ukrajinčina/ruština). V ukrajinskom preklade neboli
zužitkované blízke kultúrne reálie. Postava Čecha Олду rozprávajúca
po česky nehovorí v ukrajinskom preklade po rusky, napriek tomu, že
podobnosť jazykov je viac ako vítaná. Dôvodom môže byť pomajdanovský status ruskej kultúry v ukrajinskej spoločnosti, ktorý prekladateľa nútil k použitiu ukrajinčiny aj na miestach, kde by si preklad
žiadal ruštinu. Na preklad rómskeho jazyka alebo slov s rómskymi
odtienkami je použitý často spisovný ukrajinský jazyk, čím sa stráca
kolorit dialógov, jeden z nemnohých pozitívnych ukazovateľov kvality originálneho textu. V rámci typológie problémov ako pars pro
toto poslúži príklad bočnej interferencie, keď sa názov piesne, podľa ktorej nesie román pomenovanie, prekladá jeho iným variantom,
nie však výrazom použitým v názve románu: „Страі ціганські пісні
«Дже льем, дже льем» і «Кале топанки».“4 V ukrajinskom preklade
nie je na žiadnom mieste zdôvodnený nový názov románu Бурудні
черевики5, a preto vzniká otázka odôvodnenosti kľúčového miesta
prekladu.
Druhý z analyzovaných textov je pre tematiku článku produktívnejší. Zbierka poviedok Jany Bodnárovej Aféra rozumu6 získala v čase
2

3
4
5
6

Peter Bílý v článku V zime písal, v lete bude zarábať naráža napríklad na viacero
kľúčových problémov románu, v ktorom autobiografické prvky prevládli často nad
umeleckým tvarovaním textu.
СТАВ´ЯРСЬКИНЙ, Вітьо: Бурудні черевнки. Ужгород : Лірда, 2014.
Tamže, s. 101
Tamže, s. 1.
BODNÁROVÁ, Jana: Aféra rozumu. Bratislava : Smena, 1990.
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svojho publikovania viaceré kladné reakcie zo strany oficiálnej kritiky7 a bola ocenená prestížnou literárnou Cenou Ivana Krasku za rok
1990. Výber prekladaného diela z množstva textov Jany Bodnárovej sa
riadil náročnosťou lexikálnych prostriedkov, ktoré funkčne spolupracujú so sociálne zraneným svetom hlavnej ženskej postavy. V tomto
prípade vydavateľ stavil na profesionálneho prekladateľa, čo v kompozícii ukrajinského textu prinieslo posun smerom k zvýšeniu množstva
korešpondujúcich prvkov v jednotlivých jazykoch. Na druhej strane
sa z textu vytráca zmyslel pre detail a je badať istú snahu po povrchnosti a nedôslednosti pri chápaní slovenského originálu.

PRERUŠENÁ KONTINUITA PREKLADU PRÓZY
Zbierka poviedok Aféra rozumu zohrala v čase svojho vydania úlohu posunu slovenskej literatúry smerom k tradícii 60. rokov, najmä
v nadväznosti na Generáciu Mladej tvorby (R. Sloboda, Ľ. Feldek,
P. Vilikovský). V ukrajinskej literatúre však kontinuita prekladov zo
slovenskej literatúry je značne problematická, pretože doteraz nie sú
preložené základné diela napríklad konkeretistov, osamelých bežcov
a pod. Tak vzniká otázka, na aké všeobecne rozšírené slovenské diela
v ukrajinskej literatúre mali preklady J. Bodnárovej či V. Staviarskeho
nadviazať.
Doteraz sa v ukrajinskej literatúre vyskytujú preklady najmä vtedajšou cenzúrou preferovaných autorov. Štyri vydania prekladu románu Františka Hečka Drevená dedina v ukrajinčine8 poukazujú na stav
7

8

Kladnými kritikami mám na mysli predovšetkým kritiku L. Čúzyho z časopisu
Romboid alebo kritiku R. Floreka pod názvom Granát do predbúrkového ticha z časopisu Dotyky.
Prvé vydanie prekladu románu Drevená dedina je z roku 1955 – Дерев´яне село.
Kиїв : 1955, Радянський писменник. 517 s. Druhé vydanie vyšlo v Prešove v roku
1962. Tretie a štvrté vydanie bolo publikované opäť na Ukrajine a vyšlo v roku 1979
v Ľvove a v roku 1984 v Kyjeve. Treba uviesť, že prekladatelia B. Danek, A. Neruš,
S. Parchomovskа a V. Rjabininva nepatrili ku kvalitným slovakistickým prekladateľom, ale prekladali často cez sekundárny zdroj, najčastejšie ruský.
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umeleckého prekladu zo slovenskej literatúry v 50. rokoch 20. storočia. Ukazuje sa, že prekladatelia sa riadili predovšetkým politickými
záujmami a umelecké kvality textu boli druhoradé. To vysvetľuje aj
doteraz chýbajúci preklad ostatnej tvorby F. Hečka, konkrétne poézie,
či prvej časti románu Červené víno.
Vladimír Mináč bol podobne ako F. Hečko dlho pre ukrajinskú
literatúru emblematický slovenský spisovateľ. Svedčí o tom aj knižne
vydaný preklad druhej časti románovej trilógie Generácia.9 Tretia časť
Mináčovej trilógie vychádzala v roku 1963 na pokračovanie v najprestížnejšom ukrajinskom periodiku venujúcom sa prekladovej literatúre Всесвіт.10
Ukrajinská literatúra ako súčasť sovietskej literatúry v minulosti
podporovala preklady s tematikou oslavy komunistickej strany, víťazstva SNP a stereotypného zobrazovania druhej svetovej vojny. Okrem
uvedeného prekladu trilógie V. Mináča do skupiny tematicky vyhovujúcich autorov možno zaradiť aj kvalitnejšie romány R. Jašíka Námestie sv. Alžbety11 a román Mŕtvi nespievajú12. Do skupiny textov s tematikou SNP patrí ďalej preklad románu Petra Jilemnického Kronika13
a román Jozefa Horáka Hory mlčia14. Nemožno opomenúť ani preklad
románu Ladislava Mňačka Smrť sa volá Engelchen,15 či román Kláry
Jarunkovej Čierny slnovrat16. Nesporne najproblematickejším však
ostáva preklad Tatarkovho románu Farská republika17, ktorý skresľuje
9

10

11

12
13
14
15
16
17

МІНАЧ, Владімір: Живий і мертвий. Київ : 1961, Державне літерарне видавництво України.
МІНАЧ, Владімір: Дзвони звістують день. In: Всесвіт, 1963, roč. 60, č. 6, s. 63
– 129. Krátená verzia 3. časti románu vychádza na pokračovanie v 7. a 8. čísle v rovnakom roku.
ЯШІК, Рудольф: Площа св´ятої Альжбети. Київ : Рад´яанськнй писемнник,
1961.
ЯШІК, Рудольф: Мертві не співають. Київ : Дніпро, 1975.
ЇЛЕМНІЦЬКНЙ, Петер: Хроніка. Пряшів : СПН, 1961, 286 s.
ГОРАК, Юзеф: Гори мовчать. Ужгород : Карпати, 1974.
МНЯЧКО, Ладіслав: Смерть зветься Енелсен. Пряшів : СПН, 1962.
ЯРУНКОВА, Клара: Чорне сонцестояння. Львів : Каменяр, 1985.
ТАТАРКА, Домінік: Попівська республіка. Пряшів : СПН, 1961.
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nielen náhľad na slovenskú literatúru, ale najmä na autora samotného, pretože ide o jediné dielo D. Tatarku preložené do ukrajinčiny.
Ak by teda chcel prekladateľ nadviazať na prozaické práce, ktoré boli
do ukrajinčiny zo slovenskej literatúry preložené, musel by zohľadňovať najmä ukrajinskému čitateľovi známu oslavnú líniu SNP a druhej
svetovej vojny. Doteraz však chýba umelecký preklad problematizujúci uvedené témy, napríklad Hronského román Svet na trasovisku,
Vilikovského novela Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch či Ťažkého
román Pivnica plná vlkov. Nehovoriac už o dramatických textoch
I. Bukovčana, L. Laholu, či rodeného Ukrajinca O. Zahradníka.
Druhú početnú skupinu tvoria preklady z detskej literatúry. Sociálno-baladická novela Fraňa Kráľa Čenkovej deti18 a Jarukovej román
pre mládež Jediná19 predstavujú nesporne doterajší umelecký vrchol
ukrajinských prekladov. Ostatné práce, ako napríklad text Eleny Čepčekovej Čo môžem-pomôžem20, kniha pre prvé čítanie od Jaroslavy
Blažkovej Tóno, ja a mravce21 alebo autorská rozprávka Márie Juríčkovej Danka a Janka22 vhodne dopĺňajú obraz o slovenskej literatúre pre
deti a mládež. Napriek tomu však prekladateľovi súčasnej slovenskej
literatúry uvedené diela môžu slúžiť skôr ilustratívne.

NÁČRT STAVU PREKLADU POÉZIE
Slovenská poézia je v ukrajinských prekladoch zastúpená o poznanie
lepšie. Je to azda výraz menšej lexikálnej a časovej náročnosti prekladu poézie. K doterajšiemu stavu napomáha najmä periodikum Дукля,
ktoré od 60. rokov 20. storočia prináša pravidelne preklady súčasných
i starších slovenských básnikov. Chybou týchto časopiseckých prekla-

18
19
20
21
22

КРАЛЬ, Франьо: Діти Ченкової. Пряшів : СПН, 1962.
ЯРУНКОВА, Клара: Єдина. Київ : Молодь, 1970
ЧЕПЧЕКОВА, Елена: Що можемо – поможемо. Пряшів : СПН, 1963.
БЛАЖКОВА, Ярослава: Тоно, я і мурашкн. Київ : Веселка, 1966.
ДЮРІЧКОВА, Марія: Данка та Янка в казці. Київ : Веселка, 1976.
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dov ostáva však ich parciálnosť a individualizovaný kľúč, ale aj cenzurovaný výber východiskových textov23.
Do ukrajinčiny sú preložené najmä diela slovenského romantizmu,
a to predovšetkým štúrovských básnikov. Výber z diela Janka Kráľa,
ktorý vyšiel pod názvom Orlamy syzymy pidspivane24, ďalej súborné
dielo Sama Chalupku publikované pod názvom Provesny sonjačnyj
nespokij25. Slovenská romantická tvorba tak mohla v ukrajinskej literatúre 20. storočia zohrať svoju úlohu, no v čase svojho vzniku bola
pre ňu takmer neznáma.
O čosi menej omeškaný je preklad Hviezdoslavových Krvavých sonetov, ktoré boli viackrát reevidované.26 Z hľadiska prekladu promptne reagovali vydavatelia v prípade Miroslava Válka27. Poézia M. Válka
zaznamenala, podobne ako tvorba J. Kráľa, azda najviac prekladov do
ukrajinčiny. V čase spisovateľovho života, podobne ako u M. Válka,
vyšiel aj reprezentatívny výber z Novomeského poézie Prostym okom
nevydyme publikovaný v roku 197528. V poslednej dobe sa prekladu
slovenskej poézie do ukrajinčiny venuje almanach Miž Karpatami
i Tatrami, ktorého editorkou je T. Lichtej. V almanachu boli do ukrajinčiny preložení napríklad B. Nosák-Nezabudov, J. Smrek, či E. B.
Lukáč.
Je teda zrejmé, že v minulosti prekladaní spisovatelia museli byť
nevyhnutne politicky zaangažovaní, buď členstvom v strane (V. Mináč, F. Hečko, L. Novomeský) alebo verbalizovať revolučného ducha,
ktorého si socialistický realizmus vysvetľoval po svojom (S. Chalupka,
J. Kráľ, P. O. Hviezdoslav). Autori nespĺňajúci kritériá politickej cenzúry boli z prekladov vylúčení (konkretisti, osamelí bežci, disidenti).
23

24
25
26
27
28

Časopis Dukľa uverejnil od roku 1960 viac ako 100 prekladov slovenskej poézie,
medzi ktorými sú zastúpení viacerí slovenskí klasickí spisovatelia: M. Rúfus, L.
Vadkerti-Gavorníková, I. Krasko, M. Válek, Š. Žáry, či Ľ. Feldek.
КРАЛЬ, Янко: Орлами сизими підспіване. Братіслава : СПН, 1972.
ХАЛУПКА, Само: Провесний сонячний неспокій. Братіслава : СПН, 1984.
ГВЕЗДОСЛАВ, Павол Орсаг: Криваві сонети. Пряшів : СПН, 1961.
ВАЛЕК, Мірослав: Песня о лесе. Братіслава : Словацький пісатєль, 1982.
НОВОМЕСЬКИЙ, Лацо: Простим оком невидиме. Пряшів : КСУТ, 1975.
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AFÉRA ROZUMU – AFÉRA PREKLADU
Na základe demonštrácie problémov, spojených so súčasným umeleckým prekladom, sa ukáže možné východisko pre skúmanie problémov starších prekladov. Zbierka poviedok J. Bodnárovej Aféra rozumu obsahuje osemnásť poviedok. Na štyroch vybraných poviedkach
sa dajú ukázať hlavné nedostatky v prekladateľskej práci zo slovenského do ukrajinského jazyka. Problémy sa dajú systematizovať do
4 skupín:
a) bočná interferencia (preklad je pochopený inak, ako originál, väčšinou nesprávne),
b) sploštenie textu (odstránenie podstatnej roviny významu textu),
c) skartovanie textu (násilné vynechanie slov, časti textu pôsobiace
oslabenie umeleckej vrstvy textu),
d) stereotypná synonymizácia (podobné slová s rôznym významom
sa prekladajú vždy rovnako).
V prvej vybranej poviedke s názvom Prelud29 je bočná interferencia
prítomná v názve textu. Preklad názvu do ukrajinčiny – Прелудія30;
po slovensky prelúdia; zodpovedá v hudobnej terminológii voľne plynúcej improvizácii31. Výraz prelud vyjadruje zdanie, prízrak, či démona. Vhodnejším prekladom by potom bolo pomenovanie poviedky
názvom Чудо alebo Фатаморгана.
Hlavná hrdinka poviedky Prelud nájde v atlase vložený papier s popísaným textom, ktorý prerozpráva. Problémom poviedky je postmoderná hra na skrývajúceho sa rozprávača. Deportácia židov z územia
dnešného Slovenska a spôsob, akým sa s nimi vysporadúva autor textu
nájdeného v lexikóne prostredníctvom príbehu starého muža a mladého dievčaťa je základom pre postmoderný princíp dvojakej, či trojakej reprezentácie.

BODNÁROVÁ, Jana: Aféra rozumu. Bratislava : Smena, 1990, s. 5.
БОДНАРОВА, Яна: Афера розуму. Ужгород : Ліра, 2015, s. 12.
31
LABORECKÝ, Jozef: Hudobný terminologický slovník, Bratislava : SPN, 1999, s. 166.
29
30
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Pri opise dievčenského tela Bodnárová používa spojenie „opalizujúca pokožka“32, teda farba pokožky má rozličnú priesvitnosť pri dopade slnečných lúčov. V preklade sa však nachádza spojenie „ніжно
засмагла шкіра“33; nežne opálená pokožka. Ide teda o sploštenie textu, ktorý v slovenskom origináli nesie vďaka ponurému osvetleniu
miestnosti, v ktorej dievčina leží, podstatnú informáciu o hre svetla
tak v izbe, ako aj na tele dievčaťa.
Fotograf je pri akte mladého dievčaťa neistý. Bodnárová vyjadrila
váhanie protagonistu nejednoznačnosťou adresáta pri výpovedi. Aby
fotograf zakryl rozpaky, obracia sa: „spoly k dievčaťu, spoly k mužovi“34 s otázkou. V preklade sa fotograf obracia „не то до дівчиги, не то
до чоловіка“35; ani k dievčaťu, ani k mužovi. Sploštený ukrajinský text
vyjadruje stav fotografa, ktorý hovorí sám k sebe, aby si dodal odvahy.
Protagonista sa však okrem iného v priestrannej obývacej miestnosti
pokúša nadviazať kontakt s obidvoma svojimi klientmi, aby čo najlepšie uspokojil ich predstavy. Jeho konanie vyznieva v ukrajinskom
preklade trochu zbabelo, kým v origináli má odvahy podstatne viac.
Ďalším príkladom bočnej interferncie je scéna na železničnej stanici, kde sa očakáva deportácia židov. V origináli sa explicitne nevyjadrujú protesty obetí deportácie; samotní deportovaní nevedia, čo sa
s nimi bude robiť, a navyše tlmené hlasy prítomných oveľa viac umocňujú tragickosť celej situácie; a aj Bodnárová scénu vykresí bezpríznakovo: „parou rušňov, plnou pískania a haravary ľudí“36. Preklad však
dostáva démonický charakter, pretože v rovnakej scéne necháva prekladateľka ľudí kričať: „у вибуханьочі парі (...) повній вреску“37; vo
výbuchoch pary (…) plnej vresku. Takýto preklad je výrazným logickým posunom v deskripcii vrcholnej scény poviedky a navyše pôsobí
ako klišé. Omyl vychádza pravdepodobne z nesprávneho pochope32
33
34
35
36
37

BODNÁROVÁ, Jana: Aféra rozumu. Bratislava : Smena, 1990, s. 14.
БОДНАРОВА, Яна: Афера розуму. Ужгород : Ліра, 2015, s. 8.
BODNÁROVÁ, Jana: Aféra rozumu. Bratislava : Smena, 1990, s. 13.
БОДНАРОВА, Яна: Афера розуму. Ужгород : Ліра, 2015, s. 8.
BODNÁROVÁ, Jana: Aféra rozumu. Bratislava : Smena, 1990, s. 16.
БОДНАРОВА, Яна: Афера розуму. Ужгород : Ліра, 2015, s. 10.
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nia spojenia „para rušňov plná pískania“. V origináli rozvíja pískanie
paru, v preklade sa pískanie viaže na ľudí, nie na parný rušeň.
Druhá analyzovaná poviedka Opakovanie bieleho vtáka (Повторення білого птаха) zachytáva tri rôzne trpiace bytosti. Prvou je
Emina päťročná dcéra vyrastajúca bez otca, druhou je starý manželský pár so vzdialenými deťmi a tretím sú bezdetní manželia na pokraji
rozchodu.
Text nadobúda pri prehovoroch Emy expresívne zafarbenie dosiahnuté viacnásobným používaním častíc: „Kristepane (...) panebože“38. Vďaka stereotypnej synonymizácii sa v ukrajinčine opakuje
vždy slovо „боже“39; bože. Vďaka uvedenému posunu sa pri použití
expresívnej častice z prekladu vytráca gradačný prvok. Ema v reakcii na dcérino nepochopiteľné správanie sa prechádza v súkromí bytu
do hystérie. Pri rozhovore s dcérou na chodbe paneláku, kde je Ema
ako matka vystavená pozorovaniu susedov, je jej povzdych miernejší.
V preklade sa vďaka stereotypnej synonymizácii stráca dôležitý prvok
Eminho malomeského správania pred susedmi.
J. Bodnárová programovo využíva v celej zbierke motív horúceho
počasia, kedy sú zmysly oslabené. Rozprávač poviedky doslova hovorí, že deň bol „na hrane omamnosti“40. Stav omámeného človeka
je spôsobený horúcim letným počasím. Preklad na tomto mieste text
splošťuje, pretože sa v ňom uvádza, že deň bol „на межі сп´яніння“
41
; na hranici opilosti. Motiváciou pre halucínny stav postáv je v ukrajinskom texte alkohol a nie počasie ako v origináli. Na horúce počasie
sa navyše v texte viackrát upozorňuje, kým na pitie alkoholu vôbec.
Gradovanie napätej scény medzi dcérou a matkou postupuje odchodom z bytu. Dcéra má pri opustení bytu „prsty zakosílené do zárubne“42, čo znamená, že dievča má dvere spolu so zárubňou doslo38
39
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va zviazané na uzol. Preklad uvádza, že dcéra má palce do zárubne
„втиснутій“43; vtisnuté. Takto preložený text nevysvetľuje dostatočne,
prečo dcéru musí Ema od dvier „odtŕhať“.
Opis scény pokračuje Eminým strachom z predsudkov okolia:
„Ema zachytila otváranie dvier na hornom poschodí“44. Preklad je
dobrým príkladom bočnej interferencie: „Притримала двері на
верхньому поверсі“45; (Ema) pridržala dvere na hornom poschodí.
Znamenalo by to, že Ema ide s dcérou výťahom a chce ho zachytiť,
čo v origináli nie je. Z ukrajinského prekladu sa vytratili striehnúci
susedia, ktorých sa Ema obávala.
Atmosféru poviedky dokresľuje topos, v ktorom sa postavy nachádzajú. Dôležitým ukazovateľom pozitívnych pocitov je bezoblačná
obloha. Fantastická predstava pohybujúceho sa bieleho vtáka zohráva
úlohu pri dokresľovaní kontrastnej uvoľnenej nálady postáv. Preklad
ponúka pohľad na bieleho vtáka, pri ktorom Ema „спостеригала за
м´якими рухами, які на небі вимальовувал білий птах“46; spozorovala mäkké pohyby, ktoré na oblohe kreslil biely vták. V origináli
sa však namiesto zovšeobecňujúceho výraz „mäkké pohyby“ nachádza výraz, dotvárajúci celkovú atmosféru lyrickej scény: „pozorovala
mäkké ovály, ktoré na oblohe opisoval biely vták“47. Ovál je tvar majúci v sebe viac cyklickosti a menej napätia ako pohyb, ktorý uvádza
preklad. Ide o chybu sploštenia textu, ktorá vznikla zdynamizovaním
pohybu vtáka.
Príklad skartovania textu sa nachádza v poviedke Opakovanie bieleho vtáka pri vnútornej charakteristike postavy starnúcej ženy. Bodnárová sekundárnymi prostriedkami, ako je maľovanie vtákov na porcelán, poukazuje na hĺbku problému samoty ženy. Obrazce, ktorými
žena dekoruje taniere, sú rôzne, no všetky spája vzťah k jej trom neprítomným deťom. Medzi vzormi vynikajú vtáky, ktoré majú atribút
43
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smrti, fyzickej neprítomnosti, podobne, ako je to u stareniných detí:
„Dokonca väčšinou odmaľovávala speváčikov-neboráčikov (ako sa im
v duchu prihovárala), ktorých jej muž vypchával pre miestne prírodovedné múzeum.“48 Spojenie maľovania vzorov vtákov s vyrovnávaním sa s pocitom zbytočnosti však ukrajinskému prekladu uniká, rovnako ako prepojenosť postavy stareny s ústredným motívom vtáka:
„Ба, навіть найчастіше перемальовувала папуг, із яких її чоловік
робив опудал для прирпдознавчого музею“49; K tomu najčastejšie
maľovala papagájov, z ktorých jej manžel robil vypchaté modely pre
prírodovedné múzeum. V tomto prípade ponúka preklad ilustráciu
nielen skartovania textu (veta uvedená v zátvorke je vynechaná), ale aj
bočnej interferencie. „Папугa“ v ukrajinčine znamená papagáj, čo je
vzhľadom na slovenský originál výrazným posunom a komplikáciou
pri vnímaní postavy stareny.
Prejavom chorobného rozpoloženia stareny je jej starosť o svoj
zovňajšok. Starena je oblečená tak, ako sa sama cíti: „Len srdce jej za
hrudnou kosťou, zahalenou iba pokožkou a obnosenou blúzkou zo
surového hodvábu (...) predsa trepotalo“50. Vďaka atribútu surovosti hodváb, vzhľadom na svoju nositeľku, nadobúda hrubý význam.
Ukrajinský preklad si však rozhodujúce adjektívum „surový“ nevšíma
a vynecháva ho: „Лишень серце її за грудною кісткою, покритою
тільки шкірою і зношеною шовковою блузкою (...) все ж трепотіло
(...)“51; Iba srdce jej za hrudnou kosťou, zahalenou len pokožkou a obnosenou hodvábnou blúzkou (...) predsa trepotalo. Starenin odev tak
pôsobí komfortne a luxusne, čo protirečí stavu, v ktorom sa nachádza.
Ide o príklad sploštenia textu.
Treťou dejovou líniou poviedky, spojenou s predchádzajúcimi dvomi motívom bieleho vtáka, je sujet mladého bezdetného manželského páru. Hĺbku odcudzenia sa dvojice dokumentuje Bodnárová opäť
prostredníctvom oblečenia ženy: „Cítia vtáci horúčavu? – ledabolo sa
48
49
50
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opýtala mladá žena, oblečená iba v dvojdielnych plavkách.“52 Intímna
situácia, vyvolaná oblečením ženy a relatívne diskrétnym priestorom
balkóna bytu, nemá však pre ženu cielený účinok, ale vyvoláva v mužovi dlho potlačovaný odpor: „Žena roztiahla ruky. Tučné podpažie
sa jej pri každom pohybe rôsolovito triaslo (...) nemusel sa ani obzrieť
a presne videl ženinu podobu – telo ako podbehnuté vodou, ťažký
dych, červenú spotenú tvár (...) Ak sa ma ešte raz dotkne tými nohami, zaškrtím ju.“53 Odhalenie ženinho tela je pre muža rozhodujúce, pretože akumuluje jeho odpor k manželke. Ukrajinský preklad
slovenský text splošťuje, pretože konkrétne dvojslovné pomenovanie „dvojdielne plavky“ nahrádza všeobecným slovom „купальник”
(plavky), čo oslabuje intenzitu pôsobenia nahoty manželkinho tela na
muža a tým aj oslabuje tragiku scény. Ženino telo je v podobnej intencii ukrajiského prekladu uchránené od obezity, čím sa otvára priestor
pre idealizáciu scény a stráca sa tak zámienka pre prepuknutie manželovho potláčaného odporu: „Жінка розвела руки, махaла ними (...)
тіло ніби спустошене водою“54; Žena natiahla ruky a kývala nimi.
Topos sídliska dotvára celkové odcudzenie manželského páru: „pozorovala (...) prudké sklzy bieleho vtáka po oblohe nad sídliskom.“55
Priestor sídliska je v preklade vynechaný, čo oslabuje anonymitu partnerov a ilustruje problém skartovania textu: „стежила за (...) різкими
рухами білого птаха на небі.“56; pozorovala rýchle pohyby bieleho
vtáka na oblohe.
Zlosť manžela je v ukrajinskom preklade oslabená pomocou využívania normatívnych namiesto expresívnych slovies. Bodnárová
necháva hnev muža zaznieť aj v pásme rozprávača: „Hlupaňa! – priduseným hlasom hrubo odsekol muž.“57 Zainteresovaný rozprávač je
typickým znakom celej Bodnárovej zbierky, a preto je jeho posúva52
53
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nie do chladnej demiurgickej polohy v preklade splošťovaním textu:
„Дурепа! – приглушеним голосом сказав, як відрізав, чоловік.“58;
Hlupaňa! – priduseným hlasom povedal, akoby odrezal, muž. Expresivita sa vytráca aj z textu, ktorý dokumentuje vulgaritu manželky:
„Hovorím ti, bez fantázie a štipky rizika vždy budeš trochár, srab“
a „zaškrtím ju“59. V ukrajinskom preklade sú expresívne slová nahradené zjemňujúcimi výrazmi, čím sa z textu vytráca agresívne slovné
napádanie manželov: „Кажу тобі без фантазії і краплі відваги, ти
так залишишся мізерною коростою.“60; Hovorím ti bez fantázie
a trochy odvahy, ostaneš ničomník. Zvláštny je aj sémantický posun
pri použití čiarky. V ukrajinskom preklade sa atribúty „bez fantázie“
a „štipka rizika“ vzťahujú na manželku, ktorá týmito príznakmi z nepochopiteľných príčin oslabuje gradáciu svojej výpovede. Originál
adresuje uvedené atribúty ako výčitky voči manželovi, čo pomáha napätej scéne akumulovať.
Lyrická poviedka Deň trochu vyklenutý inam sa odohráva, ako už
názov naznačuje, v priebehu jedného dňa v múzeu. Mladá študentka
dejín umenia pracujúca počas prerušenia štúdia v múzeu kontrastuje
so starým priestorom niekdajšieho panstva a je zdrojom hlavného napätia poviedky. Sujetová línia je degradovaná funkčnými digresiami
do výtvarného umenia a histórie. Problematickým sa v poviedke stáva
hlavne rozpor starého s novým, tepla a chladu, svetla a tmy. Ukrajinský preklad názvu poviedky День навіворіт (Deň naruby) uvádza
čitateľa do očakávania dramatických zmien v pravidelnosti opakovania dní. Originálny názov však takúto konotáciu v sebe nenesie, ale
hodnotí poviedku ako minimálne vybočenie. Preklad tak posilňuje
predovšetkým dynamickú zložku poviedky, čo je vzhľadom na jej horizontálny pohyb v narácii sploštením textu.
Priestorové koordináty sú vymedzené funkciou budov: „(...) dedina s rokokovým letohrádkom v spustnutom parku s výhľadom na
58
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rozľahlý kaštieľ“61. Kým slovo „letohrádok“ je v preklade preložené
správne ako „літні палац“, užší význam slova „kaštieľ“ je rozšírený
slovom „маєток“ (panstvo, majetok). Pôsobením bočnej interferencie
je priestor múzea rozšírený na panstvo a stráca sa tak diskrétne pôsobiaci motív luxusnej starodávnej slávy solitérnej budovy kaštieľa.
Kunsthistorické pozadie celej zbierky kladie nároky na poznanie
základov výtvarného a hudobného umenia. Takáto znalosť by pomohla eliminovať bočné interferencie, vzniknuté pri preklade výrazov
„maľba“ a „jednočiarkové cé“62. Obidva výrazy reprezentujú význam,
ktorý je v ukrajinčine posunutý. Namiesto slova „maľba“ je v preklade slovo „freska“: „Із фресок стікає краплина еротики“63; Z fresiek
steká miazga erotiky. Slovo „maľba“ sa nachádza pri opise interiéru
letohrádku postaveného účelovo a narýchlo. Preto použitie náročnej
techniky fresky je nelogické a pôsobí rušivo. Podobne je to aj pri uvádzaní hudobnej terminológie. Výraz „jednočiarkové cé“64, vyjadrujúci
prvý tón stupnice ležiaci na základnej oktáve klavíra, je preložený ako:
„монотонне ДО“65; monotónne DO66; pričom bočná interferencia
spôsobuje odstránenie výšky tónu. Tón „cé“ môže znieť teda v ukrajinskom preklade v ľubovoľnej výške, dôležitá jej len jeho únavnosť,
monotónnosť. V origináli však poukázaním na problémy s kvalitou
klavíra rozprávač umocňuje ponurosť priestoru a zvyšuje tým kontrast materiálneho a duchovného: „Klaviristka (...) povedala, že sa jej
nepáči jednočiarkové cé, radšej dotiahne strunu“67.
Bodnárová využíva na charakteristiku postavy sekundárne prvky,
ako je oblečenie, reč a telo postavy. Vysokoškoláčka má „chudučkú
61
62
63
64
65
66

67

BODNÁROVÁ, Jana: Aféra rozumu. Bratislava : Smena, 1990, s. 32.
BODNÁROVÁ, Jana: Aféra rozumu. Bratislava : Smena, 1990, s. 53 a 56.
БОДНАРОВА, Яна: Афера розуму. Ужгород : Ліра, 2015, s. 51.
BODNÁROVÁ, Jana: Aféra rozumu. Bratislava : Smena, 1990, s. 56.
БОДНАРОВА, Яна: Афера розуму. Ужгород : Ліра, 2015, s. 53.
Ukrajinská a ruská hudobná veda sa, na rozdiel od slovenskej, pridržiava originálneho pomenovania tónov stupnice, zavedeného Guidom z Arezza v 11. storočí po
Kr., kde nesú tóny pomenovanie: do, re, mi, fa, so, la, si. Slovenská hudobná veda
používa na označenie tónov stupnice písmená: c, d, e, f, g, a, h.
BODNÁROVÁ, Jana: Aféra rozumu. Bratislava : Smena, 1990, s. 56.

335

KONTRASTÍVNE ASPEKTY PREZENTÁCIE JAZYKA A KULTÚRY

ruku a detský hlások“. Starec strážiaci kaštieľ má „kuckavý smiech,
kostnatý chrbát a píska pomedzi zuby“68. Pre starca sú typické strnulé pohyby a pomalosť pripomínajúce drevo, s ktorým rád pracuje:
„Aspoň ich (hudobné nástroje, pozn. M. B.) rozmontujem, drevo namočím, vytvrdím, nech sa všetko neobráti na prach“.69 Je preto nepochopiteľné, prečo ukrajinský preklad skartuje slovenský text: „Starec
ponuro kýval hlavnou a hýbal hrčovitými prstami“70, kým v ukrajinčine je: „старий похмуро кивав головою“71. Preklad tak významne
splošťuje charakteristiku starca, podobného hrčami na rukách štruktúre hrčiam dreva.
V štvrtej poviedke, rovnako ako v predošlých troch, je hlavnou postavou žena, dievča. Poviedka Utvrdenie sa vyvíja v dvoch základných
plánoch, medzi ktorými vzniká rozpor, a tým aj napätie celej narácie.
Prvý plán zachytáva problémy, spojené s fyzickým dospievaním žien,
druhý plán predstavuje duchovné dospievanie kresťana evanjelického
vierovyznania. Keďže pre ukrajinskú kultúru je protestantský fenomén známy prevažne v západných častiach, stojí pred prekladateľom
problém vierohodnosti tlmočenia obsahu druhého plánu poviedky. Konfirmácia72, obrad kresťanskej dospelosti, nie je vo východnej
kresťanskej tradícii vysluhovaný v čase dospelosti, ale pri krste, teda
najčastejšie v ranom detstve. Ukrajinský variant pomenovania obradu
kresťanskej dospelosti v protestantskej cirkvi nie je rozšírený, a preto
je pochopiteľné, že preklad kalkovaním vytvorí slovo „Утвердження“,
ktoré je však ochudobnené o svoj religiózny slovenský význam.
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Pri strete filozofie ateizmu s náboženským presvedčením hlavnej
postavy dáva Bodnárová poviedke ráz pochybnosti: „občas sa pristihnem pri svojom podivnom ateizme a, pravdaže, pri zrážkach pochopiteľného a neulapiteľného... Moje neverectvo sa s haďou pružnosťou
zvíja, vzdoruje regulám cirkví.“73 Hlavná postava teda priznáva určitý podiel viery v transcendentno. V úvode poviedky preklad používa ukrajinský termín „нездійснений“(neuskutočnený), vzťahujúci sa
v poviedke na terajší ateizmus hlavnej postavy: „інколи ловлю себе
на дивному атеїзмі, особливо в ситуації двобою зрорумілого
і нездійсненного...“74; niekedy sa prichytím pri čudom ateizme, zvlášť
pri strete pochopiteľného a neuskutočneného. V porovnaní so slovenským termínom „neulapiteľný“ je preklad výrazne bočne interferovaný. Postava ženy-dievčaťa sa nepokúša svoju vieru uskutočniť; veď
sa považuje za ateistku; no ako mysliaci človek si je vedomá svojich
obmedzení. Preklad originálneho termínu, vyjadrujúceho pokoru hrdinky, ukrajinským variantom podsúva interpretáciu postavy bez pochybovania a váhania, čo značne narúša povahu pochybujúcej ateistky.
Skartovanie textu nastáva v prípade opisu scény, kde chlapci-konfirmanti strieľajú do sochy M. Hodžu: „Nepočuli (konfirmanti, pozn.
M. B.) nič o (...) Hodžovom neďalekom hrobe, keď pred terčom jeho
sochy hľadali pramene vlastnej odvahy. To kvôli nej triafali do pieskovcovej knihy (...)“75. Preklad vynecháva, v trochu básnickom obraze genitívnej metafory, slovo „terč“, čím vzniká otázka, do čoho
chlapci-konfirmanti strieľali. Preklad navyše zbytočne umocňuje strach mladíkov pred sochou M. Hodžu: „Вони ж не чули (...)
про Годжів гріб, який знаходився неподалік, коли вони перед
його пам’ятником всіма можливими способами шукали джерел
власної сили“76; Nepočuli o Hodžovom hrobe, ktorý sa nachádza neďaleko, keď pred jeho pamätníkom všetkými možnými spôsobmi hľadali pramene vlastnej sily.
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Do rovnakej skupiny problémov patrí preklad mena kostolníka,
motivovaný radostným liturgickým spevom Haleluja.77 Originál mena
je „Pán Halahija!“78. V preklade sa stráca ironický význam mena kostolníka, známeho pre svoju zlostnú povahu: „Пан Галай!“79 Pán Halaj.
Uvedené štyri problémy kvality umeleckého prekladu, dokázané predovšetkým na zbierke poviedok Aféra rozumu, sú výsledkom
prerušenej kontinuity prekladu slovenskej umeleckej prózy do ukrajinčiny. Hovoriť však o kontinuite je trochu sporné, pretože ako bolo
ukázané, preklad slovenskej umeleckej prózy si dominantne všímal
politickou garnitúrou dotované sociálne témy vyhovujúce vtedajšej
moci. Je preto dobrým javom, že sa do ukrajinskej literatúry dostávajú
preklady súčasných slovenských spisovateľov.
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SUMMARY
To the Translation of Jana Bodnárová and Víťo Staviarsky
into Ukrainian
The paper will attempt to look at the translations in terms of its own typology
of issues in literary translation: the lateral interference, the flattening of the
text, the shredding of the text and stereotyped synonymization. Based on
these four criteria the author analyzes representative stories: Prelud, Deň
trochu vyklenutý inam, Utvrdenie and Opakovanie bieleho vtáka. A possible
cause for a wide range of translation problems is caused by the dismal state
of translations of Slovak literature into Ukrainian, which are dominated by
social issues such as SNP (the Slovak National Uprising) and World War II.
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ÚVOD
Význam reálií a sprostredkovávania reálií pri výučbe cudzích jazykov
v európskom kontexte podporila v uplynulých desaťročiach najmä
koncepcia komunikačnej metódy, ktorá sa stala aj podkladom pre
unifikovaný koncept učenia sa, výučby, ako aj hodnotenia v prípade
európskych jazykov zhrnutý v dokumente Spoločný európsky referenčný rámec na výučbu jazykov (ďalej SERR) a prijatý v roku 2001 Radou
Európy (slovenské vydanie vyšlo v r. 2006). Podľa neho je univerzálnym cieľom jazykovej výučby pripravenosť ku kooperatívnemu sociálnemu správaniu, čo znamená zvládnuť také sociálne zručnosti, ako
je účasť na riešení problémov a rozhodovanie, tolerancia voči menši343
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nám a ochota zapájať sa, formulovať stanoviská, diskutovať, čo často
znamená obmedziť a potlačiť strach a zábrany komunikovať. V dokumente sa preto medzi jednotlivými aspektmi dobrej komunikačnej
kompetencie uvádzajú na jednej strane 1) znalosti, na druhej strane
aj 2) zručnosti a praktické schopnosti uplatňované pri komunikácii.
1) K znalostiam sú okrem deklaratívnych znalostí (vecných informácií o cieľovom jazyku, krajine atď.) zahrnuté aj sociokultúrne
vedomosti a interkultúrne povedomie. Sociokultúrne vedomosti
týkajúce sa kultúry spoločenstva či spoločenstiev, v ktorých sa cieľový jazyk používa, sú jedným z aspektov vedomostí o svete. Pre
človeka, ktorý si osvojuje jazyk, je dôležité, aby im venoval osobitnú pozornosť, keďže „na rozdiel od mnohých ďalších aspektov
vedomostí ony poväčšine netvoria súčasť doterajších skúseností
učiaceho sa, a preto ich môžu zdeformovať stereotypy“1. Takéto
sociokultúrne diferencie sa môžu prejavovať napríklad v odlišnom
pracovnom čase v cieľovej kultúre, v odlišných pravidlách stolovania, podmienkach bývania, v odlišnom prístupe k rodovej problematike, v odlišnej miere rešpektovania dochvíľnosti a podobne.
Interkultúrne povedomie – ako tretia oblasť osvojovaných znalostí
podľa SERR – spočíva v uvedomovaní si a pochopení vzťahu medzi „východiskovým svetom“ učiaceho sa a „svetom cieľového spoločenstva“.
2) Súčasťou dobrej komunikačnej kompetencie je však dosiahnuť aj
dobrú sociolingválnu kompetenciu, t. j. docieliť stav primeraného
ovládania sociálnych aspektov jazykovej komunikácie: jazykové
stvárnenie spôsobov oslovovania v cieľovom jazyku, pozdravov,
zdvorilostných noriem, ovládanie frazém, pranostík, známych citátov či vtipov v danej kultúre, schopnosť rozpoznať príslušnosť k etnickej menšine, príslušnosť k regiónu (schopnosť rozpoznať rozdiel
štandardný jazyk vs. dialekty), príslušnosť k profesijnej skupine
a pod. K interkultúrnym zručnostiam a praktickým schopnostiam

1

Spoločný európsky referenčný rámec na výučbu jazykov – učenie sa, vyučovanie, hodnotenie. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2006, s. 105.
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patrí zasa schopnosť usúvzťažniť východiskovú a cieľovú kultúru,
schopnosť identifikovať a používať rozličné stratégie potrebné v kontakte s inou kultúrou a schopnosti riešiť nedorozumenia či konflikty
interkultúrneho charakteru, schopnosti prekonávať stereotypy2.
V nadväznosti na uvedené sa v európskom kontexte didaktiky cudzích jazykov zvyknú v poslednom období rozlišovať tri základné oblasti reálií3:
• kognitívne (faktické / faktografické / explicitné) reálie – v popredí
záujmu sú faktografické informácie o krajine a kultúre,
• sociokultúrne (komunikatívne) reálie – ide o tzv. reálie bežného
dňa, procedurálne znalosti a zručnosti, ako sa primerane správať
v kontakte s príslušníkmi cieľovej kultúry,
• interkultúrne reálie – akcentuje sa pochopenie druhej kultúry, tolerancia, rešpekt, predchádzanie, resp. odbúravanie stereotypov,
predsudkov, critical incidents.
J. Hasil4 pri teoretickom uchopení aj didaktickej aplikácii reálií na
rozdiel od SERR explicitne nevyzdvihuje osvojovanie si práve znalostí či procedurálnych zručností (sociokultúrnych reálií), ktoré vedú
k dobrej komunikačnej kompetencii v cieľovom jazyku, no na druhej
strane vymedzuje samostatnú rovinu lingvoreálií. Autor rozlišuje nasledujúce tri roviny reálií:
a) reálie mimojazykové, externé, vonkajšie – čiže tzv. krajinoveda =
poznatky, ktoré sa neodrážajú priamo v jazyku, ale sú nevyhnutné
pre dobrú jazykovú kompetenciu,
2

3

4

PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 156 – 157; Spoločný európsky referenčný rámec na
výučbu jazykov – učenie sa, vyučovanie, hodnotenie. Bratislava : Štátny pedagogický
ústav, 2006, s. 107.
Porov. napr. BIECHELE, Markus – PADRÓS, Alicia: Didaktik der Landeskunde.
Fernstudieneinheit 31. Kassel – München – Tübingen : Langenscheidt, 2003.
HASIL, Jiří: Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, s. 26.
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b) reálie interné alebo vnútorné = lingvoreálie, ktoré majú svoj odraz
priamo v jazyku; ide o kolokácie, frazémy, teda jazykové prostriedky ťažko preložiteľné do druhého jazyka, týkajú sa verbálnej aj neverbálnej komunikácie – napríklad ovládanie noriem zdvorilosti,
používania titulov, používania primeraného štylistického registra
v konkrétnej situácii,
c) komplexne chápané reálie = súhrn vonkajších a vnútorných reálií
ako zastrešujúci pojem pre body a) a b).
Vonkajšie i vnútorné reálie majú vo vyučovaní polyfunkčný charakter. Okrem poznávacieho a komunikatívneho cieľa plnia aj výchovno-vzdelávací a motivačný cieľ5. Často sú dôležitým zdrojom prvotného záujmu o jazyk a motivujú k tomu, aby sa záujemca začal učiť tento
jazyk. Neskôr môžu slúžiť na znovuobnovenie motivácie pri preberaní
náročnejších jazykových javov a prekonávaní možných komunikačných bariér.

REÁLIE A METODIKA ICH ANALÝZY
V DIDAKTICKÝCH MATERIÁLOCH
V súvislosti s hľadaním istej objektívnej a štandardizovanej metodiky
našej analýzy reálií v učebnom materiáli sme si uvedomili, že na Slovensku neexistujú všeobecné hodnotiace kritériá slúžiace na všeobecné posudzovanie kvality učebníc v oblasti SakoCJ a že v podstate
absentuje aj systematický a štandardizovaný výskum učebníc publikovaných v oblasti SakoCJ – samozrejme, vyplýva to aj z (ešte stále) kvantitatívne aj typovo poddimenzovaných učebných materiálov
v tejto oblasti.
Zaujímavým zdrojom, ako postupovať pri analýze kvality začleňovania reálií do didaktických materiálov s cieľom osvojenia si primera5

ŽIGOVÁ, Ľudmila: Etnokultúrny aspekt vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Ed. O. Orgoňová, Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 397.
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nej interkultúrnej kompetencie, je súhrn kritérií zostavený D. Meijerom a E. M. Jenkinsovou6. Stručne ich uvedieme:
1) funkčnosť
Toto kritérium odráža také poznatky, ktoré sú sociokultúrne relevantné a učiacim sa pomáhajú v komunikácii s rodenými hovoriacimi. Podľa autorov je však dôležité nesprostredkovávať priveľa
faktických informácií – čísel, dátumov, teda faktických reálií, ale
skôr témy bežného života, možno konfrontačne a na základe toho
budovať pochopenie cieľovej (aj vlastnej kultúry) a toleranciu.
2) cieľová skupina
Pri výbere tém reálií by mala byť zohľadnená cieľová skupina – je
dobré, ak sú zaradené do sociokultúrneho kontextu učiaceho sa
(kritérium veku, skúsenostný komplex učiacich sa).
3) regionálna rozmanitosť
D. Meijer a E. M. Jenkinsová týmto kritériom poukázali na skutočnosť, že najmä v prípade nemecky hovoriacich sa pri výučbe
pozornosť sústreďovala často len na reálie Nemecka a opomínalo
sa Rakúsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.
4) realistický obraz
Ide o zakomponovanie: a) relevantných (typických) faktov a tém,
ktoré b) pravdivo a autenticky reprezentujú cieľovú krajinu a c) ponúkajú o nej najmä pozitívny obraz, ale zároveň citlivo zohľadňujú
aj existujúce problémy.
5) typy textov
Autenticita textov je u D. Meijera a E. M. Jenkinsovej považovaná
za veľmi dôležité kritérium, aj keď nie absolútne. Týmto kritériom
sa poukazuje na potrebu konfrontovať učiacich sa so štýlovo a žánrovo rozmanitými typmi textov (zakomponovať napríklad aj literárne texty).

6

MEIJER, Dick – JENKINS, Eva-Maria: Landeskundliche Inhalte – die Qual der
Wahl? Kriterienkatalog zur Beurteilung von Lehrwerken. Fremdsprache Deutsch.
Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Stuttgart : Verlag Ernst Klett International, 1998, Heft 18, s. 18 – 25.
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6) predsudky a stereotypy
V učebných textoch sú implicitne prítomné rôzne informácie (D.
Meijer ich nazýva „skryté posolstvá“). Autori zdôrazňujú, že ak
rôzne implicitne prítomné informácie v učebných materiáloch
nie sú pri výučbe prediskutované, dochádza k rôznym skresleniam, k vytváraniu či k potvrdzovaniu už existujúcich predsudkov
a stereotypov. Dôležitou súčasťou učebných materiálov a výučby
by mali byť úlohy smerujúce ku konfrontácii pohľadov na východiskovú a cieľovú kultúru (v zmysle „my to máme inak ako oni,
ale to neznamená, že my to máme horšie, alebo lepšie“), a ešte viac
k zamysleniu sa nad zdrojmi a nad rozsahom vlastných skúseností
(overiť si, či nejde o stereotypy či klišé).
7) ilustrácie
Aj ilustrácie a fotky by podľa autorov mali odrážať reálny obraz
cieľovej kultúry. Nevhodne zvolené ilustrácie môžu takisto podporovať stereotypy či klišé.
8) interkultúrnosť
Dôležité je začleniť do učebných materiálov a výučby aj porovnávanie vlastnej kultúry s cudzou kultúrou, študentov tak viesť k vnímaniu rozdielov, a tým k porozumeniu a vzájomnej tolerancii.
9) iné formy práce
Toto posledné kritérium je veľmi vhodne využiteľné práve pri reáliách, keďže spočíva v podpore vlastného vyhľadávania informácií
študentmi v rôznych iných zdrojoch než len v učebnici, v podpore
autonómnosti študentov aj kontrole získaných znalostí samotnými
študentmi. Vďaka takému spôsobu dohľadávania informácií je navyše aj samotné učenie sa omnoho efektívnejšie.
Uvedené kritériá sú pre naše didaktickoanalytické potreby inšpirujúce, treba tu však uviesť niekoľko poznámok k ich samotnému výberu. Napríklad kritérium (1) funkčnosť je v porovnaní s ostatnými kritériami veľmi všeobecné, keďže o funkčnosti môžeme hovoriť nielen
pri posudzovaní faktov prezentovaných v učebniciach, ale napríklad aj
v prípade funkčnosti ilustrácií (kritérium 7) či interkultúrnych reálií
(kritérium 8). Na druhej strane nám v uvedenom súbore absentuje
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zakomponovanie kritéria jazykovej primeranosti učebných textov (t. j.
pri prezentácii reálií v cieľovom jazyku sa pohybovať v rámci danej jazykovej úrovne a nepreťažovať študentov osvojovaním si špecifických
lexém či syntaktických konštrukcií týkajúcich sa napríklad rôznych
pojmov z geografie či histórie a pod.). V bode (6) stereotypy a predsudky autori hovoria skôr o interpretácii socio- a interkultúrnych reálií implicitne prítomných v učebných textoch, ktorá sa však zároveň
uvádza čiastočne aj v bode (8).
Osvojovanie si reálií prostredníctvom učebnice Krížomkrážom. Slovenčina A1
V nasledujúcej časti uvádzame prehľad reálií zahrnutý v učebnici
Krížom-krážom. Slovenčina A17, ktorý sme zostavili čiastočne na základe kritérií D. Meijera a E. M. Jenkinsovej a čiastočne na základe
vlastných úvah.

7

Kritérium

Tematizácia Zastúpenie

Príklady

Kognitívne
reálie

z histórie

málo

L8: dôležité dátumy a štátne sviatky

z geografie

málo

L4: Bratislava, Dunaj, implicitne
prítomné cez obrázky: Vysoké Tatry,
Košice, Bojnice, Žilina

o obyvateľoch

áno

L5: Carlo nesmie piť alkohol, lebo
šoféruje.; L7: spôsob vzdelávania na
Slovensku: ZŠ, SŠ, VŠ; L8: životopis
slovenského občana

z gastronómie

áno

L5: jedlá a nápoje na párty, chlebíček;
L6: kofola

KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007.
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Kritérium

Tematizácia Zastúpenie

Príklady

Kognitívne
reálie

známe
osobnosti
Slovenska

málo

L7: text Július Satinský, speváčka Janais

z umenia a
kultúry

áno

L4: známe pamiatky a kultúrne inštitúcie v Bratislave

neaktuálne
/ zastarávajúce

áno

L3: obraz internátu (zodpovedá roku
2007); L4: zelená uniforma policajta; L5 nakupovanie – čierno-biely
televízor, disketa; L4: práca aupairky
v Londýne

Komunikatívne
reálie

reálie bežného dňa

áno

L2: formálna a neformálna komunikácia (zdvorilosť), používanie feminatív
a ženských priezvisk (prechyľovanie);
L3: spolubývajúci na internáte (realita
na SK); L6: typické menu slovenského
obeda/večere + platenie tringeltu, drahé taxislužby v Bratislave, platenie spolu a osobitne; L7: téma meškania a jeho
tolerancie u nás, dlhý rad v jedálni; L8:
vysvetlenie slova míting, tréner, školiteľ
+ moderné firemné reálie, pohovor do
zamestnania; L9: dotazník, tituly

Interkultúrne
reálie

porovnania
s inými
kultúrami
a krajinami

málo

L1: interkultúrny výber postáv; L4:
typické informácie o iných krajinách,
slovenské názvy niektorých európskych miest; L10: informácia o medzinárodných študentoch v Bratislave

predsudky áno
a stereotypy
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prítomné implicitne: L2: fráza Na
Slovensku po slovensky.; L3: obraz internátu; L4: Bratislava a jej obraz (malá,
drahá); L7: realita v knižnici, negatívny
obraz knihovníčky, nedostupnosť kníh,
pokazená kopírka; L9: francúzska
kuchyňa je skvelá; L10: typické farby
(cv. 12), cv. 22 typické jedlá
v rôznych krajinách

EVA ŠPANOVÁ – MICHAELA MOŠAŤOVÁ

V súlade s komunikatívnym prístupom k jazyku použitým v učebnici Krížom-krážom. Slovenčina A1 štruktúra jednotlivých lekcií dodržiava túto obsahovú následnosť: 1. situácie: dialógy, komunikačné
frázy, 2. lexika a jej výklad, 3. gramatika, 4. cvičenia, 5. súhrnné opakovanie.
Prezentácia jazykových jednotiek v konkrétnych situáciách (v dialógoch) umožňuje jednoduchú sémantizáciu jednotlivých lexém, ktoré sú v prvom kroku vysvetľované bez použitia sprostredkujúceho
jazyka pomocou obrázkov, internacionalizmov a fráz. Nové jazykové
jednotky sú pri vyučovaní bezprostredne po prezentácii v dialógoch
precvičované v jednoduchých cvičeniach, až následne by mali byť
v prípade nejasností preložené do sprostredkujúceho jazyka. Keďže
koncept učebníc Krížom-krážom na úrovni A1 vychádza najmä z nácviku situácií bežného dňa s prepojením so živou slovenskou komunikáciou, vyskytujú sa v učebniciach aj niektoré hovorové a niektoré
nespisovné výrazy ako tringelt, hranolky a pod.
Tematicky sú jednotlivé lekcie zamerané na typické situácie zo študentského života a zo života pracujúcich zamestnancov (vo funkciách
ako manažér, informatik a pod.), napr. byt, internát, nakupovanie,
reštaurácia, univerzita, firma.
V samotnom výbere hlavných postáv je implicitne obsiahnutý
interkultúrny aspekt. Ide o štvoricu: Slovák a Slovenka – súrodenci
(brat a sestra), ďalej nemecká študentka prichádzajúca na Slovensko
na študijný pobyt a taliansky manažér, ktorý na Slovensku pracuje.
Sociologicky sú postavy vybraté tak, aby sa svojou situáciou čo najbližšie priblížili realite študujúcich. Preto ide o dve študentky žijúce na
internáte a dvoch manažérov pracujúcich v Bratislave.
Úvod prvej lekcie je venovaný základným a veľmi frekventovaným
kontaktným frázam a pozdravom v situáciách, ako je zoznamovanie,
primárna komunikácia v obchode, pri registrácii v hoteli a pod. Formálne je obsah fráz spracovaný audiovizuálne pomocou jednoduchého animovaného obrázka ozvučeného audionahrávkou.
Fokus na komunikatívny prístup použitý v učebnici Krížom-krážom. Slovenčina A1 nám ponúkal viacero možností na implicitné za-
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komponovanie sociokultúrnych reálií, teda tzv. reálií bežného dňa,
a to najmä v dialógoch. Uvedené reálie sú vzhľadom na svoju predovšetkým procedurálnu povahu nielen cieľom, ale zároveň aj prostriedkom výučby. Zo spomínaného dôvodu naučiť študenta komunikovať
(rýchlo ho „rozhovoriť“) sme sa na úrovni A1 menej sústredili na viaceré faktické reálie (napr. len v malej miere predstavujeme Slovensko
z geografického, historického, demografického či politologického hľadiska) – tieto informácie musí kompenzovať lektor podľa vlastného
zváženia a podľa potrieb študentov. Vychádzali sme, samozrejme, aj
z toho, že takéto informácie sú v období rýchleho vyhľadávania informácií z internetu pre študentov bežne dostupné (a často aj aktuálnejšie než pri ich zakomponovaní do učebnice).
Pokiaľ ide o interkultúrne reálie, tak na porovnanie slovenskej
kultúry s východiskovou kultúrou študenta nabádajú viaceré cvičenia (napr. Aké zvyky sú typické vo vašej krajine? a pod.). Špecifickým
spôsobom sú v učebnici spracované rôzne stereotypy a predsudky:
snažili sme sa ich ponúknuť s iróniou (najmä v ilustráciách), ale ako
sa ukázalo v praxi, ich interpretácia na strane študentov je niekedy
rozpačitá, nejasná ba až celkom divergentná s naším autorským (a
ilustrátorovým) zámerom, teda stereotypy sú skôr upevnené.
V snahe zachovať monolingválny charakter učebnice sme nezačlenili do úrovne A1 komentáre mnohých socio- a interkultúrnych
reálií (napr. detailnejšie normy správania, problematiku mimiky, gestiky, proxemiky, tabuizované témy komunikácie na Slovensku, rodovú a menšinovú problematiku a pod.). Tu sa opäť žiadajú doplňujúce
informácie učiteľa podľa konkrétnych potrieb učiacich sa. Mnohé takéto chýbajúce informácie, resp. metodické pokyny a podnety by však
mohla doplniť pripravovaná metodická príručka pre učiteľov k učebnici Krížom-krážom. Slovenčina A1.
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PROBLÉMY SPOJENÉ S PREZENTÁCIOU
A OSVOJOVANÍM SI REÁLIÍ
Vyučovanie reálií podlieha zákonom relatívnosti a premenlivosti.8 Mnohé vonkajšie i vnútorné reálie strácajú svoju aktuálnosť a ich používanie
je relatívne. Niekedy sa to deje v dlhodobom časovom horizonte, no
na druhej strane môže ísť o rýchle zastaranie, resp. vylúčenie z bežnej
slovnej zásoby vplyvom dynamických zmien, napríklad v súčasnosti
v oblasti vývinu moderných komunikačných technológií. Didaktické
materiály používané vo vyučovaní strácajú na svojej aktuálnosti práve
vplyvom týchto zmien. Ako príklad spomeňme lexému disketa použitú
v prvom vydaní učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A1 z roku 2007,
ktorá je pre niektorých študentov po ôsmich rokoch nezrozumiteľná.
Rozvíjanie sociokultúrnej kompetencie u začiatočníkov má, samozrejme, aj svoje ďalšie limity. Niektoré vyplývajú aj zo širokého a niekedy nie úplne jasného používania v bežnej komunikácii. Keďže úvodné
hodiny vyučovania patria oboznamovaniu sa so základnými frázami,
veľmi často používanou je fráza Nech sa páči!. Táto fráza ponúka široké konotačné pole možného použitia v rozličných situáciách bežného
života, ktoré slovenskí používatelia vnímajú veľmi prirodzene, čo však
neplatí pre cudzincov – príkladom môže byť príhoda španielskeho študenta, ktorý zneistel pri používaní tejto bežnej frázy po zážitku z MHD
v Bratislave, kde šofér preplneného autobusu prinútil vystúpiť podnapitého cestujúceho z autobusu slovami „Nech sa páči, nech sa páči!“
U študentov tiež pre slabo rozvinutú sociokultúrnu kompetenciu
dochádza k analogickému preberaniu a jednoduchému prekladaniu
konštrukcií z vlastného jazyka. Napr. pri oslovovaní pedagógov na
akademickej pôde redundantne a nesprávne používajú priezvisko formou: Dobrý deň, pani profesorka Kováčová. (namiesto Dobrý deň, pani
profesorka.), alebo Pani profesorka Kováčová, chcem sa opýtať...
8

PEKAROVIČOVÁ, Jana: Kultúrne a sociálne špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: SEDLÁKOVÁ, Marianna a kol.: Praktická didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka pre študentov slovakistiky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, 2015, s. 42.
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Rovnako prekladajú z vlastného jazyka pomocné slovíčka, najmä
doslovne používajú častice. Napr. anglicky hovoriaci študenti často
nadužívajú časticu samozrejme (z angl. of course) príklad: John, pracujete? Samozrejme, som lekár.
Stretávame sa i s defektnými konštrukciami, kde dochádza k spojeniu odlišných pravidiel. Napríklad pozdrav z neformálnej komunikácie Ahoj! je použitý vo forme vykania v prípade formálnej komunikácie – Ahojte, pani profesorka! (na pozadí foriem vykania Prepáčte,
rozumiete po anglicky? a pod.).
Slovenčina kladie nároky aj na používanie čísloviek – napr. v spojení s menou (eurá, doláre) sú študenti v komunikácii už od začiatku
konfrontovaní s tromi tvarmi: singulár jedno euro, jeden dolár, nominatív plurálu: dve, tri, štyri eurá / dva, tri, štyri doláre a genitív plurálu
päť, šesť a viac eur / dolárov.
Slabá gramatická a lexikálna kompetencia študentov limituje ich
komunikáciu v bežnej komunikačnej situácii mimo vyučovania, kde
druhá strana nie je didakticky poučená a komunikuje prirodzene,
najmä hovorovou formou. Napríklad lexému no, ktorá je hovorovou
skrátenou formou častice áno, študenti často chybne identifikujú ako
negatívnu odpoveď na ich otázku. Či spomeňme ešte jeden príklad
s pochopením ďalších citosloviec s podobným významom súhlasu,
ktoré belgický študent opísal slovami: „Vy Slováci stále hovoríte mhm,
mhm, um-um, to my nehovoríme. To je divné pre mňa. My povieme
áno alebo nie. Nerobíme mhm.“9
Na druhej strane je však potrebné zdôrazniť, že niekedy vzhľadom
na rôznu vzdialenosť východiskovej a cieľovej kultúry a jazyka nie je
možné v didaktických materiáloch zachytiť všetky špecifiká, ktoré sa
domácemu používateľovi môžu zdať jasné až banálne, avšak cudzincovi bez správneho komentára môžu spôsobiť problémy a viesť až ku
komunikačným defektom. Ako príklad možno uviesť časté používanie
častice fakt v hovorovej komunikácii, ktorá niektorým cudzincom foneticky pripomínala vulgárny výraz v angličtine, takže v bežnej komunikácii často odmietli s používateľom tohto slova ďalej komunikovať.
9

Z interných materiálov SAS – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk.
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ZÁVER
Na základe vlastných aj sprostredkovaných skúseností s desaťročným
používaním učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A1 sa zdá, že je dobre vnímaná učiacimi sa z rôznych kultúrnych prostredí. Témy, ktoré
prináša, samozrejme, vďaka svojmu zameraniu na štyroch mladých
protagonistov príbehu najviac oslovujú mladých ľudí a najmä vysokoškolských študentov. Autorský tím v snahe zachovať monolingválny
charakter učebnice zámerne nekomentuje a nevysvetľuje sociokultúrne a interkultúrne špecifiká mnohých komunikačných situácií, ktoré
sú v učebnici prítomné – túto prácu musí urobiť lektor priamo počas
výučby. Ako najdôležitejšia potreba sa preto ukazuje to, aby lektor
počas výučby dôsledne a citlivo interpretoval viaceré sociokultúrne
a interkultúrne reálie, implicitne prítomné v učebnici, s cieľom predísť
prípadným nedorozumeniam alebo vytvoreniu kultúrnych stereotypov. V blízkom čase by v tomto ohľade mohla byť nápomocná pripravovaná metodická príručka pre učiteľov k učebnici Krížom-krážom.
Slovenčina A1.
Pochopenie a osvojenie niektorých reálií ostáva pre študentov
celoživotným tréningom a najmä niektoré špecifické lingvoreálie
ostávajú významovo nejasné a študenti ich prijímajú často iba opakovaním a analogickým napodobňovaním správania bez spontánnej
produkcie, najmä ak nežijú na Slovensku a nie sú v tesnom kontakte
so slovenskou kultúrou. Na druhej strane aj pre lektora je práca na
rozvíjaní sociokultúrnej a interkultúrnej kompetencie jeho študentov
celoživotným získavaním skúseností a nemá podobu nemenného súboru vedomostí.
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SUMMARY
To the Methodology of Presenting Realia in the Context of Slovak
as a Foreign Language
The paper analyzes the ways of presenting Slovak realia in contact teaching
of Slovak as a foreign language, especially in its early stages in groups of
compete beginners. It is conceived as a reflection of processing realia in our
own teaching material, the textbook Krížom-krážom for A1 level, based on
the personal and mediated teaching experience during almost a decade of
using this textbook.
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SLOVENČINA VO FÍNSKU
Slovenčina nie je na severe Európy neznáma. Do Fínska zavítala po
prvýkrát v roku 1978, keď sa na Univerzite v Helsinkách otvoril lektorát češtiny. V dôsledku nesprávnej interpretácie vtedajšej jazykovej
situácie sa slovenčina a čeština vo Fínsku považovali za jazyky, ktoré
sú si natoľko podobné, že ich nie je potrebné rozlišovať, a teda lektor
slovenčiny mal ovládať aj češtinu, a samozrejme, očakávalo sa od neho
aj jej vyučovanie.1 Na Univerzite v Helsinkách sa popri češtine začala
1

NUORLUOTO, Juhani: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Helsinki : Yliopistopaino, 2003.
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vyučovať aj slovenčina – najprv len kurzy pre začiatočníkov, ale neskôr
aj slovenské reálie. Po dvoch rokoch sa slovenčina presunula vyššie na
sever – na Univerzitu v Jyväskylä v strednom Fínsku, kde existuje podnes. Od roku 1993 je možné absolvovať základný program slovenského jazyka a kultúry (32 kreditov ECTS) a od roku 1996 aj bakalárske
štúdium (45 kreditov ECTS) v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a centra Studia Academica Slovaca FiF UK v Bratislave. Lektorát slovenského jazyka, jediný v severských krajinách, existuje de iure od roku
2008. Domovom lektorátu je Jazykové centrum Univerzity v Jyväskylä.
Šírenie slovenskej kultúry bolo vždy dôležitou súčasťou akademického programu slovenského jazyka a kultúry. Organizovanie seminárov a prednášok o slovenskej literatúre a histórii či organizovanie rôznych kultúrnych podujatí – výstav, večierkov, stretnutí s poprednými
slovenskými kultúrnymi činiteľmi,2 premietanie filmov, a pod. má dlhodobú tradíciu. Jedným z konkrétnych výsledkov záujmu o Slovensko a jeho kultúru sú aj preklady slovenskej literatúry do fínčiny3, ako
aj preklady detskej literatúry do fínčiny v 80. rokoch.
Po rokoch „temna“ – období 80. rokov, keď sa vo Fínsku vedelo
o Slovensku málo, záujem o Slovensko a slovenčinu v 90. rokoch začal
vzrastať. Prispel k tomu jednak vznik samostatnej Slovenskej republiky, ale najmä migrácia slovenských Rómov do Fínska v roku 2005.
V tomto období sa dá hovoriť o rozmachu slovenčiny. Na jazykové
kurzy sa hlásili desiatky študentov, slovenčina sa začala objavovať na
fínskej verejnosti, v médiách, hľadali sa znalci na prekladanie a tlmočenie. Študenti slovenčiny sa stávali expertmi. Uvedomovali si, že
vďaka slovenčine si môžu nájsť aj zamestnanie. Mnohí, ktorí si vtedy po prvýkrát vyskúšali svoje prekladateľské a tlmočnícke znalosti,
pracujú so slovenčinou podnes. Záujem fínskej verejnosti o Slovensko
a slovenčinu sa odrazil na vzraste počtu študentov. Nakoľko Univerzita v Jyväskylä bola a naďalej je jedinou akademickou inštitúciou, ktorá
2

3

KYPPÖ, Anna: Learning Slovak in an E-Learning Environment: A case study.
APPLES – Journal of Applied Language Studies, 8, 2014, č. 1, s. 127 – 146.
M. Rúfus: Modlitbičky (2005); Antológia slovenskej literatúry (2006); M. Válek: Dotyky (2009), Milovanie v husej koži, Nepokoj (2013).
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ponúka štúdium slovenčiny v severských krajinách, bolo potrebné vypracovať program dištančného štúdia a zabezpečiť študijné materiály,
ktoré by sa dali využiť pri autonómnom, samoriadenom štúdiu.

OD TRADIČNÉHO VYUČOVANIA K VYUŽÍVANIU
TECHNOLÓGIÍ
Zatiaľ čo hlavnou výzvou 90. rokov a prvých rokov milénia bolo vypracovanie základnej koncepcie vyučovania slovenčiny a zabezpečenie efektívnych učebných materiálov, po roku 2004 bolo potrebné
zareagovať na výzvy rýchle sa rozvíjajúcich edukačných technológií,
výučbu a učenie sa jazykov pomocou počítačov (CALL). V Jazykovom
centre bolo zriadené Centrum samoriadeného štúdia (Self-access Centre) a začala sa práca na výskumnom projekte zameranom na vývoj
samoriadeného štúdia (self-directed learning) a učebných materiálov
vhodných na učenie sa pomocou počítačov.
Aj slovenčina sa zapojila do projektu, ktorý sa realizoval formou
akčného výskumu.
Socio-konštruktivistický prístup k osvojovaniu jazyka zdôrazňuje
význam prostredia, v ktorom k osvojovaniu jazyka dochádza, a tak výsledkom projektu bol e-learningový kurz slovenčiny. Kurz sa pilotoval
v rokoch 2009 – 2010 (Verzia 3, 2010). E-learningový kurz slovenčiny,
jeho tvorba, dizajn a používanie je predmetom výskumu zameraného na využívanie nových výučbových prostredí pri učení sa jazykov.
Cieľom výskumu je zistiť, či sú technologické prostredia (technology-enhanced environments), akými sú napr. e-learningové prostredia,
vhodné na učenie sa slovenčiny, ktoré jazykové zručnosti sa osvojujú
v takomto prostredí ľahko a čo je potrebné vylepšiť. Pozornosť sa venuje aj úlohe učiteľa ako inštruktora a mentora, ako aj rôznym faktorom, ktoré vplývajú na rozvoj motivácie a angažovanosti a zanietenosti učiacich sa (learner agency) v nových výučbových prostrediach.
O výsledkoch projektu sa referovalo vo viacerých článkoch.4
4

KYPPÖ, Anna: Slovenčina v nových výučbových prostrediach. In: Slovenčina (nie-
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Aj napriek tomu, že rozvoj edukačných technológií neustále napreduje a zdá sa, že e-learning je minulosťou, e-learningový kurz slovenčiny sa stále aktívne používa, a to jednak za účelom štúdia na diaľku,
a jednak ako doplnok ku kontaktnému vyučovaniu. Výsledky pilotovania kurzu sa využili na prácu zameranú na zefektívnenie učenia
a vyučovania slovenčiny v podmienkach fínskeho vzdelávacieho systému v nových výučbových prostrediach (e-learning, využívanie elektronických platforiem, napr. Optima), ale aj pri kontaktnom vyučovaní „v tradičnej triede“, kde sa technológia používa ako doplnok ku
kontaktnému vyučovaniu (blended learning). Dôležitým krokom vo
vývojovej práci bolo vytvorenie takého prostredia, ktoré napomáha
samostatnému, autonómnemu učeniu, poskytuje dostatočné informácie, rozvíja interaktívnosť a zároveň motivuje študentov.
Zatiaľ čo sa začiatkom milénia presadzovalo využívanie počítačov
pri vyučovaní a učení sa jazyka (tri fázy vyučovania a učenia sa jazykov pomocou počítačov – Behaviouristic, Communicative, Integrative
CALL5), v posledných rokoch k týmto fázam pribudla aj štvrtá fáza,
Sociálny CALL (Social CALL), pri ktorom sa kladie dôraz na kolaboratívne učenie a rozvíjanie komunikačných kompetencií. Učenie sa
koná v autentických výučbových prostrediach, pričom sa využívajú
rozličné multimediálne technológie. Učebné aktivity sú väčšinou za

5

len) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Ed. Ľ. Žigová – M. Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 197 – 205.
KYPPÖ, Anna: Learning Slovak in an E-Learning Environment: A case study. APPLES – Journal of Applied Language Studies, 8, 2014, č. 1, s. 127 – 146.
KYPPÖ, Anna – ATRI, Teija – PIETARINEN, Margarita – SAARISTO, Pekka: Use
your languages! From monolingual to multilingualinteraction in a language class. In:
Voices of Pedagogical development – Expanding, Enhancing and Exploring Higher
Education Language learning. Ed. J. Jalkanen – E. Jokinen – P. Taalas. Dublin : Research-publishing.net, 2015, s. 319 – 337.
DAVIES, Graham – OTTO, Sue E. K. – RÜSCHOFF, Bernd: Historical Perspectives on CALL. In: Contemporary Computer-Assisted Language Learning, Ed. M.
Thomas – H. Reinders – M. Warschauer. London, New Delhi, New York, Sydney :
Bloomsbury, 2013, s. 19 – 38.
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merané na riešenie úloh alebo problémov. Autentickosť, spolupráca /
tímová práca zvyšujú motiváciu a zanietenosť študentov, čo sa odráža v rozvíjaní ich kreatívnosti, kritického myslenia a osvojovaní si takých schopností, ako sú napríklad projektové, výskumné schopnosti,
schopnosť sebahodnotenia a hodnotenia iných, dávanie a prijímanie
spätnej väzby a pod.
V duchu Sociálneho CALL-u dochádza k integrovaniu kurzov slovenčiny. Napríklad do textového kurzu sa začleňuje preklad, história
a literatúra sa ponúkajú ako jeden predmet, učebné úlohy nadobúdajú
charakter projektových úloh, ktoré vyžadujú i tímovú prácu. Príkladom jedného súčasného „miniprojektu“ je prekladový kurz, ktorý sa
realizuje na elektronickej platforme Optima. Slovenská študentka fínčiny, ktorá študuje prekladateľstvo na UK v Bratislave, pravidelne komentuje preklady fínskych študentov zo slovenčiny do fínčiny. Spätná
väzba, ktorú študenti dostávajú od slovenského experta, zvyšuje ich
zanietenosť a motiváciu. Podobne sa využívajú aj znalosti a kompetencie slovenských študentov pôsobiacich na Univerzite v Jyväskylä
v rámci výmenných bilaterálnych programov.
Výzvou do blízkej budúcnosti je vytváranie tzv. osobných učebných
prostredí (Personal Learning Environment, PLE), ktoré by boli k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek a umožňovali by učiacim kontrolovať
svoj proces učenia s ohľadom na vytýčené učebné ciele, pričom by im
umožňovali aj vzájomnú komunikáciu počas procesu učenia. Mobilné
technológie a využívanie sociálnych médií už personálne učebné prostredia čiastočne umožňujú. Jedným z najnovších projektov Jazykového centra je pilotovanie takéhoto prostredia na kurze multilingválnej
a multikultúrnej interakcie.

NOVÁ STRATÉGIA: MULTILINGVÁLNE KURZY
V dobe vzniku e-learningového kurzu bol o štúdium slovenčiny pomerne veľký záujem, ktorý umocnila aj pozitívna kampaň medzi
študentmi ruštiny, ktorí ju (oprávnene) považovali za lingua franca
slovanských jazykov. V priebehu niekoľkých rokov však došlo k via361
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cerým organizačným a štrukturálnym zmenám na fínskych univerzitách. Zmeny neboli práve najpriaznivejšie pre tzv. menšie jazyky,
a tak aj záujemcov o slovenčinu začalo ubúdať. Popri tzv. veľkých jazykoch slovenčine konkurujú predovšetkým iné jazyky, ktoré ponúkajú podobné programy jazyka a kultúry ako slovenčina – španielčina,
japončina, čínština a portugalčina. Vďaka vedeniu Jazykového centra
výučba slovenčiny pokračuje na všetkých úrovniach, a aj pri pomerne
nízkych počtoch študentov sa naďalej rozvíja.
Ako získať čo najviac študentov, ale najmä ako ich udržať? Ako
konkurovať populárnym jazykom? Rôzne reklamy, pozývacie listy
zasielané na začiatku akademického roka na katedry, študentským
zväzom a klubom, „pop-up“ akcie, pri ktorých sa spustil audio-vizuálny program, ktorý oboznamoval náhodne okoloidúcich študentov
o výhodách ovládania slovenčiny, ako aj rozdávanie letákov a iných
rekvizít sú síce zaujímavé akcie, ale neprinášajú očakávané výsledky.
V súlade s fínskym vzdelávacím programom je poslaním Jazykového centra v prvom rade zabezpečovanie jazykových kurzov zamerané
na rozvíjanie základných akademických jazykových a komunikačných
kompetencií, ktoré sú určené pre študentov na všetkých stupňoch univerzitného vzdelávania. Popri tom Jazykové centrum poskytuje aj
podporu univerzitnému personálu pri výučbe a výskume a ponúka
programy zamerané na rozvíjanie nových pedagogických prístupov
a stratégií, ktorých účelom je osvojovanie digitálnych a akademických
zručností.6 Všetky aktivity centra majú jedného spoločného menovateľa – internacionalizáciu vo svojej mnohotvárnosti, multimodalite,
ktorá sa prejavuje vo viacjazyčnosti, multilingválnosti a multikultúrnosti.

6

Voices of Pedagogical development – Expanding, Enhancing and Exploring Higher
Education Language learning. Ed. J. Jalkanen – E. Jokinen – P. Taalas. Dublin : Research-publishing.net, 2015.
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MULTILINGVÁLNA KOMUNIKÁCIA:
AKTIVÁCIA JAZYKOVÉHO REPERTOÁRA
V roku 2013 sa začala výskumná práca na projekte zameranom na
rozvoj multilingválnych a interkultúrnych kompetencií (MIC) v akademickom kontexte. Súčasťou projektu bolo pilotovanie kurzu, ktorého cieľom bolo získanie kompetencií potrebných na multilingválnu a multikultúrnu komunikáciu, ako aj schopností, ako využívať
individuálny multilingválny a multikulúrny repertoár účastníkov
komunikácie a ako používať stratégie úspešnej komunikácie. Jedným
z cieľov bolo poukázanie na faktory, ktoré ovplyvňujú multilingválnu
a multikultúrnu komunikáciu (awareness of multilingual and multicultural communication). Projekt získal inšpiráciu z európskeho projektu MAGICC (Modularising Multilingual and Multicultural Academic
Communication Competence 2011 – 2014), ktorého hlavným cieľom
je integrácia multilingválnych a multikultúrnych akademických komunikačných kompetencií do škály požadovaných akademických
zručností a vedomostí na úrovni bakalárskeho a magisterského štúdia. Cieľom nie je používanie jedného alebo viacerých jazykov, „bezchybná komunikácia“, či správna gramatika, ale využívanie viacerých
jazykov a prostriedkov neverbálnej komunikácie tak, aby si účastníci komunikácie navzájom porozumeli, pričom by nedochádzalo ku
konfliktom (napr. strata tváre, nedostatok zdvorilosti a pod.). Dôraz
sa kladie na rozpoznávanie faktorov ovplyvňujúcich komunikáciu
v multilingválnom a multikultúrnom kontexte.
Účelom kurzu multilingválnej komunikácie (Multilingual Interaction: Use your Languages!) je aktivácia multilingválneho a multikultúrneho repertoára účastníkov kurzu a uvedomovanie si faktorov,
ktoré ovplyvňujú komunikáciu v multilingválnom a multikultúrnom
kontexte.
Podľa J. Blommaerta7 multilingvalizmus neznamená len viacjazyčnú komunikáciu, ale využívanie špecifických semiotických zdrojov
7

BLOMMAERT, Jan: The Sociolinguistics of globalization. Cambridge : Cambridge
University Press, 2010.
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a jazykových schopností na rozličnej úrovni za účelom dorozumenia
sa. Pri tomto komunikačnom procese dochádza k vytváraniu významu a zmyslu pomocou jazyka, a tým vlastne dochádza k samotnému
učeniu sa jazyka (translanguaging)8. Pod pojmom multilingvalizmus
sa teda nechápe len komunikácia v dvoch alebo viacerých jazykoch,
ale aj používanie iných semiotických prostriedkov (znaky, neverbálna
komunikácia). Pri systematickom kombinovaní dvoch alebo viacerých
jazykov pri vykonávaní učebných aktivít dochádza k flexibilnému využívaniu celkového jazykového repertoára účastníkov komunikácie,
čím sa vytvára sociálny priestor medzi účastníkmi formou sprostredkovávania a vytvárania významu (mediation & intermediation)9.
Údaje z troch kurzov (2014 – 2016) poukazujú na interdisciplinárnosť a internacionálnosť. Účastníkmi kurzu boli fínski a zahraniční študenti rôznych odborov na rozličných stupňoch. Ich jazykový repertoár
pozostával z angličtiny, fínčiny, švédčiny, španielčiny a francúzštiny,
ale boli zastúpené aj iné, tzv. zriedkavejšie jazyky, napr. sámi, kazaština
a pod. Učiteľský tím predstavovali pedagógovia s viacjazyčným repertoárom. Zo slovanských jazykov bola silne zastúpená ruština, ale aj slovenčina, slovinčina, srbčina a čeština, ba dokonca aj čiernohorčina a bosniačtina. Prostredníctvom týchto jazykov boli účastníci kurzu schopní
porozumieť aj iným slovanským jazykom (čítaný a počutý text).
8

9

GARCIA, Ofelia: Bilingual education in the 21st century: a global perspective. Oxford :
Wiley-Blackwell, 2009.
GARCIA, Ofelia – SYLVAN, Claire E.: Pedagogies and practices in multilingual classrooms: singularities in pluralities. The Modern Language Journal, 95, 2011, č. 3,
s. 385 – 400.
LEWIS, Gwyn – JONES, Bryn – BAKER, Colin: Translanguaging: origins and development from school to street and beyond. Educational Research and Evaluation, 18,
2012a, č. 7, s. 641 – 654.
LEWIS, Gwyn – JONES, Bryn – BAKER, Colin: Translanguaging: developing its
conceptualization and contextualization. Educational Research and Evaluation, 18,
2012b, č. 7, s. 655 – 670.
PARK, Mi Sun: Code-switching and translanguaging: potential functions in multilingual classroom. Working Papers in TESOL & Applied linguistics, 13, 2013, č. 2,
s. 50 – 52.

364

ANNA KYPPÖ

Socio-konštruktivistický prístup k osvojovaniu jazyka zdôrazňuje
učenie pomocou robenia (learning-by-doing)10. Dôležitou súčasťou
kurzu boli simulácie rozličných multikultúrnych situácií, napr. multilingválna argumentácia, rokovanie, reklama / prezentácia samého
seba alebo nejakého materiálneho alebo nemateriálneho produktu
v tzv. slabšom jazyku, neverbálna komunikácia, sprostredkovanie
informácií (mediation) pomocou silnejšieho alebo slabšieho jazyka,
multilingválne čítanie a pod. Pri multilingválnom čítaní si študenti
najprv vypočuli text a potom na základe svojej jazykovej histórie sa
mu snažili porozumieť (intercomprehension), príp. sa ho pokúsili dešifrovať z písomnej podoby. Na čítanie študenti reflektovali na elektronickej platforme REAL, ktorá umožňuje viacjazyčné písanie a četovanie. Pri sebareflektovaní si vymieňali poznatky o obsahu textov
a prezentovaných jazykoch v rôznych jazykoch. Pri rozličných multilingválnych aktivitách sa zdôrazňovalo porozumenie bez znalosti
daného jazyka, odvaha osmeliť sa používať aj jazyky, ktoré „nevieme“,
resp. si myslíme, že ich neovládame.
Kurzu sa zúčastnili aj niektorí študenti, ktorí mali základné znalosti slovenčiny. Pre nich bol kurz priestorom na aktiváciu tých znalostí,
ktoré mali, aj keď o svojich vedomostiach neboli presvedčení. Napríklad fínska študentka, absolventka základných kurzov slovenčiny, dokázala nielen komunikovať po slovensky, ale aj po slovensky prezentovať svoju záľubu, ktorá je dôležitou súčasťou fínskej kultúry – zimný
rybolov (lovenie rýb pod ľadom). Nielen že dokázala použiť špeciálnu rybársku terminológiu, čo si vyžadovalo vyhľadávanie informácií
a špecifickej slovnej zásoby, ale si pripravila aj video, na ktorom pre
istotu aj vizuálne demonštrovala svoju zimnú záľubu. Vďaka vizuálnosti, neverbálnej komunikácii a čiastočnému sprostredkovaniu informácií pomocou iných jazykov jej prezentácii všetci porozumeli.
Kurz bol zameraný na využívanie, aktivovanie multilingválneho
a multikultúrneho repertoára študentov, najmä na komunikovanie
10

MAYES, Terry – DE FREITAS, Sara: Review of e-learning theories, frameworks and
models. London : Joint Information Systems Committee, 2013. Dostupné na:http://
www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/elearningpedgogy/outcomes.aspx
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v tzv. slabších jazykoch. Vzhľadom na multikultúrny a multilingválny charakter kurzu si aj učitelia aktivovali svoj jazykový a kultúrny
repertoár.
Vedľajším „produktom“ kurzu bolo aj vzbudenie záujmu o nové jazyky. Často prvý kontakt s novým jazykom, v tomto prípade so slovenčinou, vedie k zvedavosti, ktorá obyčajne prebúdza záujem o poznanie
a neskôr štúdium jazyka. Po dvoch kurzoch multilingválnej a multikultúrnej komunikácie sa na slovenčinu prihlásilo osem študentov.
Na záver vyberám niekoľko zaujímavých poznámok zo študentských denníkov:

„Multikultúrna komunikácia nie je len viacjazyčný akt. Je to stretávanie
viacerých spôsobov konania, správania sa, konania, ktoré je historicky podmienené...“
„Je komunikácia medzi príslušníkmi rôznych skupín spoločnosti multikultúrna, najmä ak ide o skupiny, ktoré sú označované za ’nízke, okrajové’
v porovnaní s ’hlavnými’ kultúrami?“
„Môže človek, ktorý neovláda jazyky, byť multikultúrny?“

Po ukončení posledného kurzu študentka reflektovala na kurz nasledovne (text nie je editovaný vzhľadom na vstupy iných jazykov do
písaného textu).

„Maybe the realization of the amount of different languages one can understand, even though he/she has never studied the language in question would
be one of the things I’ve learned during this course. For instance, it has been
fascinating to notice that I could understand some words from Russian or
Slovak, when the teachers have been speaking. Zum Schluss, it’s good to
understand that languages can be used without the perfect fluency in one:
the learning comes also from using the languages, so it has been nice to try
and speak por ejemplo svenska, even though I’ve forgotten many things and
can’t speak it fluently anymore.“

Ďalším krokom vo vývojovej práci na kurze multilingválnej a multikultúrnej komunikácie je vytvorenie vhodného osobného učebného
prostredia (PLE), ktoré by napomáhalo zvyšovaniu multilingválneho
366

ANNA KYPPÖ

a multikultúrneho povedomia a umožňovalo by využívanie sociálnych médií.

KURZ O SLOVANSKÝCH JAZYKOCH A NÁRODOCH
Druhým multilingválnym a multikultúrnym projektom zameraným
na zvyšovanie multilingválneho a multikultúrneho povedomia je kurz
o slovanských jazykoch a kultúrach. Kurz poskytuje základné údaje
o slovanských jazykoch a národoch (klasifikácia slovanských jazykov,
stručný prehľad vývinu spisovných jazykov a nárečí, náčrt histórie
jednotlivých národov, prehľad kultúry, súčasnej spoločensko-politickej situácie a pod.). Pozornosť sa venuje aj slovanským mikrojazykom
– lužickej srbčine (hornej a dolnej), rusínčine (karpatskej a panónskej) a kašubčine. Cieľom kurzu je aj získanie schopnosti rozlišovania
jednotlivých slovanských jazykov patriacich do spoločnej jazykovej
rodiny. Študenti majú na kurze možnosť otestovať koncept často spochybňovanej koncepcie vzájomnej zrozumiteľnosti slovanských jazykov (Language Intelligibility)11.
Špecifikom kurzu sú „hostia“ – rodáci, príslušníci jednotlivých slovanských skupín, ktorí predstavia účastníkom kurzu svoj jazyk, národ
a kultúru tak, ako ju sami vnímajú. Súčasťou jazykovej prezentácie sú
aj ukážky z literatúr, prezentácie videofilmov a hudobných ukážok,
ako aj výučba základného slovníka vo forme survival kurzu. Napríklad pri prezentácii Slovenska v rámci prezentácie západoslovanských
jazykov sa účastníci kurzu oboznámili so slovenskou prírodou prostredníctvom videa a so slovenčinou prostredníctvom odrecitovanej
básne. Slovenčina sa prezentovala spolu s češtinou, čím sa potvrdila

11

LINDSAY, Robert: Mutual Intelligibility among the Slavic Languages. 2010. Dostupné na: https://www.academia.edu/4080349/Mutual_Intelligibility_of_Languages_
in_the_Slavic_Family
NUORLUOTO, Juhani: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Helsinki : Yliopistopaino, 2003.

367

INOVATÍVNE METÓDY VYUČOVANIA A TESTOVANIE ZNALOSTI JAZYKA

blízkosť týchto jazykov a posilnila povesť slovenčiny ako lingua franca
slovanských jazykov. Na ilustráciu uvádzam úryvok z denníka slovenskej študentky, prezentátorky slovenčiny.

„V jednej z prezentácií sme si ukázali rozdiely medzi slovenčinou a češtinou. Niektoré slová máme skoro rovnaké, pre iné máme úplne rozdielne
pomenovania. Nikdy nezabudnem, ako sa počas prvých týždňov tu vo Fínsku skoro všetci zahraniční študenti čudovali a nechápali, že keď som sa
rozprávala s nejakým Čechom, každý sme hovorili svojím rodným jazykom,
no aj tak sme jeden druhému rozumeli bez problémov. Najvtipnejšie je, keď
nás začnú presviedčať, aby sme priznali, že je to ten istý jazyk... :)“

Pri oboznamovaní sa so slovanskými jazykmi a kultúrami, ako aj
pri analýzach súčasnej spoločensko-politickej situácie jednotlivých
národov do popredia často vystupuje pojem kultúrnej identity (cultural identity), ktorý zahrňuje nielen históriu, ale aj spôsob života,
hodnotový svet a národné skúsenosti Slovanov. J. Pekarovičová12 poukazuje na interkultúrnu / multikultúrnu kompetenciu, ktorá popri
citlivosti voči iným kultúram a tolerantnému správaniu sa zahrňuje
aj sociálno-kultúrne vedomosti, historické skúsenosti, ktoré sa odrážajú v národných ľudových tradíciách a v samotnom jazyku. Popri
evidentnom náraste multikultúneho povedomia (multicultural awareness), ktoré sa odráža v citlivosti voči vyššie uvedeným hodnotám,
a získaným poznatkom o slovanskom svete, absolventi kurzu dokázali
identifikovať jednotlivé slovanské jazyky na základe počutého a v niektorých prípadoch aj na základe písaného textu.
Častou témou diskusií a reflektovania v študentských denníkoch
boli otázky týkajúce sa jazykovej a národnej identity. Za základnú
zložku v procese vývinu národnej identity sa považoval jazyk. Na potvrdenie tohto tvrdenia uvádzame ukážku zo študentského denníka
v preklade.

12

PEKAROVIČOVÁ, Jana: Lingvodidaktická koncepcia slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Ed. J. Pekarovičová. Bratislava : Stimul, 2002,
s. 11 – 26.
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„Slovo ‚identita’ sa silne viaže na pojem ‚jazyk‘ a ‚národ‘. Myslím, že jazyková identita bola silná na Slovensku a v Poľsku, ale myslím si, že nebola
veľmi silná v Česku... Aj jazyková identita Bielorusov je silná, nakoľko postavenie bieloruštiny bolo slabé, považovala sa za dialekt. Národná identita
nás, Fínov, je silná....“

Na záver kurzu si študenti pozreli dokument o rusínskej obci
Osadné (2009), ktorý ponúka zaujímavý, humorom podfarbený zápas malej východoslovenskej dedinky o prežitie. Dokument mal veľký
úspech medzi fínskymi, ale aj slovenskými účastníkmi kurzu.

„Ako sme si aj spomínali, všetky súčasné kodifikované slovanské jazyky
vychádzajú z jednotlivých dialektov. Hoc aj malé slovanské národy majú
vskutku široké spektrum nárečí, variácií oficiálneho jazyka. Dokument
(Osadné) v mojich očiach odzrkadľoval neupadajúcu odhodlanosť Slovanov deklarovať svoju suverenitu a túžbu v tejto čoraz multikultúrnejšej spoločnosti dôstojne vyhlásiť: My sme tu a máme byť na čo hrdí!“
(slovenská študentka)

Spätná väzba študentov potvrdila to, čo sa dalo predpokladať
– za najzaujímavejšie na kurze považovali návštevy hostí a prezentácie jazyka a kultúry, ktorú predstavovali z ich zorného uhla. Možnosť
prezentovania slovanských jazykov a národov očami príslušníkov
týchto národov bola pre študentov výzvou zacielenou na rozvíjanie
ich kritického myslenia. Multilingválnosť – používanie viacerých jazykov sa vnímalo ako niečo „extra“, obohatenie jazykového repertoára, hoci niektorí študenti očakávali, že si na kurze osvoja základy viacerých slovanských jazykov. Tak ako v prípade kurzu multilingválnej
komunikácie, aj tento kurz sa bude v budúcnosti realizovať v multimodálnom personálnom učebnom priestore, čím sa zvýši motivácia a záujem študentov o slovanské jazyky a v neposlednom rade aj
o slovenčinu.
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SUMMARY
Slovak in Multilingual Context. A Case Study
The aim of this paper is to provide basic information about the instruction
and study of Slovak in Finland. In the period of growing globalization and
language competition, program of Slovak language and culture is offered in
a multilingual context. Two case studies of multilingual and multicultural
courses implemented at the Jyväskylä University Language Centre are
presented – the course of multilingual interaction and the course about Slavic
languages and nations. The course of multilingual interaction is primarily
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focused on the use of means of linguistic and nonverbal communication
and activation of one’s linguistic repertoire in multilingual and multicultural
setting. One of the course assets is to obtain the information about the factors
influencing the communication in a multilingual and multicultural context.
The course on Slavic languages and cultures provides basic information
about Slavic languages and cultures. One of the main learning outcomes is to
get familiar with Slavic languages through searching for the similarities and
differences of closely related languages and to acquire basic knowledge about
the history and culture of Slavic nations. In addition to multicultural and
multilingual communication aimed at sharing information across different
Slavic cultures, discussions on various issues related to the concept of cultural
identity and awareness resulting in general increase of students’ multicultural
awareness and enhancement of critical thinking.
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SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

VZDELÁVANIE ZAMERANÉ NA ČLOVEKA
(ORIENTOVANÉ NA ŠTUDENTA)
TEÓRIA C. R. ROGERSA V PRAXI
–◆–
Viera Wambach
Inštitút slavistiky Viedenskej univerzity

Kľúčové slová: Carl R. Rogers, prístup zameraný na študenta, vyučovacia prax,
facilitátor
Key words: Carl R. Rogers, student-centered approach, teaching practice, facilitator

ÚVOD
V nasledujúcom príspevku venujeme pozornosť vzdelávaniu zameranému na človeka1 a využitiu tohto prístupu v praxi. V našom prípade
sa konkrétne opierame o vlastné skúsenosti na hodinách slovenčiny
na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity. Z tohto dôvodu uprednostňujeme hovoriť o vzdelávaní zameranom na študenta. Treba poznamenať, že predstava o typických študentoch, s ktorými sa stretá1

Porov. „prístup zameraný na žiaka“: LOJOVÁ, Gabriela: Individuálne osobitosti pri
učení sa cudzích jazykov I. Niektoré psychologické aspekty učenia sa cudzích jazykov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 29.
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vame na slovenských univerzitách, nie je vo Viedni reálna. Jedným
z dôležitých faktorov poukazujúcich na rozdiel medzi štátnymi univerzitami na Slovensku a v Rakúsku je vek študentov. Na Viedenskej
univerzite sú časté miešané skupiny mladých a starších študentov
– často dôchodcov. V daných situáciách je teda úlohou lektora venovať sa problematike vekovo odlišných miešaných skupín a prispôsobiť
vyučovanie resp. didaktický prístup tak, aby nebola narušená dynamika vyučovania. V tejto súvislosti sa ponúka teória Carla Rogersa ako
jeden z možných prístupov.

CARL RANSOM ROGERS A JEHO TEÓRIA
Carl Ransom Rogers (1902 – 1987) patrí k najvýznamnejším predstaviteľom humanistickej psychológie a vypracoval teóriu tzv. nedirektívneho prístupu k človeku (porov. slov. Prístup zameraný na človeka,
pol. Teoria skoncentrowana na osobie/na kliencie, angl. Person-Centered Approach, nem. Personen-/Klientenzentrierter Zugang). Popularitu
tohto prístupu potvrdzuje aj fakt, že Rogersove publikácie preložené
do slovenčiny resp. češtiny sú vypredané a aj ich (momentálna) nedostupnosť v knižniciach či antikvariátoch. Túto skutočnosť možno
odôvodniť aj presvedčením Rogersa, že princípy uplatnené v jednom
odbore môžu mať podobné, ak nie rovnaké účinky aj v iných odboroch. S Rogersovou teóriou sa preto stretávame stále častejšie nielen
v psychoterapii, ale aj v didaktike.2 		
Edukácia C. R. Rogersa patrí medzi tzv. súdobé teórie, ktoré sa zaoberajú problematikou cieľov vzdelávania, no predovšetkým úlohou
učiteľa a postavením žiaka.3 V roku 2007 na ňu poukázali napríklad
B. Bošanský a E. Fulková z Katedry pedagogiky UK v príspevku Carl
Ransom Rogers a jeho prínos pre psychologickú a pedagogickú teóriu
2

3

BOŠANSKÝ, Boris – FULKOVÁ, Emília: Carl Ransom Rogers a jeho prínos pre psychologickú a pedagogickú teóriu a prax. In: Paidagogos. Časopis pro pedagogiku
v souvislostech, 3, 2007, s. 3.
Tamže, s. 4.
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a prax. Na dôležitý aspekt, že „relatívne podrobne rozpracované (…)
teoretické pozície sa nie vždy v dostatočnej miere aplikovali do pedagogickej praxe“, ale „v súčasnosti sa u nás stretávame so silnejúcimi
snahami aplikovať predovšetkým humanizujúce tendencie do praxe vyučovania cudzích jazykov, keďže práve tu vidíme veľké rezervy
a možnosti zefektívňovania rozvíjania cudzojazyčnej komunikatívnej
kompetencie študentov“, upozornila Gabriela Lojová4. K týmto tendenciám, ktoré sa okrem iného zaoberajú aj osobnostnými a afektívnymi faktormi a ktoré výrazne ovplyvnili didaktiku,5 patrí aj Rogersov
prístup.

O ČO SA OPIERAŤ ALEBO TO NAJDÔLEŽITEJŠIE
Z ROGERSOVEJ TEÓRIE (ORIENTOVANEJ NA ŠTUDENTA)6
Všeobecne „ide o to, že v podmienkach akceptácie, empatie a kongruencie si študent osvojí viac poznatkov, získa viac zručností pri
riešení problémov a prejaví viac tvorivosti“7. Vyučovanie by malo byť
teda zamerané tak, aby bol zamestnaný nielen rozum, ale aj pocity.8
Študent a lektor by mali pracovať v podmienkach, pre ktoré sú typické vzájomné vnímanie, dôvera, záujem a otvorenosť, čo taktiež znamená, že učiteľ by vystupoval v role prirodzenej autority prijímajúcej
konštruktívnu kritiku a k žiakovi by pristupoval ako k neopakovateľ4

5

6

7

8

LOJOVÁ, Gabriela: Teória a prax vyučovania gramatiky cudzích jazykov. Bratislava :
Z-F LINGUA, 2011, s. 17.
LOJOVÁ, Gabriela: Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov I. Niektoré
psychologické aspekty učenia sa cudzích jazykov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 29.
Porov. ROGERS, Carl Ransom: Schüller-bezogenes Unterrichten. In: Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. Frankfurt am Main : Fischer Verlag, 2012,
s. 335 – 373.
BOŠANSKÝ, Boris – FULKOVÁ, Emília: Carl Ransom Rogers a jeho prínos pre psychologickú a pedagogickú teóriu a prax. In: Paidagogos. Časopis pro pedagogiku
v souvislostech, 3, 2007, s. 3.
Tamže.
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nej individualite vyznačujúcej sa svojimi právami (iné názory atď.).9
V tomto zmysle však treba pripomenúť, že je dôležité brať ohľad aj na
formu vyučovania. Prístup a samotná prezentácia učiteľa sa teda môže
odlišovať podľa toho, či sa výučba realizuje vo forme prednášky10 alebo cvičenia. Výučba cudzieho jazyka sa na Viedenskej univerzite realizuje vo forme cvičení, ktoré so sebou prinášajú možnosť vychádzať
z nasledovných Rogersových téz.

10 ROGERSOVÝCH TÉZ11 A ICH VYUŽITIE V PRAXI
1. Facilitátor/uľahčovateľ/sprostredkovateľ12 (tzn. učiteľ/moderátor/podporovateľ) významne prispieva pri vytváraní počiatočnej atmosféry
v skupine alebo v triede. Pri sprostredkovaní určitej atmosféry je dôležité, aby jeho základným mentálnym postojom bola dôvera.
Ako uvádza J. Pekarovičová13, učiteľ funguje ako poradca a komentátor v rámci tzv. autonómneho alebo samoriadeného štúdia. Jedným
z najvýznamnejších krokov je pritom zisťovanie motivácie študenta.14
Predtým je však dôležité sprostredkovanie určitej a predovšetkým po9

10

11

12

13

14

BOŠANSKÝ, Boris – FULKOVÁ, Emília: Carl Ransom Rogers a jeho prínos pre psychologickú a pedagogickú teóriu a prax. In: Paidagogos. Časopis pro pedagogiku
v souvislostech, 3, 2007, s. 4.
K príkladu prednášky porov. aj „Eine ungewöhnliche Universitättsvorlesung“ In:
ROGERS, Carl Ransom: Lernen in Freiheit. Zur Bildungsreform in Schule und Universität. Frankfurt am Main : Fischer Verlag, 1984, s. 56 – 72.
ROGERS, Carl Ransom: Lernen in Freiheit. Zur Bildungsreform in Schule und Universität. Frankfurt am Main : Fischer Verlag, 1988, s. 176 – 179. Porov. tiež EDINGER, Ina: Erzieherische Grundhaltungen im Personenzentrierten Ansatz. Inwiefern
nimmt die Personenzentrierte Erziehung. Einzug in das österreichische Regelschulsystem? Diplomarbeit: Universität Wien, 2010, s. 14 – 15.
GÁBOROVÁ, Ľubica: Uplatňovanie humanistickej psychológie vo výchove a vzdelávaní. In: Psychologická revue I. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2006, s. 44.
PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 173.
Tamže.
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zitívnej atmosféry, resp. pripravenie sa na počiatočnú fázu vzájomnej
dôvery. V praxi to znamená, že máme možnosť spoznať skupinu záujemcov o slovenský jazyk, s ktorými budeme v kontakte určitý čas
a pri vydarenej motivácii aj niekoľko rokov (ak nie navždy). Na Viedenskej univerzite je lektor povinný oboznámiť študentov hneď na
prvej hodine o všetkých modalitách, ktoré sú s vyučovaním spojené
– teda o všetkom čo „musia“, čo „smú“, ale aj „nesmú“ a čo ich ako
a kedy očakáva. Sú to pravidlá, ktorými sa riadia študenti, ale aj lektor
– opierame sa teda ako skupina, ktorá bude spolu pracovať, o pravidlá,
ktoré sú uvedené v kurikulách Viedenskej univerzity. Odmenou študentov je nielen získanie vedomostí o jazyku a o Slovensku, ale aj získanie ECTS-bodov a nasledovný postup v štúdiu. Samozrejme, môže sa
taktiež stať, že jedinou motiváciou študentov je získanie ECTS-bodov.
V takom prípade je dôležité, aby lektor dôveroval sám sebe a je pravdepodobné, že svojím pôsobením dokáže motiváciu študentov znásobiť.
2. Facilitátor pomôže objasniť ciele jednotlivých členov skupiny, ako aj
všeobecné zámery skupiny. Mal by taktiež akceptovať ciele každého
jedného jednotlivca a dať takýmto spôsobom každému pocit slobody.
Takto pomôže vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dá učiť.
Po objasnení predpísaných pravidiel sa venujeme otázke „Čo študujete a prečo ste sa rozhodli študovať (aj) slovenčinu?“ Takto uvádzame do popredia každého jednotlivca a jeho osobné záujmy. Tým otvárame osobný prístup vo vzťahu facilitátor – študent. Treba spomenúť,
že v súčasnosti študuje na Inštitúte slavistiky viacero študentov iných
odborov, ktorí si vyberú slovenčinu v rámci voliteľného modulu Slovanské základné kompetencie. Máme však aj študentov z iných univerzít (ako sú napr. technická, poľnohospodárska atď.), ktorých cieľom
je získanie vedomostí z oblasti odbornej terminológie. Študenti, ktorí
študujú slavistiku, sa v rámci bakalárskeho štúdia často rozhodnú až
neskôr, ktorý jazyk sa stane ich hlavným slovanských jazykom a ktorý
druhým slovanským jazykom. Je teda na lektorovi, či dokáže dostatočne motivovať študentov práve pre štúdium slovenčiny. 		
Na záver prvej hodiny požiadame študentov o anonymnú písomnú
poznámku na tému „Čo od tohto vyučovania očakávajú resp. či majú
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osobné priania“. Takýmto spôsobom majú študujúci možnosť vyjadriť
osobné očakávania, ktoré nechceli otvorene vysloviť pred skupinou.
Tento prístup sa ukázal ako užitočný hlavne už v pokročilých kurzoch. Pri uvedení takýchto skrytých prianí do praxe možno pozorovať
na jednotlivých študujúcich radosť, keď ich požiadavkám venujeme
pozornosť.
3. Facilitátor dôveruje v to, že každý študent si praje vykonať také plány, ktoré majú preňho zmysel, teda v čom spočíva aj motivujúca sila
signifikantného učenia. Rogers sa domnieva, že študenti motivovane
pracujú na určitej veci, keď má pre nich zmysel.
Vyučovanie cudzieho jazyka umožní lektorom spoznať svojich študentov aj osobne, keďže sa na hodinách zaoberáme témami, ako sú
práca, rodina či záľuby. J. Pekarovičová15 v tomto kontexte opäť spomína dôležitosť zisťovania potrieb motivácie študenta. Keďže máme
v porovnaní s inými disciplínami pri vyučovaní jazyka možnosť ľahšie
spoznať študentov, s ktorými pracujeme, môžeme na základe získaných informácií vopred predpokladať, čo má pre určitého študenta
zmysel a vyučovanie tomu prispôsobiť. Jedným z príkladov z praxe
na Inštitúte slavistiky vo Viedni je študent, ktorý vo svojom voľnom
čase pracoval ako hasič – dobrovoľník. Na hodinách slovenčiny sme si
všimli jeho snahu vyjadriť sa čo najpresnejšie k danej téme, hoci jeho
zručnosti boli iba v počiatkoch. Motivácia bola však taká intenzívna,
že už v druhom semestri dokázal samostatne vypracovať kompletnú
nemecko-slovenskú hasičskú terminológiu16 a na základe tohto náročného projektu si postupne osvojoval zručnosti, ktoré sú typické pre
začiatočníkov. Takýmto spôsobom obrátil metodický prístup, ktorý sa
tradične uplatňuje pri výučbe jazyka, a pri osvojovaní zručností postupoval od periférie (terminológia) smerom k jadru (základy jazyka,
jednoduchosť).
15

16

PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 173.
VEČERKA Lenka – MÜLLEBNER Ivana – MIRIC, Sandra: Sprachführer Feuerwehr Deutsch-Tschechisch-Slowakisch, NÖ Sprachkompetenzzentrum, 2015.
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4. Facilitátor sa snaží poskytnúť, zorganizovať a ľahko sprístupniť čo
najviac pomocných materiálov, pomocou ktorých sa dá učiť. Tým
sa myslí obstaranie časopisov, materiálov, kontaktov k osobám atď.
Všetky tieto (alternatívne) zdroje podporujú učiacich sa pri rozvíjaní
ich schopností.
Je opäť úlohou lektora oboznámiť študentov s možnosťami, ktoré
sa vo Viedni ponúkajú. Počnúc inštitúciami, akými sú Slovenský inštitút vo Viedni, Spolok Sokol, Rakúsko-slovenský kultúrny spolok, Spolok SOVA, reštaurácie, v ktorých majú možnosť hovoriť po slovensky
a ochutnať slovenské špeciality, školy s vyučovacím jazykom slovenským, ale aj knižnice, kde môžu pracovať so slovníkmi, čítať aktuálne
príspevky v rôznych slovenských zborníkoch, zaoberať sa slovenskou
literatúrou, či venovať sa prekladu. Práve čo sa týka knižníc a možnosti ich využitia, uvádza Rogers dôležitosť osobnosti jednotlivca. Rogers
oprávnene tvrdí, že nie každý žiak preukáže trpezlivosť či nadšenie pri
spomenutí možnosti vypožičania publikácií v knižnici. Môže sa stať, že
odporúčaná literatúra je práve nedostupná. Rogers teda navrhuje priniesť čo možno najviac publikácií práve na spoločnú hodinu a umožniť
tak študentom priamy kontakt s knihami, ktoré sú pre nich užitočné.17
Vo Viedni okrem iného zbierame časopisy a noviny od rodiny a známych, aby študenti mali možnosť zaoberať sa aj publicistickými textami
v papierovej forme, teda nielen formou internetu, ktorý využívajú pri
príprave na vyučovanie dosť intenzívne. K pomocným materiálom zaraďujeme aj ochutnávky slovenských produktov pri vyučovaní rôznych
tém o Slovensku ako napr. Kofola, Vinea, lokše, halušky, zemiakové placky, ktoré študenti pripravujú sami (lektor ich len sprevádza). Pre rozvíjanie zručností sa ukázali ako veľmi prínosné exkurzie na Slovensko, kde
majú študenti priamu možnosť testovania nadobudnutých vedomostí.
Ako však uvádza Rogers – jedným z najdôležitejších prameňov a pomôcok je sám učiteľ, ktorý poskytne sám seba, bez toho, aby poučoval.18

17

18

ROGERS, Carl Ransom: Freiheit und Engagement. Personenzentriertes Lehren und
Lernen. München : Kösel-Verlag, 1984, s. 103.
Tamže.
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5. Sám seba facilitátor považuje za flexibilnú pomôcku, ktorú skupina
môže využiť. Je jedno, či skupina potrebuje rečníka, poradcu alebo
trénera, facilitátor sa jej poskytne v rôznych variantoch.
Lektor vo Viedni je v praxi flexibilný a svojou osobnosťou motivuje študentov a vzbudzuje v nich záujem o slovenský jazyk a kultúru. V diverzných situáciách sa prispôsobuje potrebám skupiny. Môže
im bližšie priblížiť slovenské tradície, ktoré nasledovne porovnávajú
s vlastnými, trénuje ich v rôznych zručnostiach, radí im, ako a v čom
sa môžu zlepšiť (dáva im pravidelne feedbacky), poskytne aj možnosť
doučovania alebo ich inšpiruje pri voľbe témy záverečnej práce. V určitých situáciách a ovplyvnený intenzívnym kontaktom sa lektor práve
tým, že vyučuje svoj rodný jazyk a obetavo mu záleží na pokroku svojich zverencov, dostáva do úlohy akoby matky či otca19, ktorí sa cítia
byť zodpovední za svoje deti a tešia sa s nimi, keď sa ich vyjadrovanie
zo dňa na deň zlepšuje. V praxi je u študentov obľúbené porovnanie
s malým dieťaťom, ktoré si postupne osvojuje jazyk, ktorý vníma vo svojom okolí. Na základe vlastného pozorovania môžeme taktiež potvrdiť,
že vývoj jazykových schopností u bilingválneho dieťaťa a u nemecky
hovoriacich študentov v rakúskom prostredí je prakticky identický. Pre
nás prekvapujúca zhoda sa prejavila predovšetkým pri robení chýb.
6. Vo svojej reakcii na prejavy v triede akceptuje názory s intelektuálnym obsahom, ako aj emočne nabité stanoviská. Pritom sa pokúša
venovať každému z aspektov približne toľko pozornosti, koľko mu
venuje jednotlivec alebo skupina. Sprostredkovateľ vytvorí priestor,
v ktorom sa študent môže vyjadriť. Je jedno, či ide o intelektuálne
alebo citové výroky, učiteľ reaguje na všetky názory rovnako.
Akceptácia názorov akéhokoľvek druhu (intelektuálneho či emočného) prispieva k motivácii a poskytuje študentom možnosť byť rovnoprávnym a akceptovaným. Tým sa navodzuje príjemná a uvoľnená atmosféra, v ktorej možno dosiahnuť aj vysoko postavené ciele.
Študenti kladú viac otázok a neboja sa vysloviť vlastný názor. Takéto
19

Porov. „učenie sa s kamarátom“ PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 173.
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„pravé“ emócie zaberajú dôležitú úlohu pri vyučovaní cudzieho jazyka. Často sa rozpráva o rodine, minulosti či túžbach do budúcnosti,
no neberie sa ohľad na aktuálnu situáciu jednotlivca. Vyžaduje sa hovoriť o rodičoch, aj keď mnohí študenti svojich rodičov už stratili. My
sa im snažíme vyjsť v ústrety a nenútime ich hovoriť o témach (iba ak
chcú), ktoré ich očividne ešte trápia. Z tohto dôvodu je dôležité aj to,
aby sa lektor snažil spoznať svojich zverencov a sprevádzal ich počas
štúdia tak, aby boli emočne, ako aj intelektuálne motivovaní. Rogers
odporúča venovať sa problémom, ktoré v určitej forme súvisia s vyučovaním.20
7. Keď sa atmosféra vzájomného uznania upevní, facilitátor sa môže
postupne stať spoluučiacim sa členom skupiny a svoj postoj vyjadrovať iba ako jeden z mnohých.
V praxi sme si všimli, že táto téza sa uplatňuje predovšetkým
v pokročilých skupinách. Lektor má prehľad o vedomostiach študentov a povzbudzovaním dokáže usmerniť študujúcich takým spôsobom, že bez toho, aby si to uvedomovali, vyriešia sami nové gramatické výzvy.21 Tým, že lektor preloží svoju kompetenciu na študentov,
môže sa aj on od nich učiť, keďže sa vo väčšine prípadov pozerajú na
určité problematiky inak, ako keď sa lektor pripraví na hodinu tradičným spôsobom. Takáto situácia samozrejme vyžaduje skúseného
lektora s flexibilným prístupom.
8. Facilitátor prevezme iniciatívu sám seba – svoje pocity, ako aj svoje
myšlienky – sprostredkovať skupine bez toho, aby tým niečo vyžadoval alebo sa vnucoval. Prináša jednoducho sám seba a učiaci sa to
môžu využiť alebo nie. Sprostredkovateľ sa podelí so študentmi o svoj
vlastný názor, svoje pocity a myšlienky bez toho, aby niekoho pritom
odsudzoval alebo hodnotil.
20

21

ROGERS, Carl Ransom: Freiheit und Engagement. Personenzentriertes Lehren und
Lernen. München : Kösel-Verlag, 1984, s. 102.
Porov. „osvojovanie schopnosti učiť sa“ PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako
cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 173.
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Opieranie sa o túto tézu prináša dlhodobo veľmi dobré výsledky.
Dôkazom toho sú evaluácie, v ktorých sa študenti vzťahujú na uvedený prístup a vysoko ho vyzdvihujú.
9. V celkovom kontexte skúseností triedy dáva naďalej pozor na výroky,
ktoré poukazujú na hlboké a silné pocity. Sprostredkovateľ venuje pozornosť dynamike skupiny, aby mohol reagovať na pocity študentov.
Práve dynamika skupiny patrí na hodinách slovenčiny k náročnejším výzvam. Ako sme už uviedli, máme vekovo rozdielne skupiny,
v ktorých sa stretávajú viaceré generácie. S tým sú samozrejme spojené aj pocity, ktoré sa odrazia vo výrokoch. Často sa taktiež stáva,
že starší študenti hovoria o témach, ktoré sú pre mladších študentov neznáme. Preto je dôležitá sčítanosť lektora, aby mohol reagovať
a v určitých prípadoch priam diplomaticky usmerňovať dianie v skupine. Ak to zo strany lektora z určitých dôvodov nie je možné (všetko nevie nikto), môže vstúpiť do roly (spolu)učiaceho sa alebo použiť
danú situáciu napr. na porovnanie.
10.Vo svojej funkcii ako sprostredkovateľ učiva sa snaží spoznať a akceptovať vlastné hranice. Vcíti sa do vnútorného sveta študujúcich.
O intenzite tohto vcítenia rozhodne on sám.
Praktickou pomôckou na vcítenie sa do vnútorného sveta študentov sú písomné domáce úlohy, v ktorých študenti často vyjadria to, čo
ich teší a čo trápi. Aj pri komunikácii na hodine rozprávajú napr. čo
robili cez víkend, čo by robili radi, ale nemôžu, či aké majú problémy
s koordináciou práce a štúdia. Je potom už len na lektorovi, ako s určitými informáciami zaobchádza.

ZÁVER
Využitie Rogersovho prístupu pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho
jazyka je len jedným z humanisticky zameraných prístupov, ktoré učiteľ/facilitáror konkrétne využíva buď v čistej forme alebo v kombinácii s inými metodickými prístupmi pri príprave na vyučovanie alebo
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priamo v rámci vyučovania. V tejto súvislosti by bolo zaujímavé na
viacerých príkladoch zistiť, či je možné v plnom rozsahu uskutočniť
vopred pripravený vyučovací plán22, ktorý vychádza z prístupu zameraného na človeka. Z dosiaľ nadobudnutých skúseností môžeme totiž
potvrdiť, že napriek príprave hrá v Rogersovom prístupe spontánnosť
veľmi dôležitú úlohu. Jej výsledkom je často vývoj učebného plánu
tým smerom, ktorý ovplyvnia študenti a nie učiteľ. Využitie tejto teórie vo vyučovacom procese a jej pozitívny vplyv potvrdzujú výsledky
skúmania už od roku 1949 až dodnes23, takže je to na posúdení samého lektora, pre aké teórie a prístupy sa rozhodne. Koniec koncov
– každá skupina je iná a spoľahnúť sa na princípy, ktoré sa už uplatnili, môže so sebou priniesť prekvapenia. Vychádzajúc z posledného
argumentu preto pokladáme flexibilitu a už spomínanú spontánnosť
vyučujúceho za veľmi dôležité a tvrdíme, že ich uvedomenie v osobnej
reflexii lektora patrí k významným faktorom vo vyučovacom procese.
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SUMMARY
Person-Centered Education (student-oriented)
The Theory of C. R. Rogers in Practice
Carl Ransom Rogers’s theory of education focused (centered) on a person
(a student) has its roots in psychotherapy. A person-centered approach is
a recognized and applicable principle that can also be used in lessons of
Slovak as a foreign language. In accordance with the Rogers’s theory, adapted
to teaching a foreign language, the paper presents examples from a teaching
practice in German- (Austrian-) speaking environment.
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FENOMÉN FACEBOOK A ŠKOLA
Od konca 20. storočia zaznamenal rozvoj sociálnych sietí neuveriteľnú
akceleráciu a v súčasnosti je najpopulárnejšou z nich Facebook, ktorý
má podľa nedávnych výskumov uverejnených na známom štatistickom portáli Statista1 1,5 miliardy aktívnych používateľov.2 V reálnom
1

2

Statista 2016: Leading social networks worldwide as of April 2016, ranked by number
of active users (in millions). Citované 10.6.2016. Publikované 04/2016. Dostupné
na: http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-bynumber-of-users/
Porov. tiež MALEČKOVÁ, Radka: Uväznení v sociálnych sieťach. Citované 9.2.2016.
Publikované 27.5.2011. Dostupné na: http://old.itnews.sk/2011-05-27/c140825-uvazneni-v-socialnych-sietach
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živote to znamená, že takmer každý študent má na tejto sociálnej sieti
vytvorené konto, pričom je na nej aj denne aktívny. Súčasný pedagóg má pred sebou na jednej strane generáciu, ktorá je prinajmenšom zvyknutá na iné médiá než učiteľ v ich veku, pričom je potrebné
spomenúť, v akej výraznej miere je súčasná generácia univerzitných
študentov vystavená multimediálnym vplyvom. Na druhej strane „dostáva“ tento pedagóg k dispozícii supermédium v podobe Facebooku,
ktoré v sebe nesie ešte odkazy na iné médiá. Je to bezpochyby silný
nástroj, ukrývajúci v sebe potenciál vplyvu a pôsobenia, čo otvorene
využívajú i marketingové a obchodné spoločnosti či známe osobnosti. Prečo teda silu tohto vplyvu a pôsobenia nevyužiť pri vzdelávaní
a sprístupňovaní jazyka i kultúrnych reálií na lektorátoch slovenského
jazyka a kultúry v zahraničí?
Jednou z najväčších výhod, ktoré Facebook poskytuje, je možnosť
aktívne zapojiť študentov do vlastného vzdelávacieho procesu, čím
pedagóg prirodzeným spôsobom nielen získa ich pozornosť, ale aj
vzbudí záujem, motivuje, vnáša do procesu vzdelávania istú mieru variabilnosti i zážitkovosti. Tento komunikačný kanál navyše poskytuje
multimediálne prostriedky (videá, hyperlinky, gify, obrázky a pod.),
pomocou ktorých dochádza u študentov k zapájaniu viacerých zmyslov do procesu učenia, čo zvyšuje pravdepodobnosť zapamätávania
i uchovávania sprostredkovaných informácií, ako aj lepšej schopnosti
ich reprodukovať.

SKÚSIME TO CEZ FACEBOOK?
Počas svojho pôsobenia na lektoráte na Varšavskej univerzite som sa
začala stretávať so situáciou, že si študenti na vyučovanie neprinášali
učebné materiály zaslané mailom, alebo im chýbali informácie, ktoré
boli sprostredkované tou istou elektronickou cestou. Prvotnou motiváciou založenia facebookovej skupiny bolo teda hľadanie možnosti
urýchliť kontakt, pretože všetci v tejto študijnej skupine kontrolovali
svoje konto na danej sociálnej sieti viac než raz denne, a taktiež som sa
usilovala zabezpečiť, aby mali študenti ľahký a rýchly prístup k učeb386
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ným materiálom. Po niekoľkoročnej skúsenosti s viacerými takýmito
skupinami musím skonštatovať, že rýchly a ľahký kontakt, ktorý je pre
komunikáciu prostredníctvom Facebooku charakteristický, poskytuje
pedagógovi značnú pragmatickú výhodu. Na začiatku sme so študentmi teda vytvorili pilotnú facebookovú skupinu, ktorej sme pri nastavení súkromia dali prívlastok „tajná“, aby boli všetky príspevky viditeľné len pre jej členov. Od začiatku som túto skupinu využívala nielen
na posielanie materiálov či pragmatických informácií, ale pravidelne
som pridávala rôzne príspevky na panel skupinovej diskusie. Išlo spočiatku predovšetkým o rôzne články o Slovensku či slovenčine, ako aj
pozvánky na rôzne kultúrne udalosti či videá so slovenskou hudbou.
Reakcie študentov boli spočiatku zriedkavé, skôr v podobe nesmelých
„lajkov“. Po krátkom čase sa však odhodlali a začali príspevky najprv
len komentovať, vyjadrovať svoj názor, používať emotikony, postupne
pripájať iné súvisiace odkazy, „zdieľať“, ale aj sami pridávať na diskusný panel vlastné príspevky. Z relatívne pasívnych prijímateľov informácií sa postupne stali aktívni spolutvorcovia vzdelávacieho procesu,
ktorého boli objektom. Táto pôvodne pilotná facebooková skupina,
ktorá sa stala inšpiráciou pre založenie ďalších, veľmi rýchlo naplnila
očakávania na oboch stranách, preto ju možno označiť nielen za prospešnú, ale i úspešnú, o čom svedčí aj fakt, že stále aktívne existuje,
a to aj napriek tomu, že príslušní študenti – členovia skupiny už štúdium slovenčiny ukončili.
Takýto druh tajnej facebookovej skupiny som založila aj s inými
študijnými skupinami, vrátane skupiny na večernom jazykovom kurze. Pri práci s každou skupinou sa ukázali dve charakteristické črty,
ktoré sú analogické s bežnou komunikáciou či sociálnym životom:
a) nie všetci členovia skupiny sú rovnako aktívni, b) charakter komunikácie, ako aj tematické preferencie sú v každej skupine iné. To kladie
na lektora ako administrátora facebookovej skupiny ďalšiu úlohu – na
začiatku musí pri založení každej novej skupiny hľadať témy, ktoré sú
pre ňu zaujímavé, čo možno spoľahlivo zrealizovať postupným pridávaním tematicky rôznorodých príspevkov a sledovaním reakcií študentov, ich aktivity a miery zapojenia.
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TEXTY, OBRÁZKY, VIDEÁ...
Do facebookových skupín som v priebehu ich spravovania pridávala
rôzne druhy komunikátov, ktoré mali rozličnú funkciu. V sekcii Súbory je možné umiestňovať i vytvárať komunikáty súvisiace priamo
s vyučovaním: učebné materiály, texty na semináre, cvičenia, gramatické alebo iné prehľadové tabuľky, doplňujúci obrazový materiál
a pod. Do tejto sekcie je možné umiestňovať súbory so širokým spektrom prípon. Študenti si ich ľahko stiahnu a môžu sa k nim vrátiť. Facebook svojich používateľov na základe ich vlastných nastavení upozorňuje o každej novej aktivite, čo zabezpečuje, že sa študent k učebným materiálom či potrebným informáciám dostane včas. V sekcii
Diskusia je možné umiestňovať širokú škálu komunikátov v rôznej
forme: texty, obrázky, gify, videá, hyperlinky a pod. Na základe ich
funkcie ich možno rozdeliť do piatich skupín:
a) Bežné informácie a pripomenutia
Umiestňovala som sem termíny skúšok, testov, nahrádzania hodín, zmeny týchto termínov, miestností či konzultačných hodín, pripomenutia udalostí či podujatí, možnosti štúdia, informácie o letnej škole, súťažiach, ponuky lístkov na slovenské kultúrne podujatia
a pod. Tento priestor mi tiež umožnil zrealizovať rôzne ankety, napr. si
študenti takýmto spôsobom mohli sami zvoliť tému ponúknutej prednášky. Tieto krátke oznámenia mali informačnú funkciu. Výhodou pri
tomto spôsobe komunikácie je aj to, že lektor ako administrátor vidí,
kto konkrétne zo skupiny príspevok už videl, takže má dobrý prehľad
o šírení danej informácie.
b) Pozvánky
Priestor Facebooku možno využívať aj na upozornenia na rôzne
kultúrne či vzdelávacie podujatia. Vo Varšave pôsobí Slovenský inštitút, takže som jeho činnosť propagovala vo všetkých facebookových skupinách nielen prostredníctvom „zdieľania“ ich mesačného
programu, ale aj umiestňovaním pozvánok na zaujímavé vernisáže,
prednášky, besedy, koncerty a i. Do skupín som však umiestňovala
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aj pozvánky na podujatia, ktoré som s inými študentmi organizovala či pripravovala, ako aj pozvánky na podujatia iných inštitúcií. Keď
sme v spolupráci s inými organizáciami (Studia Academica Slovaca, Slovenský inštitút vo Varšave a Slovenská agentúra pre cestovný
ruch) organizovali na Varšavskej univerzite podujatie s názvom Dni
slovenského jazyka na univerzitách v zahraničí, vytvorila som facebookovú udalosť s celotýždňovým programom, ktorú som umiestnila
aj do jednotlivých facebookových skupín. Študenti tak mali neustále
k dispozícii informácie o celej akcii a Facebook im automaticky všetko
pripomínal. Zaujímavé bolo, že študenti zo skupín iniciatívne sami
začali „zdieľať“ túto udalosť so svojimi priateľmi.
Tieto verbálno-obrazové komunikáty nemali pre študentov len informačnú hodnotu, ale boli aj prostriedkom kontaktu so slovenskou
kultúrou prezentovanou vo Varšave. Pri pozvánkach vo forme tzv.
udalostí si môže používateľ zvoliť možnosti „zúčastním sa“, „mám záujem“ alebo „nezúčastním sa“. Pri voľbe prvých dvoch mu Facebook
niekoľkokrát pripomenie, keď sa podujatie blíži, takže študentov potom netreba na žiadne termíny prednášok či vernisáží upozorňovať.
c) Krátke komunikáty
V rámci facebookových skupín som umiestňovala aj rôzne krátke komunikáty, napr. videá, krátke informácie s učebným obsahom,
vtipné obrázky a pod. Z hľadiska ich funkcie ich možno rozdeliť do
štyroch skupín.
1. Hyperlinky na rôzne reklamy, ukážky z filmov, videá, piesne a pod.
Tieto odkazy mali pôvodne len exemplifikačnú a ilustratívnu funkciu – skupinu som využívala na prezentáciu materiálu, na ktorý nebolo možné využiť reálny vyučovací čas. Keď sa napr. pri práci s nejakým textom objavilo meno významnej slovenskej osobnosti, ktorú
študenti nepoznali, nebolo potrebné prerušovať činnosť na seminári, odbiehať od témy ani obmedzovať sa len na verbálny výklad. Bolo
omnoho jednoduchšie vložiť v ten istý deň do skupiny video, link
na stránku či článok alebo aspoň obrázok s krátkou informáciou.
Študentom to pomáha pri orientácii v kultúrnych reáliách, ale zároveň pri lepšom uvedomovaní si súvislostí. Do skupiny som pravidel389
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ne vkladala aj hyperlinky na zaujímavé reklamy. Taktiež som tento
priestor využila pri práci na seminári s témou o médiách a reklame.
Mimoriadne obľúbené boli medzi študentmi hyperlinky na slovenské hudobné videá, ktoré som do skupín pravidelne pridávala.
Mojím cieľom bolo zorientovať týchto budúcich slovakistov v slovenskej populárnej hudbe natoľko, aby si ju sami začali na internete vyhľadávať. Preklady textov piesní, ako aj snaha porozumieť
spievanému jazyku sú jednou zo študentsky obľúbených aktivít pri
učení sa cudzieho jazyka, takže som chcela využiť motivačný potenciál, ktorý som očakávala a ktorý sa aj potvrdil. Tento typ pridávaného materiálu bol často členmi skupiny komentovaný, študenti
reagovali a komunikovali. Po čase začali hudobné videá pridávať
do skupiny aj sami.
Mnohé hyperlinky umiestňované v skupine okrem svojej pôvodnej
exemplifikačnej či ilustratívnej funkcie splnili aj motivačnú funkciu, pretože sa stali iniciačným bodom, od ktorého sa niektorí študenti začali o danú udalosť či osobnosť sami viac zaujímať, vyhľadávať si texty, informácie, vyobrazenia kultúrnych artefaktov a pod.
2. Súťaže, kvízy a testy. Ďalšou pomerne obľúbenou skupinou pridávaného materiálu boli hyperlinky na kvízy a testy. Boli to predovšetkým rôzne kvízy zo znalosti slovenského jazyka, kultúry či
iných slovenských reálií. Na internete jestvuje množstvo materiálu,
z ktorého možno čerpať, je však rôznej kvality, takže jeho selekcia
si od lektora vyžaduje istú časovú investíciu. Účelom tohto materiálu bolo aktivizovať študentov, motivovať ich k vybavovaniu si
informácií a usúvzťažňovaniu osvojených faktov.
V snahe zvýšiť aktivitu v skupine som jeden rok realizovala súťaž,
ktorá bola založená na identifikácii rôznych artefaktov a kultúrnych kontextov, na poznaní či spoznávaní reálií. V istej periodicite
som na diskusný panel umiestňovala fotografie slovenských reálií
spolu so súťažnou otázkou. Napríklad v čase, keď sme na seminári
v škole hovorili o kultúrnych symboloch na reverzoch slovenských
eur a centov, zaradila som do súťaže fotografiu Kriváňa s otázkou
„Ako sa volá tento štít a kde ho každý Slovák (aj ten, ktorý tam
nebýva, samozrejme) denne vidí?“ Študenti na otázky odpovedali
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v komentároch. Súťaž som realizovala v priebehu akademického
roka a na záver dostal víťaz (ten, ktorý mal v priebehu roka najviac
prvých správnych odpovedí) ako symbolické ocenenie CD so slovenskou populárnou hudbou a slovenskú knihu.
Do tejto subkategórie krátkych komunikátov možno zaradiť aj sériu
fotografií reálnych slovenských textov (nápisov, nápojových lístkov,
oznámení a pod.) s ortografickou či gramatickou chybou (napr. nápojový lístok s textom „víno domáce ... podľa vinnej karty“ alebo odfotografovaný nápis zo žilinskej železničnej stanice „K nástupišťiam
2,3,4“), pričom som obrázok vždy doplnila výzvou, aby študenti našli chybu. Reakcie zväčša prišli v krátkom časovom intervale.
3. Krátke informácie s učebným obsahom. Priestor facebookovej skupiny som využívala aj na priamu prezentáciu textov so vzdelávacou
funkciou. V dňoch slovenských štátnych sviatkov alebo pri iných
významných termínoch som na diskusný panel vkladala príspevky
s fotografiou a krátkym opisom udalosti, resp. s hyperlinkom na
článok či blog o nej. Niekedy takúto informáciu pripravili iniciatívne sami študenti a vložili ju na diskusný panel. V pravidelných
intervaloch som do tohto priestoru umiestňovala aj fotografie slovenských miest, kultúrnych či prírodných pamiatok (napr. som vytvorila koláž historických a súčasných Košíc). Úlohou týchto príspevkov bolo dosiahnuť u študentov postupné asociovanie názvov
známych slovenských miest s konkrétnymi vizuálnymi predstavami a inými informáciami, ktoré sa s nimi viažu.
4. Vtipné komunikáty. Istú časť krátkych komunikátov publikovaných
vo facebookových skupinách tvorili slovné a obrázkové vtipy, ako
aj mémy rôzneho charakteru. Ich primárnou funkciou bolo prostredníctvom zábavy zaujať pozornosť študentov, motivovať ich
k ďalšej práci s jazykom, aktivizovať ich ku komunikácii v skupine
(študenti v nej komunikujú výhradne po slovensky) a zároveň ich
nechať postupne privyknúť si na slovenský humor a tým rozvíjať
ich schopnosť porozumieť jazykovým vtipom. Išlo v prvom rade
o rôzne vtipné príbehy alebo obrázky, kde vtipná pointa vyplývala
z jazyka (napr. z jazykovej homonymie), zábavné preklady z prekladača, mémy a pod.
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d) Články, aktuálne slovenské spravodajstvo, blogy a literárne texty
Facebooková skupina sa ukázala ako ideálny priestor na prezentáciu súvislých dlhších a stredne dlhých jazykových prejavov. Ich funkciou bolo prostredníctvom konkrétnych tém zaujať pozornosť študentov a motivovať ich k čítaniu textu v jazyku, ktorý sa učia, aj nad
rámec školských povinností. Mnohé z uverejňovaných textov sa týkali tém, o ktorých som so študentmi hovorila na seminároch v škole, preto mali pre študentov taktiež hodnotu informačného zdroja.
„Zdieľala“ som tu rôzne články o slovenčine (napr. rozhovor s prof.
Jurajom Dolníkom), o významných osobnostiach (Ľudovít Štúr, Albín Brunovský, Milan Rastislav Štefánik, Ladislav Hudec a mnohí iní),
množstvo textov som venovala výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, no
študentom som sprostredkúvala tiež články z oblasti popkultúry, rozmanité zaujímavosti, komentáre a fejtóny rôznych autorov, prehľady
a rebríčky (napr. najzaujímavejšia architektúra na Slovensku), texty
o živote a problémoch bežných ľudí v slovenskej spoločnosti a podobne.
Veľmi často som vo facebookových skupinách „zdieľala“ aktuálne slovenské spravodajstvo, vďaka čomu sme aj na seminároch mohli
komunikovať na aktuálne témy, ako napr. štrajk učiteľov, utečenecká
kríza, slovensko-poľské vzťahy, zasahovanie VÚC v Banskobystrickom kraji do kultúry, rôzne politické kauzy a pod. Okrem denného
spravodajstva som pridávala aj zaujímavé správy alebo texty o počasí
či pranostikách, ďalej informácie o súčasnej politickej situácii, o slovenskom športe a jeho známych osobnostiach. Išlo mi tiež o to, aby si
študenti uvedomovali kultúrne rozdiely (napr. vzťah Slovákov k športu a športovým úspechom národnej reprezentácie je iný než postoje
Poliakov v analogických situáciách).
Zverejňovanie slovenského spravodajstva mi zároveň umožnilo
poukázať aj na rôzne jazykové javy na konkrétnom textovom materiáli. Napríklad po víťaznom futbalovom zápase Slovensko – Luxembursko informoval portál denníka Pravda o postupe Slovenska na Majstrovstvá Európy 2016 správou s titulkom Slováci pôjdu na ME. V Luxembursku vydreli víťazstvo 4:2, pričom správa o tom istom zápase
na spravodajskom portáli Televízie Markíza tvnoviny.sk niesla titulok
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Ideme na Majstrovstvá Európy! Slováci vybojovali postup už v prvom
polčase. Naskytla sa mi teda jedinečná príležitosť otvoriť tému využívania jazykových prostriedkov v mienkotvorných denníkoch a bulvárnych médiách.
Na sprostredkúvanie rôznych kultúrnych obsahov som neraz využívala aj blogy a komentáre, ktoré sa však líšili od spravodajských textov
výraznejšou mierou subjektivizmu (napr. komentáre Milana Lasicu).
Vo facebookových skupinách som uverejňovala tiež literárne texty,
a to predovšetkým rôzne poviedky, napr. súťažnú poviedku študentky – slovakistky, poviedky z literárnych súťaží alebo časopisov a pod.
Pri čítaní pridávaných textov je pre študentov výhodné, že si sami
vyberajú z ponuky, ktorú pre nich niekto pripravil. Pre pedagóga je
však dôležité, že u študenta ponúknutá téma môže vytvoriť silnú vnútornú motiváciu prečítať si text z vlastného záujmu, nie ako cvičenie
na seminári. Výhodou je aj fakt, že mnohé internetové stránky neraz
poskytujú rôzne súvisiace odkazy, prostredníctvom ktorých sa niektorí študenti ďalej pohybujú v prostredí slovenského internetu a čítajú si to, čo ich zaujíma. Efekt na rozvoj komunikačných zručností
v slovenčine ako cudzom jazyku je u takýchto študentov viditeľný už
v priebehu niekoľkých mesiacov.
e) Odkazy na internetové stránky so vzdelávacím obsahom
Do všetkých facebookových skupín som pravidelne vkladala rozmanité praktické odkazy na rôzne internetové stránky, ktoré mohli
študenti využívať priamo pri štúdiu alebo na rozvoji svojich komunikačných zručností. Išlo o odkazy na internetové slovníky, internetové
stránky so vzdelávacím obsahom (napr. slovake.eu; link na digitálnu
mapu Rímskej ríše, kde bolo možné vyhľadať i Trenčín spolu s krátkym výkladom historicko-politických súvislostí; link na stránku Slovakiana – kultúrne dedičstvo Slovenska a desiatky iných), na zaujímavé nové knihy, výpredaje kníh, na stránky rozhlasu, televízne archívy
atď. Účelom vkladania týchto odkazov do skupiny bolo najmä pomôcť
študentom pri zhromažďovaní rôznych informačných zdrojov, ktoré
možno počas štúdia efektívne využívať.
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Pri pridávaní materiálov do facebookových skupín som sa v snahe
zachovať rozmanitosť podnetov usilovala o to, aby zverejňované texty
pochádzali z rôznorodých denníkov a časopisov, internetových aj facebookových stránok. Pri získavaní materiálu mi pomohla aj možnosť
sledovať činnosť iných používateľov, takže som na „zdieľanie“ často
využívala aktualizované obsahy sledovaných stránok, ako napr. Historická revue, Svetové združenie Slovákov v zahraničí – SZSZ, Slovenský
inštitút vo Varšave, Slovenský dom v Prahe, Slovensko na historických
fotografiách a pod.
Aktivita študentov v jednotlivých skupinách bola odlišná, no vo
všeobecnosti možno skonštatovať, že najčastejšie v skupine uverejňovali odkazy na stránky/texty, ktoré sami považovali za zaujímavé, ďalej
vlastné fotografie zo Slovenska (aj z letnej školy), spoločné fotografie
so slovenskými osobnosťami (napr. s Rytmusom), ako aj úsmev vyvolávajúce krátke správy (napr. Slovenské mníšky hitom internetu, po
ceste valili 160 km).

NÁZORY SAMOTNÝCH ŠTUDENTOV
Aby som získala spätnú väzbu, zrealizovala som medzi študentmi
– členmi facebookových skupín anketu, kde som sa snažila dozvedieť,
aký je ich názor na využívanie tejto skupiny na vzdelávacie a organizačné účely, ale aj zistiť, aké výhody im poskytuje a ktoré zo zverejňovaných komunikátov sami považujú za najprínosnejšie. Absolútne
všetci opýtaní vyzdvihovali ako výhodu facebookovej skupiny rýchly a jednoduchý kontakt s lektorom aj medzi sebou, väčšina ocenila
každodenný kontakt so slovenčinou a čítanie po slovensky, aktuálne
informácie o Slovensku a množstvo hudobných videí. V súvislosti s informáciami o kultúre mnohí študenti uviedli, že vďaka facebookovej skupine získali lepší prehľad o slovenskej popkultúre než
z príslušného vyučovacieho predmetu na univerzite. Pobyt študenta
na Facebooku totiž nie je striktne ohraničený vždy rovnakým časom
ako vyučovacia hodina a navyše lektor má možnosť informovať aj
o najnovších trendoch, prúdoch, oceneniach a pod., a teda reagovať
394

ANNA GÁLISOVÁ

na dynamiku vývoja v umení, pretože nie je limitovaný sylabom predmetu.
Študenti v ankete ďalej oceňovali pestrosť materiálov o Slovensku,
rýchle šírenie informácií aj odkazov na filmy, nahrávky, články a pod.
Pri vyhodnocovaní ankety viacerí študenti považovali za jednu z výhod využívania facebookovej skupiny upevňovanie vzťahov v študijnej skupine. Takéto zdôrazňovanie sociokomunikačného efektu pôsobenia v podstate študijnej skupiny je v ankete tohto typu prinajmenšom zaujímavé.

NA ZÁVER
O VÝHODÁCH A NEVÝHODÁCH
Facebookové skupiny považujem za špecifický komunikačný kanál,
ktorý je mimoriadne vhodný na sprostredkúvanie učebného obsahu,
šírenie kultúrnych reálií, ako aj budovanie a upevňovanie vzťahu študentov k slovenčine, Slovensku a slovenskej kultúre. Samozrejme, ich
vytvorenie a využívanie mi prinieslo v praxi mnoho výhod, no treba
skonštatovať, že ich spravovanie má aj svoje tienisté stránky.
Medzi najväčšie výhody používania takéhoto komunikačného kanála patrí ľahká a rýchla komunikácia, pričom možno využívať okrem
diskusného panela aj posielanie súkromných správ medzi dvomi či
viacerými členmi skupiny. Počas uverejňovania informácií členovia
skupiny vidia aktivitu ostatných členov, takže každý má informáciu,
kto príslušný príspevok už videl a správu prečítal. Mailová komunikácia toto študentom ani lektorovi neposkytuje. Navyše študenti sú
prostredníctvom Facebooku v intenzívnejšom kontakte než pri iných
náhradných formách komunikácie a sú informovanejší, čo malo
v praktickom živote taký efekt, že sa zriedka stávalo, aby študentom
na hodine chýbali učebné materiály, pretože ak ich aj zabudli doma,
pohodlne sa v škole pripojili na internet a k materiálom sa vrátili.
Ďalšou mimoriadnou výhodou je čiastočné odbúranie negatívneho pôsobenia faktoru času, ktorý limituje množstvo informácií,
ktoré študentom chceme sprostredkovať. Facebooková skupina po395
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núka ideálny priestor, kde sa je možné vrátiť k témam preberaným
na praktických hodinách jazyka či seminároch odborných predmetov,
respektíve možno preberanú tému rozšíriť o ďalší lexikálny materiál,
prostredníctvom textov súvisiacich s témou fixovať preberanú slovnú
zásobu a pod. Niektoré príspevky dokážu zároveň vyvolať dlhú diskusiu o odbornom probléme, ktorému by sa študenti vo svojom voľnom čase pravdepodobne nevenovali. Takto napríklad jedna ukážka
západoslovenského dialektu južného regiónu vyvolala 90-minútový
rozhovor o slovenských dialektoch, do ktorého bola zapojená takmer
polovica členov skupiny. Na seminári by takýto rozhovor s detailnými
digresiami nebolo možné zrealizovať.
V súvislosti s využívaním facebookových skupín pri realizácii výučby nemožno opomenúť ani fakt, že takáto aktivita vnáša do vyučovania značnú mieru modernosti, ako aj pestrosti percipovaného materiálu. A je to v istom zmysle i krok smerom k mladej generácii, pre
ktorú je Facebook každodennou súčasťou života. Taktiež sa tým zvyšuje zaangažovanosť študentov na vlastnom vzdelávaní, aktivizujú sa,
percepcia príspevkov multimediálneho charakteru zapája do procesu
učenia sa viaceré zmysly, pričom komunikácia v rámci takejto skupiny má vplyv na kvalitu vzťahov medzi jej členmi. Istou pragmatickou
výhodou používania facebookovej skupiny je už spomínaná možnosť
umiestňovať sem pre študentov materiály, ku ktorým sa možno pravidelne vracať.
Osobne za veľkú prednosť považujem aj možnosť pôsobiť na študentov prostredníctvom príspevkov zverejňovaných v skupine aj v časoch sviatkov a prázdnin. V tomto čase študenti prirodzene strácajú
intenzívny kontakt s jazykom, ktorý sa učia, a práve fakt, že som do
skupiny pridávala materiál (hoci zriedkavejšie) aj počas neaktívneho
školského obdobia, tento nepriaznivý efekt zmiernil. Najmarkantnejšie sa tento vplyv prejavil v skupine študentov –neslovakistov, ktorí
študovali slovenčinu dva roky ako povinne voliteľný predmet. Časť
týchto študentov bola v kontakte so slovakistami z toho istého ročníka, takže prejavili záujem stať sa členmi tejto slovakistickej facebookovej skupiny. Druhá časť študijnej skupiny však kontakt s danou
facebookovou skupinou nemala. Na začiatku druhého ročníka štúdia
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slovenčiny bol evidentný rozdiel medzi týmito dvomi skupinami študentov v plynulosti, rozsahu používanej slovnej zásoby aj v schopnosti
výstižnejšie formulovať v slovenčine svoje myšlienky.
Spravovanie facebookovej skupiny umožňuje lektorovi posielať študentom hyperlinky na rozhlasové stanice a televízie, na archívy, zoznamy časopisov, ukážky z filmov a pod. Vďaka každodennému kontaktu sú študenti informovaní o kultúrnych a vzdelávacích podujatiach,
možno ich pravidelne informovať o činnosti istých organizácií (napr.
Slovenský inštitút, spolky Slovákov...), resp. o iných udalostiach v danom meste či krajine spojených so Slovenskom či slovenskou kultúrou.
Za nesmiernu výhodu využívania facebookových skupín považujem silný motivačný faktor, ktorý študentov aktivizuje, niektorí sa
chcú pomerne rýchlo začať podieľať na tvorbe stránky, túžia zanechávať svoju virtuálnu stopu, jednoducho byť spolutvorcami. Na začiatku štúdia má pre študentov využívanie facebookovej skupiny dôležitú
prednosť: prváci na začiatku štúdia bojujú s motiváciou čítať, majú
pocit, že je to pre nich náročné, čo môžu prekonať len čítaním. Potrebujú sa však v prvom rade zbaviť negatívnej emócie, ktorú v nich
vyvoláva neschopnosť porozumieť dlhším textom, pretože dosiahnutá
jazyková úroveň im na to nepostačuje. Lektor im môže pomôcť toto
obdobie preklenúť tak, že bude v skupine najprv uverejňovať krátke
komunikáty, ktoré nie sú percepčne náročné, postupne možno pridať
fotografie nápisov, novinové titulky, zábavné komunikáty, a tak prirodzene u študentov vzbudiť záujem a motivovať ich k samostatnému vyhľadávaniu informácií. Študent v prvom ročníku obvykle nie je
v priestore slovenského internetu veľmi zorientovaný, takže mu lektor
prostredníctvom prezentovaných materiálov poskytuje užší výber.
Za najvýraznejšiu nevýhodu spravovania facebookovej skupiny
považujem fakt, že pokiaľ má byť materiálovo bohatá, zároveň vzdelávacia, motivačná, ako aj informačne nasýtená, kladie to náročné časové požiadavky na lektora. Každý však môže facebookovú skupinu
využívať v takom rozsahu, ako si sám stanoví.
Facebooková skupina je virtuálny priestor, kde informácie vkladá
lektor bez ďalšej kontroly, čo v sebe môže zároveň niesť aj istú mieru
nebezpečenstva, že študenti budú prezentované informácie prijímať
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nekriticky, pretože ich prináša autorita.3 V súvislosti s mladou generáciou sa neraz spomína aj istá neschopnosť selektovať informácie
prezentované na internete, čo však nemôžeme zdôrazňovať ako nevýhodu či riziko práce s facebookovu skupinou, pretože správanie sa vo
virtuálnom priestore by malo byť súčasťou mediálnej výchovy v škole
a rodine.
Založiť facebookovú skupinu môže každý používateľ, ktorý ma na
Facebooku vytvorené konto. Praktické písomné návody aj videoinštruktáže, ako to urobiť, možno ľahko nájsť na internete. Pri využívaní
takejto skupiny by mal lektor pamätať na to, že je vhodné mať vopred pripravenú koncepciu danej stránky, aby vedel, aký je jeho cieľ,
čo chce u študentov dosiahnuť, pretože inak hrozí, že bude skupinu
spravovať živelne a efekt bude chaotický.
Myslím, že dnes už nemožno pochybovať o tom, že Facebook vytvoril vo virtuálnom sociálnom živote nový priestor, na ktorý je pozornosť študentov už jednako upriamená. Bolo by teda škoda nevyužiť
nástroj s takým potenciálom šíriť informácie, ovplyvňovať a vzdelávať.
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SUMMARY
Potential Use of Facebook as a Linguodidactic Space
The paper analyses the potential use of Facebook groups as a space that is
a source of information, teaching material and cultural realia, as well as the
immediate communication with students outside the standard educational
process. The presented analyses and interpretations are based on the work
and experience in various Facebook groups. Based on the observation of the
impact of work with the material posted in these groups, but also based on
the results of student survey, we can state that the use of Facebook groups
within lectorate is time consuming but brings a number of benefits.
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ÚVOD
Primárnym cieľom nášho príspevku je poukázať na možnosť a spôsob
využitia aktivizačných metód pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho
jazyka (SakoCJ). Hlavným inšpiračným a motivačným zdrojom pre
jeho napísanie boli práve študenti slovenčiny, ktorí zväčša aktívne
učenie (sa) oceňujú a majú k nemu pozitívny vzťah.
V prvej časti sa najskôr prehľadne zameriame na všeobecné charakteristiky aktívneho vyučovania a jeho východiská a následne poukážeme na niektoré špecifiká SakoCJ, na ktoré musíme prihliadať
pri začleňovaní aktivizujúcich metód do výučby. Z rozsiahleho repertoáru metód sa nasledovne v druhej časti konkrétne zameriame
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na skupinové metódy a ešte konkrétnejšie na metódu brainstorming
(s variantom brainwriting) a metódu snehovej gule. Od všeobecnej
charakteristiky prejdeme k aplikácii danej metódy do vyučovania SakoCJ, pričom chceme poskytnúť príklady či inšpirácie vyplývajúce aj
zo samotnej práce na hodinách. V závere v krátkosti načrtneme predstavu ďalšieho rozvíjania sledovanej problematiky.

1. AKTÍVNE VYUČOVANIE
Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem,
ak mi to ukážeš – zapamätám si,
ale ak to urobím – pochopím.
Ján Amos Komenský

Aktívne vyučovanie možno vnímať ako prepojenie stratégií aktívneho
vyučovania (zo strany učiteľa) a učebných aktivít (zo strany študenta).
Podľa R. Wandberga a J. Rohwera1 aktívne učenie (sa) odkazuje na stupeň akademického zapojenia študenta v triede alebo mimo nej. Cieľom
vyučovacích techník či metód je vytvoriť zo študentov aktívnych participantov výučby, a to na úkor ich pasívnej účasti. Jednoducho povedané, aktívne vyučovacie stratégie a učebné aktivity sú navrhnuté tak,
aby „vytiahli“ študentov z kníh, niekedy z ich miest alebo z triedy či
školy a niekedy dokonca aj z ich bežných spôsobov myslenia. Metódy
aktívneho učenia sú teda primárne zamerané na študenta/žiaka a predpokladajú plné zapojenie každého jednotlivca do procesu výučby. Ako
pripomína D. Sitná, „žiak je centrom celého vzdelávacieho diania v triede, je spolutvorcom priebehu a obsahu výučby, podieľa sa na formulácii
výsledkov výučby, na hodnotení práce triedy a na sebahodnotení“2.

1

2

WANDBERG, Robert – ROHWER, John: Teaching Health Education in Language
Diverse Classrooms. Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2010.
SITNÁ, Dagmar: Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha :
Portál, 2009, s. 9.

401

INOVATÍVNE METÓDY VYUČOVANIA A TESTOVANIE ZNALOSTI JAZYKA

R. VanWinkle so spolupracovníkmi z americkej organizácie 4-H3
na základe svojich výskumov4 tvrdia, že čím viac je študent zapojený
do výučby, tým viac z nej získa. Autori uvádzajú, že z čítania materiálov si mladí ľudia zapamätajú približne 10 percent, preto je dobré dopĺňať tlačené materiály a inú literatúru ďalšími metódami. Pri
počúvaní si zapamätajú priemerne 20 percent, pri pozeraní je to 30
percent a z kombinácie počúvania a pozerania si dokážu zapamätať
až 50 percent informácií. Patria sem napríklad obľúbené vyučovacie
metódy ako exkurzie, rôzne predvádzania, pozeranie videí a filmov.
Zo svojho vlastného vysvetľovania niekomu inému si dokážu zapamätať až 70 percent vysvetľovaného materiálu. Ak sa teda mladý človek stane aktívnou súčasťou vyučovacieho procesu, objem naučeného
výrazne narastá. Sem patria napr. skupinové diskusie, posudzovanie
a hodnotenie rozličných situácií a pod. Najviac si však mladí ľudia
zapamätajú, ak sú aktívne zapojení zároveň do činnosti a rozprávania,
z čoho si vedia zapamätať v priemere 90 percent materiálu. Sem patria
rozličné možnosti praktického využívania, skúmania a vysvetľovania
naučeného. Na základe týchto zistení autori zostavili tzv. kužeľ skúseností (Cone of Experience) znázorňujúci efektívnosť konkrétnych metód pri učení sa. Metódy, pri ktorých sa zo strany študenta uplatňuje
počúvanie, sú podľa tohto modelu najmenej efektívne a efektívnosť
učenia sa zvyšuje cez metódy zapájajúce zrak až po aktívne zapojenie
sa do činnosti.

3

4

4-H je pôvodom americká mládežnícka organizácia zameriavajúca sa na vzdelávanie a rozvoj mládeže, a to prostredníctvom experimentálnych výučbových programov a pozitívneho prístupu k mládežníckemu rozvoju. 4-H je akronym štyroch
základných cieľov rozvoja, teda hlavy (head), srdca (heart), rúk (hands) a zdravia
(health). Oficiálna stránka organizácie: http://www.4-h.org/
Údaje vychádzajú z výskumu, ktorý uskutočnili Socony-Vacumme Oil Company
Studies a U.S. Department of Health, Education and Welfare (Klein, 1974, cit. podľa
VANWINKLE, Robin a kol.: Active Teaching – Active Learning. Teaching Techniques
and Tools. Oregon State University, 2012. Dostupné na: https://catalog.extension.
oregonstate.edu/sites/catalog/files/project/pdf/4-h0259l.pdf
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Aktivitu však nemožno chápať ako cieľ výučby, pretože by mohlo ísť
iba o vonkajšiu alebo zdanlivú aktivitu neprispievajúcu k dosiahnutiu
vyššieho stupňa osobnostného rozvoja. Ako podotýka J. Maňák5, aktivizácia žiakov v edukačnom procese znamená zameranie na rozvoj
osobnosti, na rast kompetencií, na dosahovanie stále vyššieho obzoru.
Aktivita teda nie je finálnym výsledkom edukácie, ale prostriedkom
k trvalému rastu a nevyhnutným procesom zdokonaľovania osobnosti. Jedným zo stupňov rozvoja osobnosti sú jej tvorivé aktivity. Tvorivosť autor chápe ako vlastnosť človeka prejavujúcu sa sebarealizáciou
pri vzniku niečoho nového, a to aj z objektívneho aj subjektívneho
hľadiska. Dôležité je, že tvorivosť možno do značnej miery rozvíjať
a ovplyvňovať, keďže súvisí s úrovňou poznávania, divergentného
myslenia, flexibility, fantázie atď. Aj preto je podľa J. Maňáka „aktivita
žiakov zameraná na rozvoj ich potencií nevyhnutné východisko i cesta v relácii aktivita – samostatnosť – tvorivosť“6, čo je dôležité aj pri
učení sa ďalších jazykov.
Aktívne vyučovanie v kontexte slovenčiny
ako cudzieho jazyka
Pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka musíme mať na zreteli
určité špecifiká, ktoré tento typ výučby zahŕňa. Podľa J. Pekarovičovej7 je to predovšetkým prezentácia jazykového systému, cieľ, obsah
a metódy výučby, ďalej rozvíjanie receptívnych a produktívnych zručností (čítanie, počúvanie, hovorenie, písanie), formy precvičovania
a upevňovania gramatických znalostí, rozvíjanie lexikálnej zásoby, po

5

6

7

MAŇÁK, Josef: Aktivizující výukové metody. Dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/14483/AKTIVIZUJICI-VYUKOVE-METODY.html/
MAŇÁK, Josef: Aktivizující výukové metody. Dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/14483/AKTIVIZUJICI-VYUKOVE-METODY.html/
PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004.
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ukazovanie na osobitosti lingvoreálií, odbornej komunikácie a sprístupňovanie vlastivedno-kultúrnych reálií Slovenska a pod. Zo strany
študenta ide o osvojovanie/učenie sa slovenčiny ako cudzieho jazyka,
ktoré zahŕňa metódy a formy učenia sa vzhľadom na získanie komunikatívnej a interkultúrnej kompetencie v slovenčine, pozitívny a negatívny transfer, komunikačné bariéry a ich odstraňovanie. Autorka
zároveň upozorňuje na to, že „pri výbere metodických postupov treba
rešpektovať charakter a zameranie štúdia, najmä to, či ide o odborné
štúdium slovakistiky, porovnávacie štúdium slovanských filológií, alebo či sa slovenčina chápe ako prostriedok odbornej komunikácie pri
štúdiu zahraničných poslucháčov na slovenských vysokých školách,
prípadne sa ponúka ako voliteľný predmet zameraný predovšetkým
na získanie komunikatívnej kompetencie. Proces osvojovania slovenčiny vo veľkej miere ovplyvňuje aj miesto, kde sa uskutočňuje jazyková
príprava cudzincov. Cudzinci sa vzdelávajú na Slovensku v autentickom jazykovom prostredí alebo v zahraničí, predovšetkým v rámci
pôsobenia lektorátov slovenského jazyka a kultúry na zahraničných
univerzitách, ale aj v iných vzdelávacích inštitúciách“8. Do úvahy akiste prichádza aj vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka pre deti
s iným ako slovenským materinským jazykom. Týmto vlastnostiam
a podmienkam štúdia je učiteľ SakoCJ teda nútený prispôsobiť aj
výber vyučovacích metód, pričom si v ich rámci môžu nájsť miesto
i metódy aktívneho vyučovania, samozrejme s modifikovanými cieľmi9. Použitie konkrétnej metódy závisí predovšetkým od edukačného zámeru, teda od toho, ktorú z receptívnych či produktívnych kom

8

9

PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 31
Cieľom aktívneho vyučovania v rámci základných a stredných škôl je predovšetkým
rozvíjanie tzv. kľúčových kompetencií jednotlivca, teda kompetencia učiť sa, riešiť
problémy, komunikatívna kompetencia, personálna a sociálna kompetencia, občianske kompetencie a kultúrne povedomie, kompetencia pracovného uplatnenia
a podnikateľských aktivít, matematické kompetencie a kompetencie využívať ICT
(porov. SITNÁ, Dagmar: Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha : Portál, 2009).
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petencií chceme rozvíjať, či chceme klásť dôraz na precvičenie alebo
upevňovanie gramatických znalostí, obohacovať lexikálnu zásobu
a pod. Použitie týchto metód vo výučbe SakoCJ je zároveň závislé aj
od stupňa pokročilosti študentov, teda iné resp. modifikované metódy
možno použiť pre elementárny stupeň (A1, A2), základný (B1), stredný (B2), či vyšší/pokročilý (C1, C2).
V súčasnosti existuje veľké množstvo aktivizujúcich metód, postupov a ich variantov uplatňovaných nielen v školskom systéme, ale
aj pri firemných školeniach, vo vzdelávaní dospelých atď. Patria sem
napríklad diskusné metódy, heuristické metódy, situačné a inscenačné metódy, didaktické hry, práca s textom, mentálne mapovanie
a skupinové metódy10. Konkrétnejšie sa v našom príspevku zameriame na vybrané aktivizujúce skupinové metódy, ktoré sa vyznačujú
v prvom rade tým, že pri nich spolupracuje niekoľko študentov. Do
tejto skupiny patria metódy využívané aj v iných oblastiach, napr.
brainstorming, brainwriting a i. J. Maňák11 poznamenáva, že sú obľúbené pri výcviku manažmentu, kde sa využíva okrem iného analýza
SWOT, delfská galéria i šesť klobúkov12. Pri výučbe vo všeobecnosti,
ako aj pri výučbe SakoCJ sa osvedčuje práve práca vo dvojiciach často
prechádzajúca do práce v malých skupinách. Aktivizujúci potenciál
pritom majú aj semináre, výstavy či tzv. postery (v zmysle plagátov
používaných na prezentáciu výsledkov výskumu alebo výskumného
projektu). Medzi najčastejšie využívané skupinové metódy sú zaraďované13:

10

11
12

13

Porov. MAŇÁK, Josef: Aktivizující výukové metody. Dostupné na: http://clanky.
rvp.cz/clanek/c/o/14483/AKTIVIZUJICI-VYUKOVE-METODY.html/
Tamže.
K charakteristike jednotlivých metód pozri napr. JINDRA, Jaroslav: Skupinové
řešení problémů – metody sběru nápadů. Dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2803/SKUPINOVE-RESENI-PROBLEMU---METODY-SBERU-NAPADU.html/
Porov. SITNÁ, Dagmar: Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách.
Praha : Portál, 2009.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Brainstorming (búrka mozgov/burza nápadov)
Snowballteachingstrategy (metóda snehovej gule/snehová guľa)
Buzzgroups (mušie skupiny)
Role play (rolové hry/hranie rolí)
Rounds (metóda dookola/kruhy)
Carousel (kolotoč)
Diskusia
Debata
Case study (prípadová štúdia)
Goldfishbowl (akvárium)
Mindmapping (mentálne mapovanie)

2. VYBRANÉ AKTIVIZAČNÉ METÓDY
Z rozsiahleho repertoáru aktivizačných metód sa podrobnejšie zaoberáme metódou brainstorming a variantnou metódou brainwriting
a taktiež metódou snehovej gule. Najskôr predstavujeme danú metódu vo všeobecnosti14, načrtávame jej rozličné varianty a spôsoby používania a následne ju uchopíme z hľadiska SakoCJ. Uvádzame pritom
podmienky, ktoré je potrebné zvážiť pred jej použitím, ďalej všeobecné zásady a nakoniec konkrétne príklady a inšpirácie pre jej aktuálne
využitie na hodinách SakoCJ.
Brainstorming
Techniku brainstormingu (v slovenčine „búrka mozgov“, resp. voľný
preklad „burza nápadov“) vypracoval Alex Faickney Osborn ako „intervenciu (intervention), pri ktorej ľudia postupujú podľa štyroch pra-

14

Pri brainstormingu stručne uvádzame aj východiská, keďže pôvodne nie je vyučovacou metódou a domnievame sa, že pôvodné pravidlá nám pomôžu lepšie tento
prístup pochopiť a následne použiť.
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vidiel produkcie myšlienok“15. A. F. Osborn naznačoval, že je dôležité
povzbudzovať ľudí práve k produkovaniu tzv. „divokých“ myšlienok,
čím sa mala podnietiť ich kreativita. Touto technikou sa snažil podporiť procesné zisky zo skupinovej práce na rozdiel od individuálnej
práce16, a to na základe štyroch pravidiel: (1) produkuj veľa myšlienok,
(2) vyhýbaj sa kritike myšlienok, (3) snaž sa kombinovať a zlepšiť už
vypovedané myšlienky a (4) povzbuď produkovanie „divokých“ myšlienok. Jeden človek pritom „zaznamenáva všetky vyjadrené nápady,
ktoré musia byť skupine predložené čo najrýchlejšie a bez diskusie,
objasňovania, či komentárov. Hodnotenie a výber najplodnejších
myšlienok sa uskutočňuje neskôr“17. Táto pôvodná forma brainstormingu podnietila záujem viacerých výskumníkov, ktorí skúmali napr.
efektívnosť skupinového brainstormingu, pričom viaceré štúdie potvrdili, že skupiny produkujú viac myšlienok, ak používajú pravidlá
brainstormingu v porovnaní so situáciou, v ktorej ich nepoužívajú18.
Experimentálne sa skúmalo aj to, do akej miery vyvoláva vystavenie myšlienkam kognitívnu stimuláciu a efekt sociálneho porovnávania. Autori K. Dugosh a P. Paulus19 zistili, že vystavenie viacerým
myšlienkam/nápadom má pozitívny vplyv na konečný počet vyprodukovaných neredundantných nápadov a taktiež na počet jedinečných nápadov. Ich výsledky poukazujú zároveň na to, že pravdepodobnosť generovania jedinečných nápadov rastie s celkovým počtom
vyprodukovaných myšlienok.
15

16

17
18

19

LITCHFIELD, Robert C. – FAN, Jinyan – BROWN, Vincent R.: Directing idea
generation using brainstorming with specific novelty goals. Motivation and Emotion 35, 2011, č. 2, s. 135. Dostupné na: http://link.springer.com/article/10.1007/
s11031-011-9203-3
HEWSTONE, Miles – STROEBE, Wolfgang: Sociální psychologie. Praha : Portál,
2007, s. 513.
Tamže.
Porov. DUGOSH, Karen Leggett – PAULUS, Paul B.: Cognitive and social comparison processes in brainstorming. Journal of Experimental Social Psychology 41, 2005,
č. 3, s. 313 – 320. Dostupné na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0022103104000782
Tamže.
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Dvojica autorov M. Diehl a W. Stroebe20 zasa skúmala, prečo v interaktívnych braistormingových skupinách dochádza ku strate produktivity. Dospeli k trom možným vysvetleniam tohto javu. Prvým
vysvetlením môže byť kumulatívne pravidlo zlučovania zdrojov pri
brainstormingu, teda strata motivácie podať čo najlepší výkon, ak
budú všetky nápady posudzované naraz. Účastníci sa tak môžu schovávať v dave alebo ťažiť z tvorivého úsilia ostatných. Ďalším vysvetlením môže byť strach z negatívneho hodnotenia ostatnými účastníkmi i napriek pravidlu o nehodnotení myšlienok. Tento strach potom
môže brániť produkcii jedinečných nápadov. Tretie vysvetlenie vyplýva z pravidla neformálnej koordinácie, čo znamená, že v danú chvíľu
môže hovoriť iba jeden účastník, pričom ostatní účastníci zostávajú
ticho. Toto pravidlo môže spôsobiť, že počúvajúci členovia skupiny
budú vyrušení obsahom skupinovej diskusie alebo môže u nich nastať
prerušenie tvorby nových nápadov.
Brainstorming vo vzdelávaní
Brainstorming postupne z oblasti reklamy a manažmentu prenikol aj
do bežného vyučovacieho procesu. K diskusným aktivizujúcim metódam vo vzdelávaní zaraďuje brainstorming napríklad J. Kalnický.
V publikácii Progresívna andragogika – androdidaktika uvádza viaceré
varianty tejto metódy21:
• písaný brainstorming (brainwriting), ktorého priebeh spočíva
v tom, že hárok čistého papiera postupne putuje od jedného účastníka k druhému a každý účastník doň postupne vpíše svoj návrh,
nápad alebo postreh;
Cit. podľa HEWSTONE, Miles – STROEBE, Wolfgang: Sociální psychologie. Praha :
Portál, 2007.
21
Cit. podľa BUČKO, Miloš: Aktivizujúce metódy – významný faktor zvyšovania efektívnosti vo vzdelávaní dospelých. [Záverečná práca] Bratislava : Pedagogická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. 51 s. Dostupné na: http://www.bucho.
wz.cz/clanky/dps.pdf
20

408

LUCIA ANNA TRUBAČOVÁ

• pingpongový brainstorming je určený len dvom účastníkom. Jeden účastník povie svoj návrh, na ktorý reaguje druhý účastník
svojím návrhom, potom opäť prvý atď.;
• „hobo“ metóda – niektorým účastníkom brainstormingu prekáža,
že si nemôžu problém pokojne premyslieť alebo ho naštudovať z literatúry. Preto bola do brainstormingu začlenená etapa samoštúdia. Po oboznámení sa s problémom nasleduje etapa samoštúdia
a až potom ďalšie etapy;
• Gordonova metóda – variant brainstormingu, ktorého cieľom je
vytvoriť iba jedno, ale zato nové originálne riešenie problému.
Ako sme spomínali, z didaktického hľadiska rozoberá metódu
brainstormingu D. Sitná22, ktorá poukazuje na to, že brainstorming
je vhodný na rozvíjanie viacerých kompetencií. Prvou je kompetencia riešiť problémy zahŕňajúca intenzívne sústredenie na danú tému,
tvorbu asociácií a odvodzovanie súvislostí v rámci stanovenej témy,
návrhy riešenia problému. Ďalšou je komunikatívna kompetencia,
pri ktorej sa rozvíja najmä presné a výstižné vyjadrovanie, používanie
kultivovaného verbálneho prejavu, aktívne počúvanie a rešpektovanie
pravidiel komunikácie v skupine. Autorka tvrdí, že používanie brainstormingu pomáha napokon rozvíjať aj personálnu a sociálnu kompetenciu, konkrétnejšie zvyšovanie sebavedomia žiakov, posilňovanie
spolupatričnosti so skupinou a rozvoj pozitívnej triednej klímy. Ako
výhodu tejto metódy môžeme vnímať možnosti jej širokého uplatnenia, pričom ju môžeme použiť „na začiatku vyučovacej hodiny ako
úvodnú motiváciu, na zistenie znalostí žiakov, môžeme ju uplatniť
v priebehu hodiny pre zisťovanie názorov a postojov k preberanej
téme, na riešenie problémov, na rozšírenie znalostí, môžeme ju taktiež
použiť na konci vyučovacej hodiny ako metódu záverečného opakovania, pre tvorbu návrhov na využitie prebranej látky v praxi a pod.“23
22

23

SITNÁ, Dagmar: Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha :
Portál, 2009.
SITNÁ, Dagmar: Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha :
Portál, 2009, s. 67.
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Z hľadiska SakoCJ môžeme brainstorming využiť predovšetkým na
rozvíjanie kompetencie hovorenia a brainwriting zasa na rozvíjanie
písania, pričom ostatné pozitívne črty metódy zostávajú zachované. Popri tom sa môžeme (ale nemusíme) zamerať na precvičovanie
a upevňovanie gramatických, fonologických, ortoepických, prípadne
ortografických znalostí. Používanie brainstormingu a brainwritingu
závisí aj od stupňa pokročilosti študentov a túto metódu možno využiť
v príslušne modifikovanej podobe na každom stupni.
Použitie brainstormingu a brainwritingu vo výučbe SakoCJ
Príprava učiteľa na zaradenie brainstormingu do výučby je po získaní
skúseností a praxe s jej využívaním pomerne jednoduchá. Najnáročnejšie je rozhodnúť sa, v ktorej časti hodiny chceme metódu použiť,
akú kompetenciu chceme rozvíjať, aký vzdelávací cieľ bude jej zaradenie plniť, ako využijeme výsledky v ďalšej práci, a to všetko vzhľadom
na stupeň pokročilosti našej skupiny. Na základe týchto predpokladov
zvolíme tému brainstormingu, ktorá by nemala byť ani priveľmi široká, a naopak ani priveľmi úzka. Zo strany študentov sa príprava nevyžaduje (pokiaľ nejde o „hobo“ metódu). Najväčšou výhodou je, že sa
zapája celá skupina a každý má rovnakú šancu zapojiť sa. Učiteľ musí
zvoliť jedného zapisovateľa, prípadne – najmä pri nižších stupňoch
jazykovej znalosti – zapisuje návrhy či nápady sám. Brainstorming
nemusí trvať dlho a jeho trvanie opäť vychádza z našich pôvodne stanovených predpokladov a cieľov.
Všeobecné zásady praktického využitia brainstormingu sú nasledovné:24
1) Zoznámime študentov s témou brainstormingu;
2) Vysvetlíme úlohu, spôsob práce a poukážeme na formu očakávaných výpovedí (uvedieme príklady) a určíme dobu trvania aktivity
(ale nie je to nevyhnutná podmienka);
24

Porov. SITNÁ, Dagmar: Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách.
Praha : Portál, 2009.
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3) Určíme zapisovateľa, ktorý návrhy zapíše na tabuľu,
4) Vyzveme študentov, aby voľne uvádzali svoje názory alebo postoje, vymenovávali informácie alebo lexémy, ktoré už vedia, navrhovali postupy a pod. Študenti pracujú samostatne, vyjadrujú sa
postupne tak, ako sa im námety vynárajú v mysli. Zapisovateľ zaznamenáva návrhy tak, ako boli povedané – v tejto fáze sa podľa
možností nezameriavame na gramatickú, fonologickú, ortoepickú
či ortografickú stránku, pretože by sme mohli študentov odradiť
od formulovania svojich myšlienok. V prípade potreby môžeme
študentovi pomôcť s vyjadrením, avšak spomínané stránky prejavu i kvalitu príspevkov zhodnotíme až v záverečnej fáze;
5) Študentov môžeme povzbudzovať alebo inšpirovať vlastnými návrhmi a vytvárať príjemnú pracovnú atmosféru, sledujeme určený
čas a usmerňujeme vývoj témy.
Konkrétnym príkladom použitia brainstormingu počas vyučovania SakoCJ pre úroveň A1/A2 môže byť zisťovanie rozsahu slovnej zásoby – získanej (nielen) na spoločných hodinách – vo vzťahu
k určitej téme. Cieľom tejto aktivity je teda zistiť aktuálny rozsah lexikálnej zásoby, ktorú následne chceme rozvíjať. Zjednodušený postup
zahŕňa oboznámenie študentov s témou (napr. mesto, reštaurácia,
ľudské telo). Následne je zvolený zapisovateľ a učiteľ rozbehne aktivitu svojimi návrhmi. Keď sú nápady vyčerpané, nasleduje rekapitulácia zápisov a zhodnotenie aktivity, oprava zápisov v spolupráci so
študentmi a pod. Pri praktickom využívaní tejto metódy na hodinách
sa ukazuje, že produkcia nápadov v takomto prípade nie je natoľko
náročná a členovia skupiny nepodliehajú negatívnym vplyvom, ako je
napríklad strach z negatívneho hodnotenia, a preto sú výsledky tejto
aktivity zväčša užitočné a pozitívne (avšak veľmi záleží na charaktere
konkrétnej skupiny). Po aktivite môže nasledovať doplnenie lexikálnej
zásoby, ktorá sa v návrhoch nevyskytovala, podľa učebnice alebo podľa aktuálnych potrieb skupiny a po zhodnotení dosiahnutých výsledkov možno pokračovať ďalšími úlohami nadväzujúcimi na úvodný
brainstorming. Môžeme zaradiť napríklad tvorbu viet, jednoduchých
dialógov, zoskupovanie lexém podľa významu atď.
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Na úrovniach B1/B2 možno brainstorming úspešne využiť na rozvíjanie kompetencie hovorenia. Základný postup je rovnaký, avšak zadaná úloha je zložitejšia. Metódu môžeme napríklad zaradiť na koniec
vyučovacej hodiny, ktorej témou sú profesie. Stanovíme konkrétny
problém, napríklad „Ako najlepšie dosiahnuť profesionálny úspech“,
a rozbehneme aktivitu vlastným návrhom. Do zhodnotenia výsledkov
zapojíme všetkých študentov a diskutujeme o užitočnosti dosiahnutých návrhov. Nadväzujúcou aktivitou je napríklad snaha o dosiahnutie konsenzu pri výbere piatich najúčinnejších spôsobov dosahovania
úspechu, zostavenie rebríčka ich dôležitosti alebo hľadanie argumentov, ktoré podporujú jednotlivé návrhy.
Na rozvíjanie kompetencie písania je vhodná metóda písanej podoby brainstormingu, teda tzv. brainwriting. Zásady a predpoklady
jeho uplatnenia sa nelíšia od hovorenej podoby. Jednou z jeho verzií je
už spomínané využitie hárku čistého papiera postupne putujúceho od
jedného účastníka k druhému, pričom každý doň postupne vpíše svoj
návrh, nápad alebo postreh. Iná verzia25 predstavuje situáciu, v ktorej
každý píše na papier svoje nápady a v stanovenom časovom limite ich
napíše čo najviac. Účastníci môžu zapísať každý nápad na samostatnú
kartičku. Na záver učiteľ alebo určený študent kartičky vyzbiera, číta
jednotlivé nápady a zapisuje ich na tabuľu/flipchart. Nasleduje spoločná oprava návrhov, overovanie si ich porozumenia a zhodnotenie
výsledkov. Aj na výsledky brainwritingu sa dá veľmi účinne nadviazať
inými aktivitami, a tak stavať na jeho výsledkoch.
Metóda snehovej gule (snehová guľa)
Metóda snehovej gule (snowball teaching strategy) je špecifickou formou diskusie a spočíva v tom, že po spoločnom zoznámení sa s témou
sa o nej diskutuje, a to najskôr vo dvojiciach, ktoré sa následne spájajú
25

Porov. JINDRA, Jaroslav: Skupinové řešení problémů – metody sběru nápadů. Dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2803/SKUPINOVE-RESENI-PROBLEMU---METODY-SBERU-NAPADU.html/
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do štvoríc a ďalej do väčších skupín až napokon diskutuje celá skupina.26 Autori M. Siegrist a H. Belz27 ju pod názvom „reťazová reakcia“
zaraďujú do skupiny naratívnych metód, pre ktoré je najdôležitejšia
reč. Prostredníctvom týchto metód (okrem snehovej gule uvádzajú aj
prácu v malých skupinách, pýtanie sa expertov, interview a prípadovú
analýzu) sa majú účastníci naučiť slovne vyjadrovať a slovami správne vystihnúť problémové situácie. Prostredníctvom štruktúrovaných
foriem informácií sa okrem kompetencie pri ústnom vyjadrovaní má
zvýšiť aj kompetencia riešiť problémy, a tým aj kompetencia rozhodovať sa. „Pritom sa účastníci učia pýtať sa na názory a postoje ostatných,
oceňovať ich a zdôvodňovať vlastné názory a uznávané hodnoty“28.
D. Sitná29 uvádza variant snehovej gule, ktorý začína od jednotlivca
a pokračuje formou skupinovej práce v postupne sa zväčšujúcich pracovných tímoch. Podľa autorky sa pri uplatnení tejto metódy rozvíjajú viaceré kľúčové kompetencie, predovšetkým kompetencia riešiť
problémy, kompetencia učiť sa, komunikatívna i personálna a sociálna kompetencia. Je možné zaradiť ju v úvode alebo v priebehu hodiny ako jeden zo spôsobov opakovania a rozvoja znalostí, schopností,
postojov a názorov.
V literatúre sa však stretávame aj s iným, hravejším variantom snehovej gule. Účastníci pri ňom zapíšu svoju reakciu na otázku alebo
názor na nejakú tému na papier, ktorý potom pokrčia – vytvoria snehovú guľu – a čakajú na pokyn učiteľa (v angličtine najčastejšie „Let
it snow!“), aby guľu mohli niekomu hodiť. Každý účastník následne
zodvihne jednu guľu, prečíta text a vyjadrí svoj vlastný názor nahlas,
prípadne ho napíše na ten istý papier a znova ho pokrčí. V druhom
26

27

28

29

MAŇÁK, Josef: Aktivizující výukové metody. Dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/14483/AKTIVIZUJICI-VYUKOVE-METODY.html/
Porov. SIEGRIST, Marco – BELZ, Horst: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. Praha : Portál, 2001.
SIEGRIST, Marco – BELZ, Horst: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska,
metody, cvičení a hry. Praha : Portál, 2001, s. 96.
SITNÁ, Dagmar: Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha :
Portál, 2009.
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prípade proces možno opakovať viackrát a nakoniec vyhodnotiť všetky odpovede, názory a pod.30
Využitie metódy snehovej gule vo výučbe SakoCJ
Príprava učiteľa na zaradenie metódy snehovej gule do výučby spočíva
v prvom rade – podobne ako pri brainstormingu – na rozhodnutí,
do ktorej časti hodiny chceme metódu zaradiť, rozvíjanie akej kompetencie sledujeme, aký vzdelávací cieľ bude jej zaradenie plniť, aké
využitie budú mať výsledky v ďalšej práci, pričom opäť zohľadňujeme
aj stupeň pokročilosti študentov. Vzhľadom na tieto podmienky zvolíme tému a konkrétny variant metódy a zo strany študentov musíme
počítať aspoň so základnými znalosťami zvolenej problematiky. Metóda môže byť realizovaná bez zámerne pripraveného materiálu – vtedy
študenti môžu využívať učebnicu, slovník, poznámky alebo už získané znalosti alebo učiteľ vopred pripraví materiály, s ktorými skupiny
budú pracovať (napríklad texty z časopisu, obrázky, mapu a pod.). Vopred je potrebné rozhodnúť aj o forme hodnotenia aktivity (príprava
tabuľky, hodnotiaceho hárku, plagátu a pod.). Pri základnom variante
začína študent pracovať sám, potom sa vytvorí dvojica, ďalej štvorica
atď. V rámci väčších skupiniek si účastníci rozdelia úlohy podľa aktuálnej potreby, pričom ide napríklad o hovorcu skupiny, zapisovateľa,
pozorovateľa, pracovníka s informáciami. Dĺžka trvania tejto metódy
závisí najmä od zvolenej témy a variantu a taktiež od veľkosti skupiny,
vo všeobecnosti však 20 až 30 minút. Po praktických skúsenostiach
s danou metódou je možné zaradiť ju i spontánne v priebehu hodiny
ako uvoľňujúcu aktivitu na precvičenie prebratého učiva.
Zásady praktického uskutočnenia základného variantu snehovej
gule:31
30

31

Opis stratégie aj s videonahrávkou je dostupný na: http://jhatjr.wikispaces.com/
Strategies
Porov. SITNÁ, Dagmar: Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách.
Praha : Portál, 2009.
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1) Vysvetlíme tému, cieľ a spôsob práce a oboznámime študentov
s témou;
2) Rozdáme pracovný materiál;
3) Určíme čas potrebný na každú fázu práce (podľa potreby 3 až 8
minút);
4) Najskôr začne každý účastník pracovať samostatne;
5) Po uplynutí času úvodnej fázy študenti vytvoria dvojice;
6) Opäť vysvetlíme spôsob a cieľ práce vo dvojici, a potom účastníci
ďalej rozvíjajú tému (3 – 5 minút);
7) V ďalšej fáze spojíme dvojice do štvorčlenných skupín, ktoré si
určia svoje úlohy, určíme čas potrebný na spoluprácu (5 – 8 minút), jej zásady a cieľ;
8) V prípade väčšej skupiny môžeme ďalej vytvoriť osemčlenné skupiny, prácu však môžeme ukončiť už v skupinkách po štyroch;
9) Po ukončení práce vyzveme hovorcov, aby postupne prezentovali
a zdôvodnili výsledky práce. Výsledky pritom môžu zapisovať na
tabuľu/flipchart, do tabuľky a pod.;
10) Na záver zhrnieme výsledky práce všetkých skupín, môžeme ich
doplniť o ďalšie informácie, názory, odporučiť ďalšie študijné materiály a pod.
Metódu snehovej gule a jej varianty môžeme úspešne využiť pre
všetky úrovne pokročilosti v rámci SakoCJ. Napríklad na úrovni A1
môžeme metódu úspešne zaradiť na koniec tematického bloku týkajúceho sa mesta, ktorý je v učebnici Krížom-krážom. Slovenčina A132
zaradený do štvrtej lekcie. Aktivitu pripravujeme vzhľadom na už prebratú látku a primárnym cieľom je opakovanie a rozvíjanie lexikálnej
zásoby, teda posilňovanie lexikálnej kompetencie a sekundárne sa
rozvíjajú i ostatné kompetencie. Na úvod rozdáme študentom obrázky/fotografie rôznych miest, napr. obrázok námestia, ulice, známeho
priestoru v nadväznosti na lexiku, ktorú chceme upevniť, a vysvetlí-
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me, čo je podstatou práce účastníkov. Každý študent najskôr jednoduchými vetami opíše svoj obrázok (3 minúty). Záleží pritom na našom
rozhodnutí, či sa pri práci budú používať slovníky, učebnice alebo poznámky. Po úvodnej fáze vytvoria študenti dvojice, predstavia si navzájom svoje obrázky, pomôžu jeden druhému doplniť chýbajúce informácie (5 minút). Podobne pokračujú vo štvorici. V tejto fáze účastníci
zhodnotia vytvorené vety, upravia ich a zapíšu na veľký papier, obrázky
môžu prilepiť k textu (8 minút) a nakoniec prezentujú svoj plagát pred
ostatnými skupinami (5 minút). V závere vyhodnotíme prácu všetkých
skupín, doplníme chýbajúce informácie a opravíme chyby a pod., a to
opäť v nadväznosti na aktuálne potreby konkrétnej skupiny.
Ako ďalší príklad uvádzame použitie snehovej gule na úrovni A2.
Hlavným cieľom aktivity je opakovanie a rozvíjanie lexikálnej zásoby a zároveň upevňovanie gramatických znalostí, sekundárne sa opäť
posilňujú i ostatné kompetencie. Základnou témou sú záľuby, ktoré
v učebnici Krížom-krážom. Slovenčina A233 preberáme v druhej lekcii.
V úvodnej fáze vysvetlíme základné pravidlá činnosti, rozdáme papiere a vopred pripravené hodnotiace hárky. Každý účastník najskôr
napíše, čo rád robí, čo má rád (zdôrazníme pritom používanie deverbatívnych foriem), a naopak, čo nemá rád (3 minúty). Po vytvorení
dvojíc si účastníci navzájom prezentujú, čo napísali, hľadajú, čo majú
spoločné, kladú si otázky a dopĺňajú informácie (5 minút). Po spojení
do štvoríc si vymenia úlohy – snažia sa zrekapitulovať, čo má a nemá
rád ich partner z dvojice, a potom hľadajú, čo majú spoločné všetci
štyria. Nakoniec spoločné záľuby (najskôr všetkých štyroch, potom
dvojíc a nakoniec, čo je jedinečné) napíšu na hodnotiaci hárok a prezentujú ostatným (8 + 5 minút). Celá skupina nakoniec vyberie najobľúbenejšiu a najneobľúbenejšiu aktivitu. Počas celej aktivity môžu
účastníci používať slovník aj poznámky. Nesmieme zabudnúť vysvetľovať postupne jednotlivé kroky a počas celého trvania kontrolovať
a usmerňovať prácu účastníkov. V oboch prípadoch môžeme účinne
nadviazať ďalšími užitočnými úlohami.
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ZÁVER
V našom príspevku sme sa primárne snažili vykresliť užitočné začleňovanie metód aktívneho vyučovania do kontextu výučby slovenčiny
ako cudzieho jazyka. Vychádzame pritom zo všeobecných charakteristík aktívneho vyučovania a jeho zásad. Poukazujeme na to, že aktívne učenie (sa) vlastne odkazuje na stupeň akademického zapájania sa
študentov do pracovných činností v triede alebo mimo nej. Z toho vyplýva aj cieľ aktivizačných techník či metód, teda vytvoriť zo študentov aktívnych participantov výučby. Aktivita sama osebe nie je cieľom
výučby – práve ten sa snažíme dosahovať vhodne zvolenou metódou.
Na zreteli neustále máme rozvíjanie zvolenej kompetencie, zručnosti,
vedomosti a pod. Ďalej uvádzame aj hlavné špecifiká slovenčiny ako
cudzieho jazyka, s ktorými sa pri uplatňovaní aktivizujúcich metód
musíme vyrovnať, a taktiež prehľad základných a rozšírených aktivizačných metód.
V druhej časti príspevku sa zameriavame na konkrétne skupinové aktivizačné metódy brainstorming, brainwriting a snehová guľa,
ich všeobecnú charakteristiku, modifikáciu pre vyučovanie SakoCJ
a uvádzame špecifické príklady ich použitia či inšpirácie pre prácu na
hodine. Vychádzame pritom aj zo skúseností s týmito aktivitami priamo na hodinách a domnievame sa, že jedným z aspektov ovplyvňujúcich úspešnosť ich použitia je súdržnosť skupiny i stupeň vzájomného
poznania sa študentov. Istú úlohu zároveň zohráva aj faktor poznania týchto metód a/alebo schopnosť účastníkov otvorene komunikovať o svojich názoroch, myšlienkach alebo nápadoch. Postupným zaraďovaním týchto metód však pôvodné rozpaky odznievajú. Myslíme
si, že použitie niektorého z variantov brainstormingu či metódy snehovej gule môže – okrem rozvíjania konkrétnych kompetencií – prispieť aj k vítanému ozvláštneniu vyučovacích hodín. Kľúčový je však
vždy cieľ vzdelávacej aktivity a využitie jej výsledkov v nasledujúcom
vyučovacom procese.
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SUMMARY
Selected Active Teaching Methods in the Context
of Slovak as a Foreign Language
The paper primarily focuses on the ways and means of using activating
methods in teaching Slovak as a foreign language. The main inspiration and
motivation for this paper were students of the Slovak language who mostly
appreciate active learning (and teaching) and have a positive attitude to it.
Firstly, we focus on the general characteristics of active teaching and its scope
and we try to point out some specifics of Slovak as a foreign language that
we have to take into account when implementing activating methods into
teaching. From the vast repertoire of methods we then specifically focus
on group methods and more particularly on the method of brainstorming
(with its variant brainwriting) and the snowball method. From the general
characteristics of these methods we move to applications of these methods
into teaching Slovak as a foreign language, offering examples and inspirational
situations that can result also from individual work during lessons. In the
end, we briefly describe the idea of further development of the studied issue.

419

SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK V SÚVISLOSTIACH II

CERTIFIKOVANÉ TESTOVANIE ZNALOSTI
SLOVENČINY PRE CUDZINCOV
(NA PRÍKLADE JAZYKOVEJ SKÚŠKY
EURÓPSKEHO KONZORCIA
PRE CERTIFIKÁCIU
ZNALOSTI MODERNÝCH JAZYKOV)
–◆–
Marián Macho
Fakulta európskych jazykov a literatúr Pekinskej univerzity
zahraničných štúdií

Renáta Machová
Inštitút slavistiky Univerzity v Kolíne nad Rýnom

Kľúčové slová: slovenčina pre cudzincov, Európske konzorcium pre certifikáciu
znalosti moderných jazykov, Národné skúškové centrum ECL, jazyková skúška
ECL, parametre skúšky, hodnotenie skúšky, certifikát ECL
Key words: Slovak language as a foreign language, European consortium for
the certificate of attainment in modern languages, National exam center of
ECL, language examination EC, parameters of ECL exams, assessment, ECL
Certificate

420

MARIÁN MACHO – RENÁTA MACHOVÁ

ÚVOD
Ku koncipovaniu tohto príspevku nás inšpiroval záujem študentov
odboru slovakistika Fakulty európskych jazykov a kultúr Pekinskej
univerzity zahraničných štúdií v Čínskej ľudovej republike o absolvovanie skúšky zo slovenčiny pre cudzincov, ktorá by bola nielen formou
verifikácie ich znalostí a zručností získaných v priebehu štvorročného slovakistického štúdia, ale v súlade s pragmatickým zameraním
čínskych študentov by rezultovala vo forme získania medzinárodne
akceptovaného certifikátu potvrdzujúceho ich jazykové kompetencie. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa je absolvovanie certifikovanej skúšky zo slovenčiny pre cudzincov organizovanej
Európskym konzorciom pre certifikáciu znalosti moderných jazykov
so sídlom v maďarskom Pécsi. V akademickom roku 2014/2015 túto
skúšku úspešne absolvovalo 6 študentov slovakistiky v poslednom
(štvrtom) ročníku bakalárskeho štúdia, a to na úrovni B2 podľa CEFR
(Common European Framework of Reference for Languages). Cieľom
nášho príspevku je predstaviť túto skúšku.

HISTÓRIA ECL. ŠTANDARDIZÁCIA ZNALOSTI
CUDZÍCH JAZYKOV
V súvislosti s prebiehajúcim procesom v oblasti jazykového vzdelávania je potrebné, aby aj slovenčina vo funkcii cudzieho jazyka bola
aktívne zapojená do štandardizácie príslušných programov pre potreby výučby a certifikácie cudzincov. Takúto možnosť poskytuje cudzincom Európske konzorcium pre certifikáciu znalosti moderných jazykov (ECL – European Consortium for the Certificate of Attainment in
Modern Languages).
Členské štáty Európskej únie v roku 1992 po viacročnej odbornej
príprave založili medzinárodné Konzorcium so sídlom v Londýne,
ktoré sa za podpory programu ERASMUS a neskôr LINGUA podujalo vypracovať jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov
Európskej únie. Cieľom členských štátov Konzorcia je v súlade so
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zjednocovacími procesmi EÚ zabezpečiť pre záujemcov možnosť absolvovať medzinárodne porovnateľné jazykové skúšky z jednotlivých
jazykov bez toho, aby boli potrebné akékoľvek ďalšie procesy ich úradného uznania.
V roku 1999 sa začala druhá fáza štandardizácie jazykových skúšok ECL, v rámci ktorej Konzorcium rozširuje skúšky na všetky oficiálne jazyky štátov EÚ a na jazyky kandidátskych krajín. Túto aktivitu
finančne aj morálne výrazne podporuje Európska komisia. Podstatné
zmeny nastali aj v koordinácii skúšok: v septembri 1999 sa Sekretariát
Konzorcia ECL presunul z Londýna do Pécsu (Maďarsko) na Sekretariát cudzích jazykov tamojšej univerzity, a tak tvorbu testov ECL,
priebeh skúšok a vydávanie medzinárodných jazykových certifikátov
ECL koordinuje maďarský Sekretariát.
V súlade so zásadami stanovenými v rámci štandardizácie je dnes
možné absolvovať jazykové skúšky ECL z viacerých oficiálnych jazykov EÚ (napr. angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, slovenčina,
poľština, maďarčina, rumunčina, ale napríklad aj srbčina – jazyk kandidátskej krajiny)1.

NÁRODNÉ SKÚŠKOVÉ CENTRUM ECL
Národné skúškové centrum Európskeho konzorcia pre certifikáciu
znalosti moderných jazykov (NSC ECL) pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre od roku 2003. Jeho úlohou
je prostredníctvom systému štandardizovaných jazykových kurzov
podporovať vyučovanie európskych jazykov s osobitným zreteľom na
menej vyučované a používané jazyky a vytvárať jednotný, štandardizovaný systém jazykových testov, ako aj jednotné štandardy hodnotenia znalosti jazykov členských štátov Európskej únie (vrátane kandidátskych krajín). Národné skúškové centrum ECL pripravuje sylaby,
učebné osnovy, učebné materiály, jazykové testy (vrátane vzorových
testov) v súlade so štandardmi ECL. NSC ECL na FF UKF v Nitre zá1

Viac pozri na www.ecl.hu.
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roveň funguje aj ako regionálne prípravné stredisko na skúšky ECL,
preto organizuje aj prípravné kurzy na skúšky ECL. Jeho úlohou je
tiež vytváranie a koordinácia siete regionálnych skúškových centier
v Slovenskej republike.

JAZYKOVÁ SKÚŠKA ECL
Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách,
v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách.
Jednojazyčná jazyková skúška ECL neobsahuje gramatický test ani
prekladové úlohy a má štyri úrovne, unifikované so Spoločným európskym referenčným rámcom (CEFR). Ide o:
• stupeň A (= stupeň A 2 podľa CEFR),
• stupeň B (= stupeň B 1 podľa CEFR),
• stupeň C (= stupeň B 2 podľa CEFR),
• stupeň D (= stupeň C 1 podľa CEFR).
Na všetkých štyroch stupňoch sa testujú a hodnotia štyri základné
jazykové schopnosti/zručnosti:
A) čítanie textu s porozumením (Reading),
B) počúvanie textu s porozumením (Listening),
C) tvorba (štylizácia) textu (Writing),
D) komunikačné schopnosti (Oral communication).
Skúška na úrovni A preveruje úroveň jazykových znalostí začiatočníkov; skúška na úrovni B testuje základný stupeň a skúška na úrovni
C stredný stupeň ovládania jazyka. Požiadavky vyššej jazykovej skúšky
(úroveň D) spĺňajú uchádzači ovládajúci jazyk na úrovni materinskej
reči. Uchádzači sú vopred oboznámení s požiadavkami na vykonanie
jazykovej skúšky ECL. Požiadavky vychádzajú zo sumára vedomostí zo
syntaxe, morfológie a lexiky a sú formulované pre každý stupeň zvlášť.
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PARAMETRE SKÚŠKY
Jazykové skúšky ECL sa organizujú dvakrát ročne – spravidla v apríli
a decembri. V prípade záujmu uchádzačov skúškové centrá organizujú prípravné kurzy, na ktorých sú frekventanti oboznámení s obsahovými a formálnymi komponentmi skúšky, pričom môžu pod vedením
kvalifikovaných učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka absolvovať
simulovanú jazykovú skúšku ECL prostredníctvom tzv. vzorových
testov (mustertests). Absolvovanie organizovanej prípravy na skúšku,
samozrejme, nie je obligatórne.
Jednotlivé testy pripravujú pracovníci Národného skúškového
centra ECL pod vedením vedúceho jazykovej sekcie NSC ECL pre
slovenský jazyk. Testy podliehajú viacstupňovej evaluácii a korekcii.
Okrem jednotlivých členov jazykovej sekcie NSC ECL pre slovenský
jazyk ich formou pretestovania hodnotí vybraná vzorka učiteľov slovenského jazyka, finálnu korektúru uskutočňuje tím expertov zo sídla
Sekretariátu Konzorcia ECL v Pécsi (sekretariát cudzích jazykov tamojšej univerzity).
A) Čítanie textu s porozumením (Reading)
Absolventi skúšky ECL dostanú dva texty v slovenskom jazyku s úlohami. Jeden z nich má všeobecný, neosobný, vecný charakter (napr.
informácia o meste, jedlách, reáliách), druhý je subjektívny (napr.
orientácia v meste, denný plán a pod.). Štruktúra „objektívnosť, vecnosť – subjektívnosť, individuálnosť“ sa zachováva aj pri ďalších častiach jazykovej skúšky. Za každým článkom nasleduje 11 úloh, pričom
prvá úloha slúži ako vzor, t. j. je vyriešená.
Niektoré typy úloh:
– v tabuľke je uvedených 11 viet (jedna vzorová), pričom účastník
skúšky má na základe prečítaného textu rozhodnúť, či sú jednotlivé vety pravdivé, nepravdivé, resp. uvedená informácia sa v texte
nenachádza;
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– účastník skúšky má na základe prečítaného textu odpovedať na
otázky (výber zo štyroch možností odpovedí);
– účastník skúšky má na základe prečítaného textu doplniť do neúplných viet chýbajúce slovo/slová;
– účastník skúšky má na základe prečítaného textu spojiť súvisiace
výrazy z pravej a ľavej strany (matching);
– účastník skúšky má k jednotlivým segmentom textu priradiť vhodné názvy (matching);
– účastník skúšky má na základe prečítaného textu zoradiť vety podľa poradia (napr. ak je obsahom textu denný program).
Tieto i ďalšie typy úloh sa využívajú aj v ďalšej časti skúšky (Listening).
Úrovne

A=A2

B=B1

ČÍTANIE
Čas
(v minútach)

C=B2

D=C1

45

45

SPOLU
35

35

Počet častí

2

2

2

2
(v jednej
časti môže
byť aj viac
textov)

Počet slov
(texty +
úlohy)

Spolu:
400 – 500

Spolu:
500 – 700

Spolu:
800 – 1000

Spolu:
1000 – 1300

Počet
správnych
odpovedí

Spolu: 20
(10 za každú
časť)

Spolu: 20
(10 za každú
časť)

Spolu: 20
(10 za každú
časť)

Spolu: 20
(10 za každú
časť)

Technické parametre časti skúšky Čítanie s porozumením (Reading)
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B) Počúvanie textu s porozumením (Listening)
Účastníci skúšky si vypočujú dve audionahrávky (časť 1 + časť 2) pripravené na základe presnej štruktúry stanovenej Sekretariátom Konzorcia ECL. Pred spustením nahrávky si prečítajú úlohy. Po prvom
prehratí majú presne vymedzený čas (A + B = 10 s, C + D = do 30
s) na doplnenie stručných (A + B – zväčša jednoslovných) odpovedí.
Nasleduje druhé prehratie nahrávky, po ktorom majú 2 – 3 minúty na
kompletizáciu odpovedí. Všetky inštrukcie sú nahrané na CD-nosiči,
skúšajúci nemá právo zastaviť prehrávanie ani zasahovať do prehrávania svojimi inštrukciami.
Úrovne

A=A2

B=B1

C=B2

D=C1

cca
25

cca
25 – 30

cca
30 – 35

cca
35 – 40

Počet častí

2

2

2

2

Počet slov
(iba texty)

Spolu:
400 – 500

Spolu:
500 – 700

Spolu:
800 – 1000

Spolu:
1200-1500

Počet
správnych
odpovedí

Spolu: 20
(10 za každú
časť)

Spolu: 20
(10 za každú
časť)

Spolu: 20
(10 za každú
časť)

Spolu: 20
(10 za každú
časť)

POČÚVANIE
Čas
(v minútach)

Technické parametre časti skúšky Počúvanie s porozumením (Listening)
C) Tvorba (štylizácia) textu (Writing)
Účastník skúšky má za úlohu napísať jeden text v každej časti (počet
častí: 2, t. j. spolu dva texty). Najčastejšie ide o tieto typy komunikátov:
• list (formálny/neformálny – inštitúcii/priateľovi),
• článok do novín (reakcia na aktuálnu spoločenskú udalosť, reakcia
na kultúrne podujatie),
426

MARIÁN MACHO – RENÁTA MACHOVÁ

•
•
•
•
•

čitateľský list,
odpoveď na inzerát,
správa zo zahraničnej cesty,
životopis,
žiadosť o prijatie do zamestnania a pod.

V zadaní úlohy je exaktne formulované (formou pomocných bodov), čo by malo byť v texte uvedené. Inštrukcie takisto môžu obsahovať vizuálne/obrázkové impulzy (napr. pri opise domácnosti).
V časti tvorba textu skúšajúci hodnotí:
• formálnu správnosť,
• slovnú zásobu,
• štýl,
• komunikačnú efektívnosť.
Každý z týchto segmentov sa hodnotí osobitne (počet bodov: 0 –
2,5 b za každý segment).
Úrovne

A=A2

B=B1

C=B2

D=C1

Čas
(v minútach)

45

50

75

90

Počet častí

2

2

2

2

Počet slov
písaného
textu

Spolu:
150
(70 + 80)

Spolu:
250
(120 +130)

Spolu:
400
(200 +200)

Spolu:
600
(300 +300)

WRITING

Technické parametre časti skúšky Tvorba (štylizáciu) textu (Writing)
D) Komunikačné schopnosti (Oral Communication)
Ústna skúška sa koná pred dvojčlennou komisiou učiteľov pôsobiacich v Konzorciu ECL, ktorí podpísali deklaráciu o utajení dát (skúša427
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júci + evaluátor bez práva zasahovania do priebehu skúšky). Skúšku
vykonávajú súčasne dvaja uchádzači, pričom skúšajúci požiada každého kandidáta, aby položil svojmu partnerovi niekoľko otázok, ktoré
súvisia s jeho osobou, napríklad kde býva, kde pracuje atď. (warming).
Skúšajúci má naviesť kandidátov, aby hovorili o nasledujúcich bodoch
(cca 3 – 5 min.):
• o univerzite, na ktorej študujú, prípadne o svojom zamestnaní,
• o meste, kde sú kandidáti zamestnaní,
• o športe,
• o záľubách,
• o krajinách, ktoré už navštívili,
• o dôvodoch, prečo sa učia cudzie jazyky.
Táto časť sa nehodnotí.
V ďalšej časti nasleduje riadený rozhovor (5 – 8 min.), pri ktorom
skúšajúci navádza kandidátov na rozhovor, ktorého tému sám určil,
pričom otázkami pomáha udržiavať plynulosť rozhovoru. Pre uchádzačov je k dispozícii niekoľko tém (napr. medziľudské vzťahy, rodina,
byt/bydlisko, cestovanie/doprava, nakupovanie/obchody, komunikácia/udržiavanie kontaktov, služby, kultúra/zábava, počasie a klíma, životné prostredie a i.). Náročnosť otázok k jednotlivým témam je priamo úmerná zvolenému stupňu od A až po D. Napríklad kým pri stupni A sa v téme cestovanie/doprava vyžaduje, aby uchádzač vymenoval
dopravné prostriedky, prípadne si zakúpil cestovný lístok, uchádzači
na najvyššom stupni D hovoria pri tejto téme o problémoch mestskej
dopravy, o výhodách/nevýhodách verejnej dopravy i osobného vozidla, o doprave a ochrane životného prostredia či o cestovnom ruchu
ako o zdroji príjmov. Náročné témy, ako napr. Európska únia, reálie
a verejný život, na stupni A absentujú. Po riadenom rozhovore z určitého tematického okruhu nasleduje posledná časť ústnej skúšky,
v ktorej sa uchádzači samostatne vyjadria na tému, ktorú implikujú
vizuálne pomôcky, napr. obrázky (3 – 5 min.).
Pri ústnej skúške skúšajúci hodnotí:
• formálnu a fonetickú správnosť,
• rozsah slovnej zásoby,
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• aktívne používanie slovnej zásoby,
• pragmatické a sociolingvistické aspekty štýlu,
• komunikačnú efektivitu.
Aby bolo zabezpečené jednotné hodnotenie a účinná kontrola,
ústne skúšky sa nahrávajú na magnetofónové kazety s možnosťou ich
ďalšieho analyzovania nezávislým arbitrom.

HODNOTENIE SKÚŠKY
Z jazykovej skúšky ECL je možné získať v každej zo štyroch zručností
25 bodov (12,5 za každú časť, t. j. 1,25 bodu za každú otázku/úlohu),
t. j. celkovo 100 bodov. Na úspešné absolvovanie skúšky musí uchádzač dosiahnuť v jednotlivých kategóriách aj celkovo aspoň 60 % maximálneho počtu bodov. V prípade neúspešného absolvovania je možné skúšku opakovať (uchádzač opakuje iba tú časť skúšky/zručnosť,
z ktorej nevyhovel).

OBJEKTIVITA SKÚŠANIA A AKCEPTÁCIA SKÚŠKY
Členské inštitúcie Konzorcia sú zodpovedné za vypracovanie a opravu testov vo svojom vlastnom jazyku. Z dôvodu spoľahlivosti jazykových skúšok ECL sú všetky skúšobné materiály vopred overené a pri
ich hodnotení sa využíva princíp dvojitého opravovania. Jednotnosť
písania testov, opravovania a vydávania certifikátov v záujme zabezpečenia porovnateľnosti dosiahnutých výsledkov z jednotlivých jazykov
a adekvátnej náročnosti jednotlivých úrovní sleduje komisia zložená
z expertov na dané jazyky.
Jazyková skúška ECL je akceptovaná ako potvrdenie jazykových
znalostí pri získaní akademického diplomu alebo titulu PhD., pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty a pracovné povolenia.
Čoraz častejšie sa pre tento typ skúšky rozhodujú vysokoškolskí študenti, výskumní pracovníci, štipendisti, doktorandi, lektori cudzích
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jazykov, diplomati a predstavitelia rozličných profesií, ktorí sa cudzie
jazyky učia v záujme svojho akademického alebo profesionálneho
rastu.
SUMMARY
Certified Language Testing of Slovak Language for Foreigners
(Exams of European Consortium for the Certificate of Attainment
in Modern Languages)
This article deals with a system of knowledge certification of Slovak language
as a foreign language within the scope of exams of the European consortium
of modern foreign languages. The ECL exam is accepted as a certification of
language knowledge when obtaining a university degree or PhD, or when
evaluating scholarship applications abroad, work permits, etc.
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EDÍCIA STUDIA ACADEMICA SLOVACA
NOVINKY

STUDIA ACADEMICA SLOVACA. 45.

Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava : Univerzita Komenského 2016
Zborník prednášok 52. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca 45
(Univerzita Komenského, 2016) je
sprístupnený spolu s celou sériou
zborníkov vydávaných od roku 1972
na webovej stránke http://e-slovak.
sk/zborniky/

Databáza lektorátov
slovenského jazyka a kultúry
na univerzitách v zahraničí
Databáza slovenských lektorátov je
produktom Studia Academia Slovaca
– centra pere slovenčinu ako cudzí
jazyk a informuje o možnostiach štúdia slovenského jazyka, literatúry a kultúry na univerzitách mimo územia Slovenskej republiky. Uľahčuje komunikáciu medzi lektormi a možnosti vedeckovýskumnej spolupráce a sprehľadňuje vzdelávacie i kultúrne aktivity jednotlivých zahraničných univerzitných
slovakistických pracovísk.
https://dls.e-slovak.sk/
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Prvá pomoc po slovensky. First Aid in Slovak.

Ed. J. Vrábľová. Bratislava : Univerzita Komenského 2016.
Brožúrka prezentuje aspekty slovenského
jazyka a kultúry v koncepčne ucelenom
modrotlačovom šate. Tieto prvé kroky
k poznávaniu slovenských špecifík sprevádzajú základné frázy z každodenného
života, lexikálne minimum aj informácie
uľahčujúce život na Slovensku. O preklad
16 jazykových mutácií sa postarali študenti lektorátov slovenského jazyka a kultúry
pôsobiace na zahraničných univerzitách
spolu so svojimi učiteľmi a lektormi.

Projekty sú súčasťou vzdelávacieho
programu Slovenčina ako cudzí jazyk
s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

