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INTRODUCTION 

Language has been the focus of analysis for a long time. It is traditionally regarded as 

the primary means for the formulation and interpretation of the cultural concepts. One of the 

major processes worldwide is the rapid spread of globalisation which, although affecting all 

ways of life, has had its primary and most noticeable effects in the world of language. The 

language itself has been the object of many disputes which required and initiated a close 

comparison and also collaboration of different professionals with different cultural and 

linguistic traditions. 

This collection of non-conference papers presents a set of invited and commissioned 

papers. It aims to promote specialist language studies by publishing the volume that focuses 

on specific aspects of language use in one or more languages and provides valuable insights 

into language research. A cross-disciplinary approach is favoured as much of the published 

work, however, has been devoted either to specific linguistic features or to the analysis of the 

language from the individual disciplinary point of view. All of these studies have been rooted 

in a specific language and context.  

 

The contents of the volume 

 This volume is dedicated to studies of language from various points of view. The 

volume is divided into three sections: language in specific contexts, translating specific 

discourse and language teaching. The first section deals with issues related to the language 

being used in a specific context. The language is analysed in two specific fields: language 

development and cognitive linguistics in relation to the neurodidactics. In both cases, there 

exists a common platform the consequent approaches are modelled on but also specific 

undertones can be detected. The second section deals with issues related to the translation of 

specific discourse, namely medical discourse and religion-philological discourse, i.e. 

inscriptions in Latin. Translation is specifically dealt with, although the concept of translation, 

or of transposition from one system to the other, runs through the papers presented in different 

forms. The third section is focused on language teaching. Discussing the kinds of 

discrepancies found within the classroom while taking into account multicultural and 

multilingual background of the students is presented by several well-experienced authors.  



Language in specific contexts 

When we try to understand the development of individual national languages, their 

specific terminologies and mutual relations between them, we can avoid the role of Latin and 

Greek as the formative elements of the European culture. The chapter by Angela Škovierová 

considers Latin as an international language through the human history. It explains how Latin 

has changed its status and also forms during the long-lasting development. The general 

overview of interaction and use of Latin and Green in the European environment is presented 

and basic social contexts in which Latin was used until 19
th

 century within the limited 

territory of the Upper-Hungary are pointed out. 

This section concludes with the chapter by Pavol Štubňa who analyses some of the 

key terms and expressions in the field of cognitive linguistics and the field of neurodidactics 

with the connection to the teaching approaches currently frequently implemented in 

interpreting practice. The chapter particularly stresses the possibilities of using theoretical 

knowledge from cognitive science in linguistic and translatological practice.  

 

Translating specific discourse 

 In her chapter, Jana Bábelová examines the way in which medical writings are 

translated from English into the Slovak language. She is able to point to a basic ambiguity in 

the use of the English language system and on the basis of distinction she finds that kinds of 

´unfamiliar´ words that belong to specific medical vocabulary can cause a trouble even for 

experienced translators when translating such texts. 

The chapter by Daniela Rošková introduces the work of historian/classical philologist 

on translation and interpretation of a Latin epigraphic source. The paper analyses a funerary 

inscription from the city of Rome, published in Corpus Inscriptionum Latinarum (collection 

of Latin inscriptions) under label CIL VI 18817.  

 

Language teaching 

The chapter by Marína Kšiňanová deals with the communication practice within the 

Slovak language lessons which are taught to foreign students. On the basis of her experience, 

she analyses some of the key issues from a more practical point of view as also several 

exercise samples are presented. 



Again in the field of a foreign language teaching, Milota Haláková´s chapter looks at 

the language from a socio-cultural perspective and focuses on the values language reflects 

with a particular stress on etymology and cultural aspects. The teaching of the Slovak 

language as a foreign language is presented with the emphasis on word-formation, its 

motivation and lexicon. 

 

 The features of the Foreign Language Teaching process within the non-

philological field are also analysed by Radoslav Ďurajka who tries to demonstrate the most 

effective ways of teaching FLT within the Slovak Language class at the Faculty of Medicine 

of the Comenius University in Bratislava. Individual lessons reflect multicultural and 

multilingual diversity in the classroom. Thanks to practical examples he shows how, in each 

case, the teaching process has been influenced by the different encoders´ stance about the 

communication strategies.  

 

Ivana Horváthová, in her chapter, shows the illustration of the skilful use of language 

in the specific environment of the kindergarten. She introduces specific competences of 

English language teacher and points at the possible teacher´s techniques used in such 

environment. 

 

As we can see from this overview, the volume presents a wide range of issues within 

different language contexts emanating from a variety of approaches to language teaching, 

translation and language development with the focus on the language being present in specific 

contexts. As such it provides a rich and multifaceted picture of the impact of issues of culture 

on the formulation of language concepts for cross-system contexts. 
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LATINČINA A GRÉČTINA AKO FORMANTY JAZYKOVÉHO 

VEDOMIA NA ÚZEMÍ HORNÉHO UHORSKA: VZÁJOMNÉ VZŤAHY 

A SÚVISLOSTI 

 

ANGELA ŠKOVIEROVÁ 

 

Anotácia 

 

Latinčinu a gréčtinu ako formujúce zložky európskej kultúry nemožno obísť, naopak 

pre pochopenie vývoja jednotlivých národných jazykov, ako aj špecifických odborných 

terminológií treba poznať ich vzájomné vzťahy. Latinčina bola ešte dlhodobo po zániku 

Rímskej ríše považovaná za medzinárodný jazyk. Jej status i formy sa počas dlhodobého 

vývoja menili. Stredoveká latinčina sa odlišovala od klasickej antickej a nástup humanizmu 

znamenal tiež postupné presadzovanie sa národných jazykov aj v rukopisných a tlačených 

dokumentoch. Pre rozvoj domáceho (slovenského) spisovného jazyka mala latinská písomnosť 

tiež veľký význam, lebo bola formálnym i jazykovým vzorom, podľa ktorého vznikali útvary v 

domácom jazyku, resp. bola prameňom, z ktorého sa neskoršie do domáceho jazyka 

prekladalo. V písanej forme sa latinčina ako jazyk vzdelancov v západnej Európe udržala 

počas mnohých storočí a túto funkciu si zachovala v obmedzenom množstve kontextov dodnes. 

Predložená teoreticko-kompilačná štúdia podáva prehľad vývoja interakcie a používania 

latinčiny a gréčtiny v európskom priestore. V druhej časti sa práca koncentruje na základné 

sociálne kontexty, v ktorých sa latinčina až do obdobia 19. storočia používala v prostredí 

Horného Uhorska.  

 

Anotation 

 

 Latin and Greek, as formative parts of the European culture, can not be avoided when 

we try to understand the development of individual national languages, their specific 

terminologies and their mutual relations. Latin was considered to be an international 

language even after the decline of a Roman Empire. It´s status, and also forms have changed 

during the long-lasting development. Medieval Latin differed from classical Antic Latin, and 

the beginning of humanism signalled progressive enforcement of national languages in hand-

written and printed documents. Latin writing had a significant impact also on the 
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development of residential (Slovak) standard language as it was formal and linguistic model 

according to which new forms occurred in residential language, i.e. Latin functioned as a 

source language even for translations into the residential language. In a written form, Latin 

has survived as a language of intelligence in the Western Europe for many centuries and 

preserved that function until present days in a limited number of contexts. This theoretical 

and compilation study focuses on a general overview of interaction and use of Latin and 

Greek in the European environment. In the second part, the study aims at basic social 

contexts in which Latin was used until 19th century within the territory of the Upper-

Hungary.  

 

 

Kľúčové slová 

Latinčina a Gréčtina ako formanty Európskej kultúry, domáci jazyk, preklad, Horné Uhorsko 

 

Keywords 

Latin and Greek as a formative parts in the European culture, residential language, 

translation, Upper-Hungary 
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Už od čias humanizmu je všeobecne známe, že antický starovek ako organické 

spojenie grécko – rímskej a biblickej (židovsko – kresťanskej) kultúry  je nositeľom 

morálnych a estetických hodnôt, ktoré sa stali základom európskej  – a jej prostredníctvom do 

značnej miery aj svetovej vzdelanosti. Antická kultúra zanechala v európskej vzdelanosti 

hlboké stopy. Latinčinu a gréčtinu ako formujúce zložky európskej kultúry nemožno obísť, 

naopak pre pochopenie vývoja jednotlivých národných jazykov, ako aj špecifických 

odborných terminológií treba poznať ich vzájomné vzťahy. Latinčina bola ešte dlhodobo po 

zániku Rímskej ríše považovaná za medzinárodný jazyk. Jej status i formy sa počas 

dlhodobého vývoja menili. Stredoveká latinčina sa odlišovala od klasickej antickej a nástup 

humanizmu znamenal tiež postupné presadzovanie sa národných jazykov aj v rukopisných 

a tlačených dokumentoch. Pre rozvoj domáceho (slovenského) spisovného jazyka mala 

latinská písomnosť tiež veľký význam, lebo bola formálnym i jazykovým vzorom, podľa 

ktorého vznikali útvary v domácom jazyku, resp. bola prameňom, z ktorého sa neskoršie do 

domáceho jazyka prekladalo.
1
 V písanej forme sa latinčina ako jazyk vzdelancov v západnej 

Európe udržala počas mnohých storočí  a túto funkciu si zachovala v obmedzenom množstve 

kontextov dodnes. Z jej hovorových foriem sa vyvinuli románske jazyky.  

Gréčtina predstavuje samostatnú vetvu indoeurópskej jazykovej rodiny.
2
 Keďže Gréci 

sprvu neboli jednotným národom, aj s ich jazykom sa v jeho počiatkoch stretávame ako s 

veľkým spektrom dialektov. Svoju reč neoznačovali jednotným názvom a iba na vyjadrenie 

kontrastu medzi jazykom a ľudom gréckym a negréckym začali používať obrat „hovoriť 

hellénsky“ v protiklade k barbarským – teda pre nich nezrozumiteľným jazykom.
3
 Z 

najvýznamnejšieho zo všetkých nárečí hlavných gréckych kmeňov – attičtiny sa  vyvinul 

všeobecný jazyk – koiné, ktorý postupne prenikol nielen ku všetkým gréckym kmeňom, ale 

keď Filip Macedónsky roku 338 premohol Grékov, čím ich tiež zjednotil, rozšírila sa vďaka 

výbojom jeho syna Alexandra Macedónskeho grécka kultúra a jazyk do všetkých ním 

dobytých častí sveta, ba i na západ a gréčtina – od Alexandrových dôb svetová reč – sa stala 

nástrojom civilizačného a kultúrneho poslania gréckeho národa.
4
  Na rozdiel od západu, kde 

sa mohli Rimania prezentovať ako nositelia kultúry, bol helenistický svet strediskom vysokej 

kultúry už dávno. Rimania preto robili rozdiel medzi starými Grékmi (pred 2. storočím p. n. l., 

t. j. pred rímskou nadvládou), ktorých mestskú kultúru obdivovali, a Grékmi  - svojimi 

súčasníkmi, ktorí boli podľa ich názoru dekadentní a preto potrebovali morálnu autoritu, ktorú 

                                                 
1
 PAULINY, E. (1971). Dejiny spisovnej slovenčiny I., Bratislava: SPN, s. 12. 

2
 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR, s. 391. 

3
 BARANDOVSKÁ - FRANK, V. (1995).  Latina jako mezinárodní jazyk, Dobřichovice: KAVA – PECH, s. 14. 

4
 STIEBITZ, F.  (1972). Stručné dějiny římské literatury, Brno: Universita J. E. Purkyně, s. 8.      
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pre nich mohli predstavovať sami Rimania. Grécka kultúra v rímskej interpretácii bola 

chápaná vo vzťahu k univerzálnemu rámcu zákona, zvyklostí a etických ideálov.
5
 

Helenistický svet bol od konca 1. storočia p. n. l. plne včlenený do Rímskej ríše, avšak 

gréčtina ostala na východe jediným  jazykom kultúry a vzdelania a Rimania ju vcelku ochotne 

tiež používali ako ustálený jazyk administratívy pre väčšinu praktických potrieb. Latinčina, 

jazyk starého Ríma a okolia patrí    do italickej podskupiny indoeurópskych jazykov. Stala sa 

národným jazykom a všeobecným dorozumievacím prostriedkom v Rímskej ríši a jej 

dedičných štátoch,
6
 avšak bez ohľadu na jej široké používanie napr. v právnických 

povolaniach a v armáde, nikdy nepredstavovala pre gréčtinu vážnu hrozbu, hoci gréčtina z nej  

prirodzene prijala množstvo výpožičiek a v oboch jazykoch je možné pozorovať isté znaky 

konvergencie na iných úrovniach.
7
  

Vzájomný vzťah latinčiny a gréčtiny je v klasickom alebo aj tzv. zlatom období 

latinčiny (cca 100 p. n. l. – 14 n. l.) zvlášť komplikovaný.  Prijateľnosť gréckych výpožičiek 

bola rôzna, podľa žánru, sociálneho kontextu a sémantickej oblasti, ako aj podľa stupňa 

zdomácnenia tej-ktorej výpožičky v latinskom úze. Mnoho príslušníkov rímskej vládnucej 

triedy aspoň čiastočne hovorilo po grécky a niektorí boli fakticky bilingválni. V tomto období 

začali Rimania študovať rétoriku u gréckych učiteľov a používať ich techniky a štýly vo 

svojom rodnom jazyku. Medzi rečníkmi vynikal Marcus Tullius Cicero (106 – 43 p. n. l.), 

ktorý sa s úspechom pokúsil prispôsobiť latinčinu gréckej filozofii a možno konštatovať, že aj 

vďaka jeho rečníckemu umeniu bola časť lexikálnych inovácií utvorená podľa  gréckeho 

vzoru všeobecne prijatá (napr. moralis = etický, beatitudo = blaho). Diela autorov ako 

Catullus, Titus Livius, Vergilius a Horatius Flaccus sa stali pre nasledujúce generácie  

klasickými a súperili, poprípade nahradili grécku literatúru vo vyučovaní a zafixovali normy 

klasického latinského úzu. Od tejto doby sa otázky jazykovej správnosti neriešili so zreteľom 

na bežné používanie ale odkazom na klasikov.
8
 

Pokiaľ ide o používanie gréčtiny, cieľom každého autora umeleckej prózy bol tzv. 

attický alebo attizujúci štýl (okolo 2. storočia n. l.). Vynikajúcimi  reprezentantmi tohto štýlu 

boli postavy ako Klement Alexandrijský (koniec 2. storočia n. l. – 3. storočie n. l.), Origenes 

(184 – 254), neskôr Eusebius (260 – 339), Bazil Veľký (329 – 379) a Ján Zlatoústy 

(Chrisostomos 347 – 407).
9
 Jazyk impéria sa však s príchodom kresťanstva  a cirkevnej 

                                                 
5
 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 396. 

6
 GLANDVILLE, P. a kol. (2002).  Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 246. 

7
 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 398. 

8
 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 247 – 248. 

9
 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 398. 
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administratívy stále viac vzďaľoval od bežnej reči. V období rozširovania sa  kresťanstva 

možno hľadať doklady „prirodzeného“ vývoja gréckeho jazyka v neliterárnych textoch, v 

ktorých attizujúci vplyv – či už z neznalosti  alebo zámerne – do značnej miery chýba. V 

tomto kontexte je zvlášť zaujímavý Nový Zákon (eventuálne niekoľko kníh z aramejčiny) 

preložený nízkym až stredným štýlom ľuďmi, ktorí v zásade nemali literárne vzdelanie. 

Akonáhle sa kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše, dal by sa očakávať 

posun v prospech „obyčajnej“ koiné ako jazyka písma, ale postupné pokresťančenie 

aristokracie viedlo v 4. a 5. storočí k doktrinálnym diskusiám, ktoré nutne prebiehali v 

širokom intelektuálnom rámci gréckej pohanskej kultúry. Bol to vývoj, ktorý učeným 

kresťanským rozpravám vtisol attizujúcu normu. Zatiaľ, čo na jednej strane prví apoštoli 

bezvýhradne odmietali pestovanú, spisovnú gréčtinu, bola neskoršia patristická literatúra bez 

zábran písaná štýlom ovplyvneným klasickým učeným jazykom.  

Keď Konštantín Veľký roku 313 oficiálne uznal kresťanstvo, mala už kresťanská 

latinčina charakteristické zafarbenie.
10

 V jazyku patristickej literatúry sa archaická latinčina 

(240 – koniec 2. storočia p. n. l.) miešala s klasickou (2. storočie p. n. l. – tridsiate roky n. l.). 

Jej autori sa snažili dosiahnuť krásu a jazykovú čistotu klasickej latinčiny a mnohí sa vracali 

až ku strohému jazyku archaického obdobia. Na druhej strane sa ale kresťanskí spisovatelia 

preberaním prvkov ľudovej reči snažili priblížiť spôsobu vyjadrovania prostých veriacich. 

Patristická literatúra sa totiž rozvíjala v prostredí, ktoré už nemohlo ostať nedotknuté 

vulgárnymi (ľudovými)  a provinčnými vplyvmi. Nastala tak značná rozkolísanosť 

spisovného jazyka, ktorá však nebola spôsobená vývojom latinčiny, ale bol to skôr štylistický 

úkaz. Do spisovnej latinčiny prenikli mnohé slovotvorné a syntaktické zvláštnosti, grécizmy 

a vulgarizmy (ľudové výrazy). Kresťanstvo si z prvkov spisovnej latinčine pôvodne cudzích 

vytváralo reč nových výrazových možností. Tým sa vysvetľujú i zmeny vo význame 

mnohých slov, odvážna pádová syntax, uvoľnenie vetnej skladby a iné zvláštnosti.
11

   

Medzitým politická, vojenská a ekonomická expanzia Ríma vyniesla latinčinu na prvé 

miesto vo všetkých častiach starovekej Itálie, potom vo zvyšku Európy, západne od Ríma a 

južne od Dunaja, po veľkú časť severnej Afriky a do istej miery aj na východe, aj keď 

gréčtina ostala bežným jazykom v oblasti, ktorá kedysi tvorila helenistický svet.
12

 V Itálii a v 

západných provinciách Rímskej ríše sa latinčina stala prevládajúcou hovorenou rečou, nebolo 

                                                 
10

 BARANDOVSKÁ – FRANK, V. (1995).  Latina jako mezinárodní jazyk, Dobřichovice: KAVA – PECH, s. 

28. 
11

 STIEBITZ, F. (1971).  Stručné dějiny římské literatury, Brno: Universita J. E. Purkyně, s. 329 – 330 a 350; 

BARANDOVSKÁ – FRANK, V. (1995). Latina jako mezinárodní jazyk, Dobřichovice: KAVA – PECH, s. 27. 
12

 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 248. 
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to však v dôsledku akejsi vedomej romanizačnej politiky, ale jednoducho vďaka politickej 

moci Ríma, praktickým výhodám vyplývajúcim z rímskeho občianstva a príťažlivosti grécko-

rímskej civilizácie.
13

  

Dôsledky tejto expanzie pre latinčinu samu neboli hneď zrejmé. Systém literárneho a 

rétorického vzdelania nepochybne podporil konzervatívny jazykový štandard medzi 

vládnucou elitou, ktorá ochotne prijímala nových členov z provinčnej aristokracie. Relatívne 

dobré spojenie medzi rôznymi časťami rímskeho sveta prispievalo k jednote, pokiaľ impérium 

fungovalo ako súdržná politická jednotka. Z veľkých latinských spisovateľov prvých dvoch 

storočí principátu sa mnohí narodili mimo Itáliu (Tacitus, Quintilianus, Martialis, Apuleius). 

Zvlášť preslávené svojimi školami latinskej rétoriky boli Galia a severná Afrika. V tomto tzv. 

„striebornom veku“ latinskej literatúry už latinskí spisovatelia nevytyčovali nové literárne 

teritórium podľa gréckych vzorov. Merali sa s vlastnými republikánskymi a augustovskými 

klasikmi, pričom stále viac sa usilovali o prekvapivé efekty čo do hutnosti jazyka, vtipu, 

irónie alebo hrôzy, alebo (ako napr. Quintilianus) zavrhovali dobové módy a presadzovali 

cicerónsky klasicizmus.
14

  

Rímske impérium bolo roku 293 cisárom  Dioklecianom z dôvodov zefektívnenia 

štátnej správy rozdelené na západnú a východnú polovicu. (Hranica prebiehala najužším 

miestom Ilýrie. Dodnes trvá ako hranica medzi Srbskom a Bosnou.) Politické zmätky v 3. 

storočí pravdepodobne viedli k dočasnému úpadku vzdelávania a literárnej činnosti v Rímskej 

ríši. Keď bola obnovená riadna vláda, došlo aj k oživeniu štúdia literatúry a gramatiky. 

Vznikli snahy o opätovné presadenie  noriem klasickej latinčiny proti hovorovým, či 

regionálnym úzom, ktoré sa považovali za pokazené a gramatici podávali ďalšie dôkazy, 

dovtedy nedostatočne využité, o skutočnom vývoji jazyka. Ako pohanskí, tak kresťanskí 

autori dodržiavali vo svojich spisoch konvencie klasickej gramatiky a rétoriky, aj keď medzi 

kresťanmi sa dá sledovať počiatok písania približujúci sa  hovorovému štýlu. Avšak latinčina 

kresťanských autorov mala aj svoje vlastné osobitosti, pretože bola silne ovplyvnená 

biblickou frazeológiou modelovanou podľa gréčtiny a hebrejčiny. A hoci vzájomné vplyvy 

pretrvávali, v západnej časti ríše bola preferovaným jazykom latinčina a vo východnej  

gréčtina. Štáty dnešnej západnej Európy boli stále spravované Rimanmi, avšak v súvislosti s 

tým, ako sa hovorový úzus čoraz viac a viac odchyľoval od klasickej latinčiny, nevyhnutne 

nasledovali zmeny v písanej reči, čo pôsobilo dojem úpadku gramatických noriem
15

 a dalo 

                                                 
13

 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 248. 
14

 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 249. 
15

 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 251. 
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základ vzniku románskych jazykov.
16

 Vetná stavba sa zjednodušila, namiesto široko 

plynúceho súvetia sa začali používať série kratších viet. Vznikol tak dojem krátkosti – 

úspornosti vyjadrovania, tzv. brevitas, kde každé slovo nadobúdalo významovú závažnosť.
17

 

Rozdielna bola situácia v periférnych oblastiach rímskeho impéria, napr.  v bývalej 

rímskej provincii Britannia (dnešná Veľká Británia)  pretrvávalo používanie spisovnej  

latinčiny do 6. storočia a to, že sa práve v týchto oblastiach uchoval relatívne čistý štandard 

klasickej latinčiny nebola náhoda. Šírenie kresťanstva prinieslo hovorovú latinčinu do Írska, 

ktorého učenci mali zásadný význam pre zachovanie štúdia latinčiny a jeho šírenie v Európe v 

priebehu nasledujúcich storočí. Angličania sa učili latinčinu predovšetkým od Írov a anglickí 

učenci ako napr. Beda Venerabilis zvládli spisovnú latinčinu dokonale. Pre Írov a Anglosasov  

nebol jazyk Rimanov rodným jazykom, preto sa mohli naučiť písať konzervatívnou formou 

latinčiny z „kníh“, pričom im nehrozila interferencia  s každodenným jazykom; bola to v 

skutočnosti jediná praktická cesta ako sa latinsky naučiť. 

V 8. storočí sa objavujú príznaky toho, že sa hovorená reč v románskych krajinách 

natoľko vzdialila od latinčiny, že ju už nie je možné považovať za obyčajnú varietu, ale že 

musí byť chápaná ako odlišný jazyk. Keď Karol Veľký založil začiatkom 9. storočia  svoju 

európsku ríšu, jedným z jeho cieľov  bolo obnoviť latinčinu ako univerzálny jazyk, preto 

požiadal anglického učenca Alcuina z Yorku, aby mu v tom pomáhal. Karolínska 

štandardizácia výslovnosti latinčiny len posilnila rozdiel medzi písomným jazykom a jeho 

hovorenými variantmi.
18

 Takto oživená a očistená latinčina pretrvala ako stredoveká latinčina, 

ktorou vedeli čítať a písať (s rôznou mierou dokonalosti) všetci stredovekí vzdelanci a klerici. 

Aj keď nebola rodným jazykom nikoho, mnohí ňou vedeli hovoriť a slúžila ako 

medzinárodný prostriedok dorozumievania. Došlo k obnovenému záujmu o mnoho odvetví 

klasickej literatúry. Latinčina sa používala nielen pre formálne, oficiálne a akademické účely, 

ale tiež v originálnej literatúre najrôznejších žánrov. 

Latinčina ostala v užívaní aj počas nasledujúcich storočí a bola jazykom renesančného 

humanizmu rovnako ako predtým stredovekej vzdelanosti. Nedošlo k žiadnej závažnejšej 

zmene, čo do statusu jazyka, aj keď práve v období humanizmu pozorujeme počiatky 

súperenia medzi latinčinou a národnými jazykmi. Začala sa presadzovať literárna tvorba 

v národných jazykoch a koncom 16. storočia začali v Európe vznikať prvé vedecké akadémie, 

                                                 
16

 BARANDOVSKÁ – FRANK, V. (1995). Latina jako mezinárodní jazyk, Dobřichovice: KAVA – PECH, s. 7. 

a 19. 
17

 NOVÁKOVÁ, J. (1953). Věta. In: Devět kapitol o tak zvaném stříbrném věku římské slovesnosti, Praha: 

Nakladatelství Československé akademie věd, s. 121–122. 
18

 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 251 – 252. 
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ktoré podporovali rozvoj národných jazykov a výstavbu ich slovnej zásoby so zámerom 

vyrovnať sa latinčine.
19

 Pokiaľ ide o užívanie samotného latinského jazyka, humanisti znovu 

presadili klasické štandardy a vzory, proti tomu, čo pokladali za pokazený stredoveký úzus. 

Latinská literatúra od renesancie sa označuje ako „novolatinská“. Často je umelá a epigónska, 

avšak najlepšie ukážky novolatinskej prózy, ako sú napr. diela Erazma Rotterdamského a 

Thomasa Mora, obstoja vedľa klasikov minulých dôb, a technická brilantnosť niektorých 

renesančných latinských básní je neprekonateľná.
20

 Vzorom pre tvorbu humanistických 

autorov boli texty so široko plynúcimi súvetiami rozdelenými syntagmami, do ktorých sú 

vložené iné syntagmy, zhodným prívlastkom umiestneným za podstatným menom, hojným 

využívaním particípií a s určitým slovesom postaveným na konci vety, tvorené podľa zásad 

klasickej latinčiny tzv. „zlatého veku“. Mali úplne iný charakter ako texty vzniknuté v období 

zániku Rímskeho impéria. V klasickej latinčine bolo ideálom, aby každé podstatné meno bolo 

doplnené prívlastkom. Vysoko sa hodnotila stavba vety členená tak, že rozvitý prívlastok bol 

vložený medzi iný prívlastok a podstatné meno. V latinskom slovoslede nebolo používanie 

zhodného prívlastku pred podstatným menom bežné, no v humanistickej poézii sa 

anteponovaný zhodný prívlastok používal ako štylistická figúra. 

V mnohonárodnostnom Uhorsku si latinčina tiež zachovávala počas dlhých storočí 

široké uplatnenie. Okrem toho, že sa v oblasti dnešného Slovenska  ako diplomatický jazyk 

udržala až do roku 1848,
21

 bola vehikulárnym, referenčným i odborným jazykom. Avšak toto 

postavenie nadobudla až potom, ako po páde Veľkej Moravy vytlačila staroslovienčinu, ktorá 

bola na jej území bohoslužobným a úradným jazykom. Staroslovienčina (alebo aj slovienčina, 

staroslovančina, stará cirkevná slovančina, staroslovenčina, stará slovenčina) sa v krajinách, 

ktoré boli kultúrne ovplyvnené Byzantskou ríšou dlho používala aj ako úradná reč (najmä pri 

písomnom styku), podobne ako latinčina v katolíckej Európe, keďže národné jazyky ešte 

nemali svoje spisovné normy. Rozdelenie Rímskej ríše na západnú a východnú časť 

(Byzancia) koncom 4. storočia n. l. totiž posilnilo pozície gréčtiny a po konečnom zániku 

rímskeho štátu na západe v 5. storočí n. l., nahradila gréčtina v  Byzantskej ríši, ktorej sa v 

prvej polovici 6. storočia podarilo dočasne obsadiť veľkú časť území bývalej Západorímskej 

ríše, ihneď latinčinu v jej ostatných funkciách.
22

 Medzi rokmi 850 – 1050 kresťanstvo spolu s 

                                                 
19

 BARANDOVSKÁ - FRANK, V. (1995). Latina jako mezinárodní jazyk, Dobřichovice: KAVA – PECH, s. 

33. 
20

 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 252. 
21

 BARANDOVSKÁ  – FRANK,V. (1995). Latina jako mezinárodní jazyk, Dobřichovice: KAVA – PECH, s. 

33.    
22

 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 398. 
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inými stránkami byzantskej kultúry preniklo na Moravu, do Bulharska a do Ruska.
23

 Grécki 

kňazi účinkovali na Veľkej Morave a očividne aj v Panónii už pred príchodom Konštantína a 

Metoda, aj keď nevieme, či v tej dobe vznikli aj preklady z gréckeho jazyka.
24

   Pravda na 

Veľkej Morave poznali aj grécke kurzívne písmo, takže sa naozaj chytro mohli naučiť čítať 

slovienskym písmom písané knihy.
25

 Cirkevná slovančina – prvý slovanský písomný jazyk, 

ktorého základom boli slovanské dialekty Bulharska a Macedónie ovplyvnené 

západoslovanskými prvkami najpravdepodobnejšie z okolia Solúna (dnešná grécka 

Macedónia), pre ktoré svedčí historické aj lingvistické hľadisko, slúžila predovšetkým ako 

sprostredkujúci článok medzi gréckymi biblickými, bohoslužobnými a teologickými textami a 

ich slovanskými užívateľmi. Preklady sa riadili požiadavkou maximálnej vernosti originálu, 

čo viedlo ku gréckym vplyvom v slovnej zásobe, tvorení slov a skladbe. Postupom času boli 

preklady ešte revidované (aby sa priblížili originálu).
26

 Staroslovienčina resp. cirkevná 

slovančina, o ktorej sa zvykne hovoriť zhruba od 11. storočia ako liturgický jazyk v oblasti 

Ruska a na Balkáne nahradila gréčtinu. V každej krajine však podliehala miestnym vplyvom, 

ako vo výslovnosti, tak i pravopise. 

Latinčina, ktorá bola pôvodne administratívnym jazykom na územiach podliehajúcich 

rímskemu vplyvu bola spojená so vzdelanosťou a prakticky od konca stredoveku a nástupu 

humanizmu bola i jej nositeľkou. Bola jazykom literatúry, vedy a práva a ako cirkevný jazyk 

prenikla aj tam, kde sa nepresadila ako štátny jazyk.
27

 Latinčina používaná cirkvou nadobudla 

počas svojho vývoja špecifický charakter. Hneď v 2. storočí, keď bola v Ríme zavedená ako 

liturgický jazyk,  v nej vznikala aj odborná liturgická terminológia. Liturgické termíny boli 

buď prevzaté z gréčtiny a Orientu alebo z bežného jazyka zúžením významu. Z tohto hľadiska 

možno potom kresťanskú latinčinu považovať za rovnocenný náprotivok odborného jazyka, 

napr. právnického, lekárskeho alebo hudobného.
28

 Už v ranom období vývinu kresťanstva (do 

roku 325) vzniklo niekoľko prekladov Biblie do latinčiny. Prvé starokresťanské pamiatky 

literárnej povahy boli písané v latinčine a gréčtine. Vo všeobecnom povedomí bola latinčina 

stále považovaná za jednu z charakteristík katolíckej cirkvi, ktorá ju používala ako svoj 

rituálny a liturgický jazyk.  Proti rituálnemu používaniu latinčiny sa postavila protestantská 

cirkev a zaviedla do liturgie národné jazyky. Tridentský koncil preto prehlásil latinčinu roku 

                                                 
23

 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR,  s. 399. 
24

 STANISLAV,  J. (1978). Starosloviensky jazyk I., Bratislava: SPN, s. 76.      
25

 STANISLAV,  J. (1978). Starosloviensky jazyk I., Bratislava: SPN, s. 79.      
26

 GLANDVILLE, P. a kol. (2002). Encyklopedie jazyků Evropy, Praha: VOLVOX GLOBATOR, s.61. 
27

 BARANDOVSKÁ – F RANK,V. (1995). Latina jako mezinárodní jazyk, Dobřichovice: KAVA – PECH, s. 

29. 
28

 BARANDOVSKÁ – F RANK,V. (1995). Latina jako mezinárodní jazyk, Dobřichovice: KAVA – PECH, s. 28 

– 29. 
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1562 v liturgii za záväznú a tento stav sa udržal až do polovice nášho storočia.
29

 Teda 

v rímsko-katolíckej cirkvi bola pre liturgické knihy obsahujúce predpisy jednotlivých 

liturgických foriem (omša, večierne a i.), ako aj pre liturgické úkony, t. j. pre činnosť, ktorú 

pri bohoslužbách vykonávajú kňazi predpísaná a zaužívaná ako rituálny jazyk latinčina. Až II. 

Vatikánsky koncil (1962 – 1965) povolil liturgiu v národných jazykoch. 

Počas celého stredoveku bola latinčina vehikulárnym jazykom – rečou, ktorou sa 

dorozumievali všetci tí, čo sa ju učili, pričom nebola nikoho materinským jazykom. Bola 

jazykom literatúry a písomného prejavu a tento stav pretrvával až do 16. storočia, kedy sa už 

aj u nás objavujú prvé súvislejšie texty v slovenskom jazyku.
30

 V  období humanizmu 

latinčina badateľne ovplyvnila tvorbu v národných jazykoch a aj v slovenských textoch 16. – 

18. storočia nachádzame mnohé lexikálne, pravopisné, syntaktické a štylistické vplyvy 

klasickej latinčiny. Používatelia si však latinčinu neraz zjednodušovali a vnášali do nej 

i prvky svojej materčiny a naopak aj do hovorového jazyka v bežných komunikačných 

situáciách vkladali kratšie latinské výrazy a citáty. Pri písomnej fixácii takéhoto prejavu 

vznikali ako špecifický výsledok tzv. makarónske texty, v ktorých sa programovo s určitým 

štylistickým a estetickým zámerom striedajú latinské časti textu – verše, vety, výpovede 

v dialógu alebo sentencie s časťami textu v národnom jazyku. Makarónske texty sa zachovali 

v poetickej tvorbe, kazateľskej praxi, hudobných skladbách i písomnostiach administratívno-

právnej povahy. Humanistické tendencie pretrvávali najmä v štylistickej a syntaktickej rovine. 

Už v 15. – 16. storočí, keď sú vo väčšom rozsahu doložené súvislé slovenské jazykové texty, 

možno  pozorovať a porovnávať aj pomer latinčiny a slovenčiny v písomnostiach rozličného 

druhu a určenia.  Latinčina vtlačila výraznú pečať administratívnemu štýlu 16. – 18. storočia 

a výrazne ovplyvnila aj texty náboženského obsahu.
31

 Vzdelanci - pedagógovia, kňazi a 

úradníci, ktorí sa chceli vyjadriť vo vysokom učenom a publicistickom štýle, sa pokúšali 

napodobňovať súvetia tvorené podľa vzoru klasickej latinčiny. U nás bola  ešte aj v druhej 

polovici 18. storočia stále hierarchicky najvyššie hodnoteným jazykom a jej používanie bolo 

znakom vzdelanosti, hoci niekedy vychádzali tie isté texty v latinskej i slovenskej, a prípadne 

i v iných (nemeckej, maďarskej) jazykových mutáciách.  

Na rozdiel od liturgie a kánonického práva, kde bola latinčina v rímsko-katolíckych 

textoch stále záväzná, v ostatných náboženských písomnostiach  - pamiatkach literárneho 

charakteru i dielach praktickej teológie (katechizmy, vyznania viery, rádové reguly, výklady 

                                                 
29

 BARANDOVSKÁ – F RANK,V. (1995). Latina jako mezinárodní jazyk, Dobřichovice: KAVA – PECH, s. 

29. 
30

 DORUĽA, J. (1977). Slováci v dejinách jazykových vzťahov,  Bratislava: Veda, s. 31. 
31

 DORUĽA, J. (1977). Slováci v dejinách jazykových vzťahov,  Bratislava: Veda, s. 31.     
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a komentáre k Svätému písmu, preklady náboženských diel, modlitby a parafrázy žalmov) 

predbernolákovského obdobia možno sledovať jej ústup v prospech národného jazyka.   

Najvýraznejšie sa ústup od latinčiny prejavuje v kazateľskej tvorbe, a to zrejme preto, že 

kázne v národnom jazyku boli i dôležitým prostriedkom rekatolizácie.
32

 Pretože stredoveké 

kázne sa zachovali len v latinčine, vznikla najmä medzi nemeckými protestantmi mienka, že 

cirkev nanútila veriacim nezrozumiteľnú latinčinu a zanedbávala ľudovú reč. Kazatelia však 

pri koncipovaní svojich rečí čerpali z latinských prameňov, preto písali svoje kázne po 

latinsky.
33

 Kázne boli teda spočiatku písané podľa reguly po latinsky, ale kázalo sa aj v 

národnom jazyku, vďaka čomu sa cirkev stávala významným činiteľom nielen náboženského, 

ale aj spoločenského života.
34

 Postupne však kazatelia ustupovali aj od latinských konceptov 

svojich kázní, čoho dôkazom sú mnohé rukopisné kázne s prevahou slovenského textu, ktoré 

tvoria aj pramennú základňu Historického slovníka slovenského jazyka. Latinčina je v 

takýchto prípadoch reprezentovaná už len citátmi zo životopisov svätých, diel cirkevných 

otcov, klasickej literatúry a predovšetkým zo Svätého Písma, pričom autori kazateľskej 

literatúry sa pridržiavali nariadenia Tridentského koncilu, ktorý roku 1546 vyhlásil za 

spoľahlivý úradný latinský preklad Biblie tzv. Vulgátu. Jej  bolo treba dať prednosť pred 

ostatnými prekladmi používanými v cirkvi najmä pokiaľ išlo o verejné čítanie, vyučovanie a 

teologické dôkazy.
35

 Stredovekým reliktom neraz ostával už len latinský názov kázne (napr. 

Contio in primitiis, Contiones de passione, Sermones quadragesimales, Sermones funebres et 

alii),
36

 ktorý pomerne presne určoval o aký typ kázne ide. Po latinsky sa však ešte stále písali 

a prednášali zvlášť tie kázne, ktoré boli určené nielen pre ľud, ale i pre širšiu latinsky 

rozumejúcu verejnosť
37

 reprezentovanú cirkevnými hodnostármi,  vzdelanou šľachtou alebo 

študentmi jezuitskej univerzity. Boli to zväčša kázne slávnostného – panegyrického 

charakteru a neraz boli priamo nazvané Panegyricus. Najčastejšie boli prednášané pri 

príležitosti uvedenia biskupa alebo kňaza do úradu, posvätenia chrámu alebo pohrebu nejakej 

význačnej osoby. Použitie latinčiny v takýchto prípadoch umocňovalo slávnostný charakter 

                                                 
32

 FÓRIŠOVÁ, M.  (2002). Náboženská literatúra v zbierkach jezuitských knižníc na Slovensku. In: Slovenská, 
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kabinet  SAV, s. 223. 
33

 ŠPIRKO, J. (1943). Cirkevné dejiny I., Turčiansky Sv. Martin: Neografia,  s. 304 – 305. 
34

 Słovnik literatury staropolskiej (średnioviecze – renenesans – barok). Pod redakcją Teresy Michałowskiej. 

(1990). Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, s. 319. 
35

 HERIBAN, J. (1994). Príručný lexikón biblických vied,  Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, s. 1062 – 

1063. 
36

 RADVÁNI, H. (2003). Jazykové slovaciká a polyglotné tlače obsahujúce slovenčinu vydané Trnavskou 

univerzitou v rokoch 1648 – 1777, Bratislava: Univerzitná knižnica,  s. 130;  Historický slovník slovenského 

jazyka  I.  A – J.(1991), Bratislava: Veda, s. 44 - 65. 
37

 ŠPIRKO, J. (1943). Cirkevné dejiny I., Turčiansky Sv. Martin: Neografia,  s. 304 – 305. 
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príležitosti, pri ktorej bola kázeň prednesená, dodávalo jej vážnosť a  v jej poslucháčoch 

vzbudzovalo pocit vlastnej výnimočnosti, zároveň s pocitom rešpektu voči tomu, koho, resp. 

čoho sa kázeň týkala. Na druhej strane koncipovanie aj počúvanie latinských kázní v rámci 

cvičení z rétoriky, napomáhalo cibriť rečnícky štýl študentov, z ktorých mnohí sa pripravovali 

do služieb cirkevných, alebo notárskych úradov.  

 Okrem toho, že aktívne ovládanie latinčiny bolo nevyhnutnou podmienkou v 

univerzitnom prostredí a v radoch kléru, latinčina bola jazykom kráľovskej kancelárie a aj 

najstaršie uhorské listinné pamiatky, ktoré boli vlastne úradne vyhotovenými alebo overenými 

písomnými záznamami - svedectvami o existujúcom či trvajúcom právnom stave alebo 

právnej skutočnosti napísané podľa určitých predpísaných foriem a opatrené overujúcim 

podpisom a / alebo pečaťou (neskôr pečiatkou) boli v latinčine.
38

 V Uhorsku sa približne od 

11. storočia pod vplyvom západných kresťanských panovníckych vzorov, a osobitne pod 

vplyvom kánonického práva a neskôr znovuobjaveného rímskeho práva vydávali zákony, či 

spisovali zákonníky a právne knihy.
39

 Rímske právo teda  do istej miery vplývalo na rozvoj 

uhorského práva,
40

 a to ako v rovine vecnej, tak aj v oblasti terminológie.  Latinčina totiž 

bývala aj ústnym rokovacím jazykom používaným na nižších stupňoch uhorskej 

administratívy a súdnictva,
41

 jej používanie je charakteristické najmä pre súdne písomnosti, 

protokoly, vypočúvania svedkov, zápisy o úradných obhliadkach a pod.
42

 V administratívno-

právnych textoch 15. - 19. storočia možno pozorovať hojné používanie latinských termínov, 

citátov a parafráz, ktoré im dodávali charakter oficiálnosti, precíznosti, učenosti, 

dôveryhodnosti a štylisticky ich obohacovali.
43

 Často išlo o známe a rozšírené výrazy a  

slovné spojenia, ba niekedy aj celé latinské pasáže. V mnohých písomnostiach, najmä z 

oblasti súdnictva, boli po latinsky napísané kratšie alebo dlhšie časti, v ktorých sa uvádza 

dátum a miesto konania súdu, predmet sporu alebo súdneho konania.
44

 Z hľadiska vývoja 

právnej terminológie sú  zaujímavé aj niektoré tlačené diela, ako napr. trojdielne spracovanie 

                                                 
38

 KRAJČOVIČ, R. (1981). Pôvod a vývin slovenského jazyka, Bratislava: SPN, s. 25. 
39

 GÁBRIŠ, T. Zrod moderného uhorského práva. Dostupné na internete: 

<http://www.academia.edu/5355545/Zrod_modern%C3%A9ho_uhorsk%C3%A9ho_pr%C3%A1va> [cit. 

02.05.2017]. 
40

 REBRO, K. – BLAHO, P. (1991). Rímske právo, Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 429 s. ISBN 80-215-0158-

8.  
41

 DORUĽA, J.(1977). Slováci v dejinách jazykových vzťahov,  Bratislava: Veda, s. 25. 
42

 SKLADANÁ, J. (2011).  Latinizmy. In:  Staršia slovenská lexika v medzijazykových  vzťahoch, Bratislava: 

Veda, vydavateľstvo SAV. Dostupné na internete: 

<http://www.juls.savba.sk/attachments/pub_starsia_slovenska_lexika/starsia.pdf>  [cit. 02.05.2017]. 
43

 DORUĽA, J. (1977). Slováci v dejinách jazykových vzťahov,  Bratislava: Veda,, s. 24 – 33. 
44

 SKLADANÁ, J. (2011).  Latinizmy.  In:  Staršia slovenská lexika v medzijazykových  vzťahoch,  Bratislava: 

Veda, vydavateľstvo SAV. Dostupné na internete: < 

http://www.juls.savba.sk/attachments/pub_starsia_slovenska_lexika/starsia.pdf>  [ cit.02.05.2017]. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Podpis
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C4%8Da%C5%A5
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obyčajového práva slávneho Uhorského kráľovstva a pripojených krajín Tripartitum opus 

iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae partiumque adnexarum, ktoré v rokoch 1500 - 

1514 spísal a vydal krajinský sudca a uhorský palatín Štefan Verbőci alebo zbierka 

trnavského profesora Martina Svätojánskeho (Szentiványiho) Corpus Iuris Hungarici 

(Trnava, 1696 - 1698), či súbor  odborných štúdií z oblasti práva a ekonomicko – právnych 

vzťahov Conspectus et explanatio legum de summaria repositione perlatarum ( Pešť, 1825), 

ktorých autorom je  právnik - iniciátor založenia Spolku milovníkov reči a literatúry 

slovenskej Anton Ottmayer. 

 Latinčina bola od stredoveku jazykom vedy a školstva, a to, ako v širšom - európskom 

kontexte, tak aj v Hornom Uhorsku, ktoré síce nemalo vlastnú univerzitu (resp. Academia 

Istropolitana zanikla roku 1491 a Trnavská univerzita bola založená roku 1635), avšak v 

priebehu 16. storočia na našom území vznikol pomerne veľký počet škôl nižšieho typu. 

Všeobecné vzdelanie od stredoveku spočívalo v ovládaní tzv. siedmich slobodných umení 

(lat. septem artes liberales), ktorými boli gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, 

geometria, astronómia a hudba. Nejde ale o umenia v modernom zmysle slova, ale skôr o 

vedy, techniky resp. oblasti a okruhy vedomostí a poznania. Z nich sa však postupne vyvinuli 

moderné vedné odbory a ich terminológie. Približne od 17. storočia vznikali prvé národné 

vedecké združenia - učené spoločnosti, alebo akadémie, ktoré sa systematicky venovali 

vydávaniu odbornej monografickej ale aj periodickej literatúry, almanachov, ročeniek a pod., 

z ktorých mnohé slúžili ako platforma pre odbornú komunikáciu členov týchto vedeckých 

spoločností. V latinčine tvorili svoje terminológie aj vedecké kapacity novoveku, napr. fyzik 

Isac Newton (1643 - 1727), botanik Carl Linné (1707 - 1778), anatóm, fyziológ a fyzik Luigi 

Galvani (1737 - 1798), prírodovedec Alexander von Humboldt (1769 - 1859) alebo filozof 

Immanuel Kant (1724 - 1804) a chemik Antoine Lavoasier (1743 - 1794) a mnohí ďalší.
45

 

Obhajoby magisterských a doktorských prác prebiehali na mnohých európskych univerzitách 

ešte aj v 18. storočí v latinčine. Taktiež v Uhorsku možno v tomto období zaznamenať 

pomerne hojné množstvo odbornej literatúry v latinčine, resp. v latinčine v kombinácii s 

inými jazykmi. 

V prostredí Horného Uhorska nemožno opomenúť latinčinu ani ako jazyk beletrie, 

príležitostnej poézie a prózy.  Relikty jej používania možno sledovať ešte aj v 19. storočí, a to 

najmä v štylistickej rovine, kde vzdelaní autori stále uprednostňovali slovosled a stavbu vety, 

akú si vyžadovala klasická latinská štylistika. A hoci príbehy gréckej mytológie, ktoré 

                                                 
45

BARANDOVSKÁ – F RANK,V. (1995). Latina jako mezinárodní jazyk, Dobřichovice: KAVA – PECH, s. 33. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Verb%C5%91ci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Sentiv%C3%A1ni_%28filozof%29
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_Iuris_Hungarici&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%A1%C5%A5
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výrazne ovplyvnili výtvarné umenie, hudbu, či poéziu
46

 dnes upadajú do zabudnutia,  latinská 

terminológia používaná v liturgických knihách, Biblii a iných náboženských textoch sa 

postupne vytratila, slovnú zásobu v 20. storočí v odbornej literatúre začali nahrádzať 

profesionalizmy a internacionalizmy, vplyv latinskej, resp. antickej kultúry nestráca na 

svojom význame, ale najmä pre historikov najrôznejších odborov, filológov či umelcov ostáva 

(i keď možno v inom zmysle ako kedysi) stále inšpiratívnym. 

 

                                                 
46

 IHRINGOVÁ, K. Mýtus a vizuálne umenie.  Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/sk/mytus-a-

vizualne-umenie> [cit. 28.04.2017]. 
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VYUŽITIE POZNATKOV KOGNITÍVNYCH VIED V DIDAKTIKE 

CUDZÍCH JAZYKOV A V DIDAKTIKE TLMOČENIA 

 

PAVOL ŠTUBŇA 

 

Abstrakt 

Kognitívni vedci sa vo svojich výskumoch pokúšajú zistiť, ako funguje ľudská myseľ na 

základe skúmania procesov, ktoré pracujú s reprezentáciami. 

V rámci kognitívnej lingvistiky prevládajú aktuálne dva protichodné prístupy k vysvetľovaniu 

jazykovej znalosti: modulový a holistický smer. 

V oblasti vyučovacích prístupov založených na najnovších poznatkoch z oblasti 

neurodidaktiky dominujú: metóda mozgovokompatibilného učenia a teória okien príležitostí. 

Z hľadiska translatológie je hlavnou interdisciplinárnou výzvou vo vzťahu medzi 

psycholingvistikou a tlmočením úspešná implementáciu teoretických modelov do tlmočníckej 

praxe.  

Predkladaný príspevok poukazuje na možnosti využitia teoretických poznatkov z rámca 

kognitívnych vied v lingvodidaktickej a translatologickej praxi. 

 

Abstract 

In their research, cognitive scientists are trying to find out how the human mind works 

by exploring processes that work with representations. 

Within cognitive linguistics, there are currently two opposing approaches explaining language 

skills: modular and holistic. 

In the field of neurodidactics there are currently two basic teaching approaches: the method 

of brain-compatible learning and the theory of windows of opportunity. 

In the relation between psycholinguistics and interpretation the main interdisciplinary 

challenge is the successful implementation of theoretical models in interpreting practice. 

The present article points to the possibilities of using theoretical knowledge from cognitive 

science in linguistic and translatological practice. 

 

Kľúčové slová:  

kognitívna veda, interdisciplinarita, kognitívna lingvistika, neurodidaktika, psycholingvistika, 

translatológia 

 

Keywords:  

cognitive science, interdisciplinarity, cognitive linguistics, neurodidactics, psycholinguistics, 

translatology 
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Úvod 

Kognitívna veda (resp. kognitívne vedy) skúma priebeh a neuroregulačné mechanizmy 

determinujúce výkon mentálnych činností ako myslenie, čítanie, reč, poznávanie, pamäť 

a pod.  

Sternberg ju definuje ako „interdisciplinárnu aktivitu, ktorá sa zaoberá myslením 

a inteligenciou a zahŕňa filozofiu, psychológiu, umelú inteligenciu, neurovedu, lingvistiku 

a antropológiu“ (2002: 11). Vedeckým spôsobom skúma kognície v súlade s metodológiami 

uvedených šiestich disciplín.  

Kognitívna veda sa snaží zodpovedať pretrvávajúce epistemiologické otázky, predovšetkým 

tie, ktoré sa zaoberajú povahou poznania, jeho prvkami, zdrojmi, vývinom a využitím 

(Gardner, 1985: 6). Cieľom kognitívnej vedy je pochopiť, ako funguje ľudská myseľ na 

základe štúdia procesov, ktoré pracujú s reprezentáciami. 

 

Reč ako kognitívna funkcia 

Predpokladá sa, že sídlom poznávacích (kognitívnych) procesov je mozgová kôra. Táto 

spolupracuje s podkôrovými jadrami, ktoré sa nachádzajú v strede mozgu – v tzv. mozgovom 

kmeni [1] a zahŕňajú napríklad talamus, bazálne gangliá, limbický systém, hypotalamus 

a ďalšie zhluky neurónov so špecifickou funkciou (Bednáriková, 2013: 23). Ak sa niektorá 

časť kôry poruší, nastáva výpadok v danej funkcii. Mozgová kôra je fylogeneticky najmladšia 

časť mozgu. Je členitá, poprehýbaná do závitov (gyrusov) a delí sa na dve pologule 

(hemisféry) a štyri laloky (čelový, temenný, záhlavný, spánkový). 

Funkcie pravej a ľavej hemisféry sú odlišné. Bolo zistené, že v tzv. dominantnej hemisfére sú 

lokalizované funkcie súvisiace s jazykom a rečou (zvyčajne v ľavej). Táto tiež zodpovedá za 

racionálne spracovanie reality a je spojená s vedomím. Nedominantná hemisféra (zvyčajne 

pravá) sa zasa špecializuje na intrapersonálnu a extrapersonálnu reprezentáciu priestoru, 

holistické a emočné spracovanie reality (Beňušková, 2005). 

 

Neuróny a učenie 

Zložité biochemické procesy, ktoré prebiehajú v neurónoch [2] zabezpečujú spracovávanie 

signálov prichádzajúcich z iných neurónov aj vysielanie vlastných signálov. V synapse [3] sa 

signál môže buď zoslabiť alebo zosilniť, pričom sila pôsobenia synapsy závisí od tzv. 

synaptickej váhy [4]. Synapsy sa podľa funkcie, ktorú plnia pri prenose elektrických signálov, 

rozdeľujú na tzv. excitačné a inhibičné. V súčasnosti je všeobecne akceptovaný fakt, že učenie 

sprevádzajú zmeny vo váhach synáps v kôrových neurónových sieťach. „Ak má axón bunky 
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A excitačný účinok na bunku B, a opakovane alebo trvalo sa zúčastňuje na jej aktivácii, 

v jednej alebo v oboch bunkách prebehne nejaký rastový proces alebo metabolická zmena“ 

(Hebb, 1949: 21). V mozgovej kôre a v hipokampe prebieha učenie v excitačných synapsách. 

V priebehu učenia nastávajú biochemické reakcie, ktoré vedú buď k dlhodobému zväčšeniu 

alebo k dlhodobému zmenšeniu synaptickej váhy [5]. Učenie býva tiež charakterizované ako 

„tvorba synapsií, t. j. spájanie neurónov, a následná tvorba neurálnych sietí, alebo tiež ako 

zmena existujúceho spôsobu spojenia neurónov“ (Turek, 2010: 436). Ktoré typy neurónov 

budú v mozgovej kôre reagovať s konkrétnym typom synáps a tiež hustota spojení medzi 

neurónmi sú faktory podmienené geneticky (Bednáriková, 2013: 28). Počet synáps medzi 

individuálnymi neurónmi sa mení v závislosti od konkrétnej skúsenosti jedinca. Počet 

neurónov sa s vekom síce znižuje, avšak počet synáps sa zväčšuje. 

Učením sa vytvárajú neurónové (neurálne) reprezentácie objektov a ich asociácie [6]. Každý 

objekt je reprezentovaný pomocou distribuovaných sietí neurónov, pričom aktivita neurónov 

v nich je tiež distribuovaná. Ide o tzv. distribuovanú reprezentáciu. 

 

Kognitívna lingvistika 

Kognitívna lingvistika je integrálnou súčasťou kognitívnych vied. Jej ústredným predmetom 

výskumu je jazyková kompetencia človeka ako súčasť kognitívnej kompetencie, pričom 

východiskový postulát je založený na presvedčení, že jazyk je súčasťou poznania 

a poznávania sveta, pričom ovplyvňuje spôsob, ako človek svetu rozumie a ako ho vníma, aký 

obraz si o ňom vytvára a odovzdáva ho ďalej. Kognitívna lingvistika nepredstavuje jedinú 

koncepciu, ale zahŕňa viacero modelov ľudskej mysle, pričom v súčasnosti dominuje v nej 

zameranie na pragmatickú zložku významu [7]. 

Kognitívna lingvistika sa zaoberá opisom a objasňovaním mentálnych štruktúr a tiež procesov 

spojených s jazykovými znalosťami. Snaží sa objaviť súvislosti medzi štruktúrou mentálnych 

reprezentácií [8], ich spracovaním a neuronálnym substrátom. Kladie si predovšetkým 

nasledujúce otázky: Čo je základom ľudskej jazykovej kompetencie? Ako si človek osvojuje 

jazyk? Ako je jazyk spojený s myslením? Ako sa odráža štruktúra jazyka v štruktúre jazykovej 

reprezentácie? Ako používame naše jazykové znalosti? Aký je neuronálny substrát 

reprezentácie, osvojovania a používania jazyka? (Bednáriková, 2013: 17). 

Kognitívna lingvistika vychádza z nasledujúcich predpokladov. Jazyk je (Geeraerts, 2006):  

‒ perspektivistický (nie je len odrazom, ale je konštituentom objektívneho stavu vecí), 

‒ dynamický a flexibilý (odráža meniace sa životné prostredie človeka), 

‒ encyklopedický a neautonómny (odráža aj sociálne a kultúrne kontexty jeho používania), 
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‒ podmienený používaním a skúsenosťou používateľa jazyka. 

V rámci súčasnej kognitívnej lingvistiky prevládajú dva opozitné prístupy k vysvetľovaniu 

jazykovej znalosti (Bednáriková, 2013: 18): 

1. Modulový smer charakterizuje jazyk ako autonómny modul oddelený od modulov 

iných kognitívnych schopností (napríklad Chomského teória o generatívnej 

gramatike) [9]. 

2. Holistický smer postuluje vysvetliteľnosť jazykových znalostí iba ako súčasť 

všeobecných konceptualizačných procesov a kategorizačných princípov. Jazykové 

štruktúry a operácie považuje za nepostrádateľnú zložku celku kognitívnych 

schopností [10]. 

 

Neurodidaktika cudzích jazykov 

Neurodidaktika spája aspekty tradičného vyučovania s najnovšími poznatkami z oblasti 

kognitívnej neurovedy. Sawińsky opísal rozdiel medzi tradičnými a modernými prístupmi 

k vyučovaniu (aj cudzieho jazyka) nasledovne:  

‒ poznanie zákonitostí, mechanizmov a možností ľudského mozgu,  

‒ poznanie reálnych možností ľudského mozgu a jeho preferencií v učení sa, 

‒ potreba vlastného zdokonaľovania a uplatnenia v živote,  

‒ existencia osobností rozmanitej inteligencie a veľké individuálne rozdiely v osobnosti, 

‒ individuálny rozvoj človeka pomocou vlastného zdokonaľovania sa (In: Petlák, 2009: 14). 

Medzi vyučovacími prístupmi založenými na najnovších poznatkoch z oblasti neurovied 

dominuje v súčasnosti tzv. metóda mozgovokompatibilného učenia (angl. brain-based 

learning). Zakladá sa na predpoklade, že ľudský mozog pracuje najúčinnejšie, ak funguje 

v súlade so svojimi prirodzenými procesmi. V každom procese učenia by teda mali byť 

prítomné najmenej tri z nasledujúcich prvkov: zmysluplný obsah, obohatené prostredie, 

možnosť výberu, absencia pocitu ohrozenia, primeraný čas, dokonalé osvojenie učiva, 

spolupráca, adekvátna spätná väzba.  

Princípy mozgovokompatibilného učenia a ich následné didaktické implikácie možno zhrnúť 

nasledovne (Turek, 2005): 

1. Mozog je paralelný procesor. → Študijný proces je potrebné obohatiť o nové metódy, 

organizačné formy a pomôcky.  

2. Na učení sa podieľa celá fyziológia človeka. → Priebeh a výsledky študijného procesu 

ovplyvňuje aj prostredie učenia, študijný režim, vhodná výživa, relaxácia, pitný režim 
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a podobne, t. j. všetko, čo ovplyvňuje naše fyziologické funkcie, a tým aj schopnosť 

učiť sa. 

3. Hľadanie významu (zmyslu skúseností) je vrodené. → Obsah učiva musí byť pre 

študenta zmysluplný a pútavý. 

4. Hľadanie významu sa realizuje pomocou rozpoznávania a generovania vzorových 

schém. Mozog na základe minulých skúseností triedi (prípadne vytvára nové) vzorové 

schémy, aby dal zmysel novým vstupným informáciám. → Učivo má vychádzať 

z reálnych životných situácií, skúseností a potrieb študenta. Má byť bohaté na vzorové 

schémy. 

5. Emócie majú zásadný význam pre rozpoznávanie a generovanie vzorových schém. → 

Zaplavenie organizmu silnými negatívnymi emóciami je voči učeniu nepriaznivé. 

Namiesto koncentrácie na učebnú látku sa učiaci sústreďuje na ich zvládanie. 

6. Mozog spracováva celok aj jednotlivé časti učiva súčasne. Obe hemisféry 

spolupracujú a ovplyvňujú sa. → Pri učení treba zapájať obe hemisféry a na základe 

tejto požiadavky je žiaduce vhodne voliť aj typ zadávaných úloh. Predpokladom 

efektívneho učenia je kontextualizácia podávaných informácií. 

7. Učenie zahŕňa zámerné (úmyselné) aj nezámerné vnímanie. Mozog vníma nielen to, 

na čo sa sústreďuje, ale periférne vníma aj okolie. → Je potrebné eliminovať rušivé 

vplyvy. 

8. Učenie zahŕňa vedomé aj nevedomé procesy. Značná časť toho, čo si osvojujeme sa 

nachádza pod prahom vedomia, čiže učíme sa aj to, čo vedome nevnímame. → Je 

žiaduce zabezpečiť dostatok času pre správne vnímanie a pochopenie informácií. 

9. Ľudia majú najmenej dva druhy pamäti: priestorovú (registruje bežné životné 

skúsenosti) a mechanickú (registruje izolované fakty a izolované spôsoby činností). → 

Učebné aktivity je potrebné prispôsobiť tomu, aby mechanické osvojovanie učiva bolo 

nahradené porozumením a pochopením. 

10.  Mozog najlepšie chápe a pamätá si vedomosti a zručnosti uložené v prirodzenej 

priestorovej (nie mechanickej) pamäti. → Pri vyučovaní je žiaduce využívať metódy, 

ktoré sa čo najviac približujú neformálnemu učeniu sa žiakov, do ktorého je 

potrebné zapojiť čo najviac zmyslov. Použité vyučovacie prostriedky by mali vytvárať 

a imitovať reálne životné situácie. 

11.  Učenie je posilňované výzvou a oslabované pocitom ohrozenia. Ak môže mozog 

riskovať a má v tom podporu, vytvára sa najviac spojení medzi neurónmi. Pocit 
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ohrozenia alebo strachu môže zasa učenie spomaliť, či dokonca zastaviť. → Dôvera 

a pocit bezpečia sú nevyhnutnými predpokladmi efektívneho učenia. 

12.  Každý mozog je jedinečný. Jeho štruktúra sa učením mení. → Formu učenia treba 

zvoliť tak, aby mozog každého žiaka fungoval optimálne. Je potrebné rešpektovať 

individuálne učebné štýly žiakov, vychádzať z ich skúseností a záujmov. 

Inou rozšírenou metódou učenia je tzv. teória okien príležitostí (angl. critical period 

hypothesis), podľa ktorej v priebehu vývinu človeka existujú obdobia, keď majú špecifické 

udalosti na jeho vývin najväčší vplyv [11]. Napríklad v súvislosti s učením sa cudzích jazykov 

Lenneberg zdôraznil fakt, že osvojovanie si jazykov prebieha ľahšie v období pred pubertou. 

Čim skôr budú teda deti vystavené vplyvu jazyka, tým rýchlejšie a komplexnejšie si osvoja 

pravidlá jeho používania. (Lenneberg, In: Ruisel, 2004) Navyše, „ak s dieťaťom dostatočne 

nekomunikujeme, môže u neho dokonca nastať ireverzibilné poškodenie schopnosti osvojiť si 

reč“ (Gáliková, 2009: 63). 

 

Metakognície 

Metakognícia (premýšľanie o myslení) je pojem zahŕňajúci myšlienkové procesy, ktoré sa 

vzťahujú na vlastné poznávacie procesy. To znamená, že učiaci sa skúma a kontroluje vlastné 

procesy mentálneho spracovávania informácií. Konkrétnymi prejavmi metakognície sú 

špecifické vedomosti a zručnosti, ktoré človeku umožňujú monitorovať vlastné kognitívne 

procesy, kontrolovať a regulovať ich. Metakognícia zahŕňa nasledovné aktivity: štúdium 

procesov učenia sa, záujem o rozvoj vlastného procesu učenia sa, plánovanie postupu plnenia 

učebnej úlohy, monitorovanie porozumenia, sledovanie vlastných procesov učenia sa 

a vyhodnocovanie ich efektivity, riadenie vlastnej motivácie a postojov k učeniu, prípadná 

zmena učebných stratégií (Heldová – Kašiarová – Tomengová, 2011: 7). 

Metakognitívne poznatky sú kľúčovým predpokladom pre reflektívne a strategické učenie sa. 

Možno ich v podstate rozčleniť na tri kategórie (Ibidem): 

1. Poznatky o osobnostných odlišnostiach (poznanie seba). Ich cieľom je naučiť sa riadiť 

vlastné učenie a optimalizovať ho. Kľúčovým prvkom tohto procesu je objavenie 

vyhovujúceho štýlu učenia sa. 

2. Poznatky o odlišnostiach učebných úloh (poznanie úloh). Zahŕňajú všetky informácie 

o úlohe, ktorú treba vyriešiť vrátane kontextu a podmienok zadania. 

3. Poznatky o strategických odlišnostiach (poznanie stratégií). Ak kognitívne stratégie 

umožňujú dosiahnutie vytýčeného cieľa, metakognitívne stratégie jeho dosiahnutie 

zabezpečia. Metakognitívna stratégia pomáha žiakovi získať, analyzovať, využiť 



23 
 

a zapamätať si potrebné informácie. Študent by sa mal oboznámiť s viacerými 

stratégiami a zvoliť si takú, ktorá mu najviac vyhovuje. 

Medzi kritériá pre posudzovanie úspešnej aplikácie metakognitívnych procesov (poznatkov) 

patria: 

- presnosť a úplnosť získaných informácií, prípadne ich výstižná formulácia, 

- zoradenie informácií podľa ich dôležitosti a nadväznosť ich usporiadania, 

- správnosť vyvodených záverov a ich logická súvislosť s porovnávanými informáciami 

(súvislosť medzi závermi a argumentmi), 

- správne využitie vedomostí. 

 

Psycholingvistika a tlmočenie 

Podľa Fernándezovej a Smithovej Cairnsovej (2010) sú za predmet psycholingvistiky 

považované nasledovné oblasti: osvojovanie si jazyka dieťaťom, psychofonetika, 

porozumenie a produkcia reči, mentálna reprezentácia jazyka v mozgu, bilingvizmus, 

jazykové patológie, osvojovanie si cudzieho jazyka, osvojovanie si poznatkov pomocou 

jazyka, neverbálna komunikácia, súvislosť medzi jazykom a myslením a tiež korelácia medzi 

jazykom a kultúrou.  

 

História tlmočníckeho výskumu 

V 60. rokoch sa psycholingvisti a kognitívni psychológovia ako Nanpon, Goldman-Eislerová, 

Barik alebo Gerver venovali pokusom zameraným na spracovanie informácií ľudským 

mozgom, ďalej schopnosťou percepcie a produkcie ľudskej reči, ako aj výskumom 

komplexnosti procesu simultánneho tlmočenia (syntaktické, sémantické, lexikálne posuny pri 

prechode od východiskového k cieľovému jazyku). Gerver okrem iného zistil, že počas 

procesu simultánneho tlmočenia sa text počúvaný tlmočníkom v originálom jazyku a cieľový 

text produkovaný v inom jazyku prekrývajú približne na 75 % (Gile, 2006: 10). Osobitne 

Gerver, ktorý, zdá sa, vykonal v danom období v tejto oblasti najviac práce, sa stal terčom 

útoku samotných tlmočníkov, ktorí mu vyčítali, že jeho experimenty týkajúce sa vplyvu 

rýchlosti reči orátora alebo vplyvu rozličných interferenčných šumov počas tlmočenia sú 

priveľmi vzdialené od tlmočníckej praxe (Ibidem, 11). Napriek výhradám a svojmu prevažne 

teoretickému (a psychologickému) charakteru však tieto práce položili základy pre ďalšie 

psycholingvistické a neskôr omnoho praktickejšie tlmočnícke výskumy. 

Po neúspešnom Gerverovom pokuse zorganizovať v roku 1977 spoločné vedecké sympózium 

(psychológovia a lingvisti na jednej strane a praktizujúci tlmočníci na druhej) o konferenčnom 



24 
 

tlmočení nastáva v radoch samotných tlmočníkov – z dôvodu spomínaných výhrad 

a následnej neúčasti väčšiny pozvaných tlmočníkov – radikálny obrat v postoji k výskumu 

ako takému a viacerí z nich sa sami začínajú venovať vedeckému bádaniu v tejto oblasti 

(Ibidem, 13). 

V nasledujúcich rokoch ovládla tlmočnícku sféru charizmatická osobnosť Danice 

Seleskovitchovej, ktorá na Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs v Paríži vytvorila 

doktorský študijný program založený na premise teórie zmyslu, čiže na predpoklade, že pri 

efektívnom tlmočení z pôvodného do cieľového jazyka zohráva kľúčovú úlohu pochopenie 

celkového zmyslu výroku, a nie zameriavanie sa na individuálne lexikálne jednotky a ich 

preklad (Riccardi, 2005: 760). Pod Seleskovitchovej vedením vzniklo na Ecole Supérieure 

d’Interprètes et de Traducteurs – Université Paris III mnoho špecializovaných vedeckých 

prác a rozvinul sa plodný tlmočnícky výskum. Rozšírenie nových teoretických poznatkov 

a ich konfrontácia s tlmočníckou praxou, prípadne ich aplikácia v tréningových tlmočníckych 

programoch, podnietili rozsiahlu odbornú diskusiu, ktorá, okrem iného, potvrdila predpoklad, 

že zručnosti nadobudnuté pri konzekutívnom tlmočení sú rozhodujúcim predpokladom aj pre 

správny výkon techniky simultánneho tlmočenia. Napriek nesmiernemu významu výskumnej 

iniciatívy samotných tlmočníkov sa za „slepú škvrnu“ tohto desaťročia zvyčajne považuje 

nedostatok experimentálne, kvantitatívne a interdisciplinárne orientovaných prác, keďže 

vtedajší tlmočníky výskum vychádzal predovšetkým z kvalitatívnych analýz individuálneho 

tlmočníckeho výkonu a z následne formulovaných záverov. 

Pre zmierenie a zlúčenie dovtedajších – zdanlivo antagonistických – výskumných prístupov 

(psycholinvisti vs. praktizujúci tlmočníci) sa stal rozhodujúcim kongres zorganizovaný 

inštitúciou Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT – Vyššia 

škola moderných jazykov pre tlmočníkov a prekladateľov) v Terste v roku 1986, ktorého sa 

zúčastnili tak renomovaní tlmočníci, ako aj vedeckí bádatelia z rozličných oblastí, 

pedagógovia a čerství absolventi tlmočníckych výučbových a školiacich programov (Ibidem, 

761). Univerzita v Terste súčasne zverejnila na konferencii svoj zámer venovať sa 

interdisciplinárnemu štúdiu a výskumu tlmočenia v spolupráci s neurolingvistami. Na pôde 

tejto university bol taktiež založený prvý odborný časopis zameraný na tlmočnícky výskum 

The Interpreters´ Newsletter a inštitúcia začala s realizáciou veľkého počtu experimentálnych 

štúdií aj v spolupráci s vedcami z príbuzných disciplín. Orientácia vývoja, ktorú naznačila 

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori v Terste, sa stala novým 

teoretickým aj praktickým výskumným modelom, všeobecne akceptovaným tlmočníckou 

komunitou aj príslušnými výskumnými inštitúciami (Ibidem, 764). 
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Súčasný tlmočnícky výskum a vzdelávanie 

Pokiaľ ide o väčšinu experimentálnych výskumov v oblasti tlmočenia, je dôležité upresniť, že 

slovo experimentálny treba chápať skôr vo význame umelo navodený, neprirodzený, 

laboratórny. Následne, slabou stránkou podobne ladeného výskumu je v prvom rade jeho 

otázna kontextuálna validita, pretože na rozdiel od reálnej tlmočníckej situácie sa príslušné 

experimenty vykonávajú v prostredí, v ktorom absentujú typické kontextuálne faktory ako 

externé šumy, technický stav tlmočníckeho zariadenia, nemožnosť komunikát zopakovať, 

individualita rečníka, stres spontánne vyplývajúci z konkrétnej pracovnej situácie a ďalšie. 

Negatívnu úlohu zohráva tiež skutočnosť, že o výskumných premenných rozhodujú jednotliví 

vedci individuálne. Nejde teda o všeobecne uznávané a prijímané veličiny (konštanty, 

kategórie). Na druhej strane, nespornou výhodou umelo navodených experimentov je ich 

opakovateľnosť a selektívna zameranosť (t. j. výskumný zámer určuje kvantitatívne aj 

kvalitatívne zloženie výskumnej vzorky). 

V súčasnosti sú takmer všetci bádatelia v oblasti tlmočenia buď vysokoškolskí pedagógovia 

a školitelia budúcich tlmočníkov, alebo – prostredníctvom záverečných prác – poslucháči 

týchto vzdelávacích programov, pričom hlavný rozdiel medzi špecializovanými  zahraničnými 

univerzitnými inštitútmi (Viedeň, Praha, Terst, Gratz, Heidelberg a iné) a slovenskými 

akademickými pracoviskami (Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Prešov) spočíva 

predovšetkým v jednoznačnej oddelenosti translatologického a filologického (respektívne 

učiteľského) typu štúdia. Na zahraničných translatologických pracoviskách má štúdium 

zvyčajne podobu samostatnej interdisciplinárnej vedy s relatívne samostatnými metódami 

výskumu (Fedorko, 2005: 19). V prostredí Slovenskej republiky prevláda poväčšine tzv. Y-

model akademického vzdelávania, čiže bakalársky stupeň sa ešte nerozlišuje na samostatné 

prekladateľské, tlmočnícke, filologické alebo učiteľské štúdium.  Jeho obsahová náplň je 

zameraná predovšetkým na vytvorenie (v prípade tzv. malých či exotických jazykov) a 

posilnenie jazykovej kompetencie, ako aj na oboznámenie sa s kultúrnymi aspektami 

študovaného jazyka. Poslucháči sa špecializujú na prekladateľov, tlmočníkov, filológov a 

učiteľov až na magisterskom stupni. (Za periodiká, ktoré významne napomáhajú rozvoju 

slovenskej translatologickej teórie a praxe, môžeme označiť predovšetkým zborníky Teória a 

prax súdneho prekladu a tlmočenia (Filozofická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava) 

a Preklad a tlmočenie (Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica). 

Vo všeobecnosti tlmočnícka komunita nie je veľmi naklonená experimentálnemu výskumu, a 

to z viacerých dôvodov. Konferenční tlmočníci majú zvyčajne oveľa vyšší príjem ako 

výskumní pracovníci, preto mnoho úspešných absolventov tlmočníckych vzdelávacích 
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a tréningových programov dáva v okamihu voľby prednosť tlmočníckej praxi. Následne, 

úspešní a dobre zarábajúci tlmočníci nie sú v žiadnom ohľade motivovaní spolupracovať na 

akýchkoľvek experimentálnych výskumných projektoch (Riccardi, 2005: 763). 

Ďalším dôvodom je fakt, že mnohí frekventanti tlmočníckych školiacich programov sú 

primárne vzdelávaní v konkrétnych tlmočníckych poznatkoch a trénovaní v tlmočníckych 

zručnostiach, čiže len okrajovo sa venujú ostatným (viac teoretickým) akademickým 

disciplínam ako lingvistika alebo metodológia (metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho 

výskumu, štatistika) a spravidla nemajú adekvátne rozvinuté žiaduce akademické schopnosti a 

znalosti. Svetlou výnimkou bývajú poslucháči doktorandského štúdia, voči ktorým bývajú 

z hľadiska profesionality rovnocenne uplatňované vysoké štandardy týkajúce sa praktických 

tlmočníckych zručností, ako aj nevyhnutnosť ovládať príslušné lingvistické a výskumné 

inštrumentárium. 

Menej známym, no relatívne závažným dôvodom, prečo sa praktizujúci tlmočníci odmietajú 

zúčastňovať experimentálnych výskumných projektov, sú pocity zraniteľnosti a ohrozenia 

vyplývajúce zo skutočnosti, že iná, často celkom neznáma, osoba bude ich profesionálny 

výkon podrobne sledovať, kontrolovať, analyzovať, posudzovať, upozorňovať na prípadné 

zlyhania, referovať o nich tretej strane, a tým potenciálne ovplyvňovať, či dokonca ohrozovať 

ich pracovné miesto a profesionálnu povesť (Štubňa, 2015: 14). 

Poslednou prekážkou pre výkon experimentálnych štúdií v oblasti simultánneho tlmočenia 

býva získanie vhodnej výskumnej vzorky, najmä ak ide o jej početnosť a homogénnosť. Je 

pomerne náročné presvedčiť profesionálnych tlmočníkov, aby časť voľného času venovali 

nehonorovanému výskumu, a súčasne zabezpečiť, aby získané subjekty boli rovnocenné 

z hľadiska profesionality, mali podobné pracovné skúsenosti, absolvovali v minulosti 

príbuzné tréningové alebo vzdelávacie programy, pracovali v rovnakej profesijnej oblasti 

a ovládali požadovanú konkrétnu jazykovú kombináciu (Ibidem). 

Ďalšie užitočné informácie týkajúce sa histórie a teórie prevažne európskeho (aj česko-

slovenského) tlmočníckeho výskumu môžu čitatelia nájsť v publikácii slovenského pedagóga 

Jaroslava Stahla Čo sa odohráva v hlave tlmočníka. 

 

Operačná pamäť 

Koncept operačnej pamäti je dodnes jedným z najvýznamnejších kognitívnych modelov, 

ktoré nachádzajú široké uplatnenie v tlmočníckej teórii aj praxi. Vznikol približne na prelome 

70. a 80. rokov 20. storočia (Atkinson, Baddeley, Hitch, Daneman, Kyllonen, Carpenter, Just 

a iní) a nadviazal na psycholingvistické výskumy týkajúce sa krátkodobej (alebo primárnej 
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pamäti) predchádzajúceho obdobia. Opakované výskumy preukázali, že počas niekoľkých 

sekúnd uchováva ľudská pamäť približne 7 (+/– 2) položiek alebo informačných úsekov 

(logických celkov – častí vety) (Atkinson – Shiffrin, 1971: 84). Tvrdenie, že ľudská pamäť 

(krátkodobá či dlhodobá) má obmedzenú kapacitu, je síce pravdivé, ale často sa pritom 

nezohľadňuje empirická schopnosť pamäti, čiže jej dispozícia uchovávať súčasne zmyslové 

vnemy, citové podnety alebo logické súvislosti medzi jednotlivými prvkami výpovede. 

K pôvodnému fonologickému uzlu – okamžitej pamäti na čísla a slová (mechanický princíp) – 

teda časom pribudla tzv. konceptuálna (operačná) pamäť spojená s myslením, porozumením 

textu (písanému aj hovorenému), chápaním jazyka, riešením problémov s pozornosťou 

a inými psychickými procesmi (Ibidem, 86). 

V kontexte simultánneho tlmočenia znamená použitie operačnej pamäti skutočnosť, že 

tlmočník sa v danej chvíli neopiera iba o bezprostredné vyjadrenie rečníka, ale musí neustále 

zohľadňovať aj kontext – sémantickú oblasť, ktorej sa tlmočený diskurz týka, a takisto 

komunikačnú situáciu, čiže časovo-priestorové okolnosti, v ktorých sa tlmočenie realizuje. 

Rovnako je dôležité neprestajne prihliadať na vzájomné súvislosti medzi jednotlivými 

zložkami textu (kohézia a koherencia) – či už v rámci diskurzu jedného rečníka, alebo 

v nadväznosti prejavov predchádzajúcich a nasledujúcich rečníkov. 

Ustavičné uvedomovanie si týchto informácií a vzájomných väzieb medzi nimi nás 

v tlmočníckej praxi môže uchrániť od omylov vyplývajúcich z aplikácie techniky tzv. 

mechanickej translácie [12]. Rovnaký výraz môže byť totiž v rozličných sémantických 

oblastiach transponovaný odlišne, napríklad talianske slovo domanda primárne znamená 

otázka, avšak v ekonomickej oblasti nadobúda špecifický význam dopyt a v právnej 

terminológii znamená zasa podanie na súd. Samozrejme, môže sa stať, že v priebehu súdneho 

procesu nadobudne táto lexéma znova prvotný význam otázka.  

 

Začiatočníci vs. profesionáli 

Oboznámenie sa s translatologicky relevantnými poznatkami pochádzajúcimi z oblasti 

psycholingvistiky znamená pre tlmočníkov v prvom rade reorganizáciu dovtedy 

nadobudnutých vedomostí týkajúcich sa recepcie a produkcie reči. Následným vzdelávacím 

cieľom v oblasti simultánneho tlmočenia je transformácia implicitných jazykových vedomostí 

a zručností na explicitné (uvedomované) narábanie s jazykom. Jedným zo základných 

rozdielov medzi profesionálnymi tlmočníkmi a poslucháčmi tlmočníckeho štúdia je stupeň 

a spôsob organizácie získaných poznatkov (lingvistických, metalingvistických aj odborných). 

Podľa viacerých výskumov (Moser-Mercier, 1997: 255-261) je stupeň organizácie týchto 
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poznatkov nepriamo úmerný reakčnému času a rýchlosti prístupu k informáciám na úrovni 

cieľového jazyka, inými slovami, čím lepšie tlmočník ovláda danú problematiku (lingvistickú, 

odbornú), tým rýchlejšie dokáže reagovať. 

Ďalším významným zisteným rozdielom medzi profesionálnymi tlmočníkmi a poslucháčmi 

tlmočníckeho štúdia je stupeň rozvinutia schopnosti kontextualizácie. Profesionáli sú schopní 

lepšie spájať významy konkrétnych výrazov zo zdrojového textu so situačným kontextom 

(komunikačnou situáciou) a na základe toho dokážu produkovať viac asociačných väzieb 

(spojení) vo vzťahu k tlmočeným údajom (Seleskovitch, 1999:19). 

Pokiaľ ide o typológiu poznatkov, psycholingvistické výskumy ukázali, že profesionáli si 

postupom času vytvoria (separátne) komunikačné schémy zodpovedajúce jednotlivým typom 

prejavov, komunikačným situáciám (diplomatické stretnutie, kultúrne podujatie, súdne 

pojednávanie, konferenčné tlmočenie alebo iné) a pracovnému kontextu (miesto, čas, 

okolnosti) (Ibidem). 

Profesionáli dosahujú tiež vysoký stupeň „automatizácie“ príslušných tlmočníckych zručností, 

a tým aj väščiu rýchlosť vyjadrovania sa v cieľovom jazyku. 

Z hľadiska porozumenia obsahu komunikátu sú profesionáli schopní v kratšom reakčnom 

čase rozlíšiť medzi podstatnými a sekundárnymi informáciami. Profesionáli rovnako 

preukazujú vyšší stupeň aplikácie pragmatického prístupu pri výbere vhodných lexikálnych, 

syntaktických či sémantických prostriedkov, ďalej schopnosť voľby adekvátnej štylistickej 

vrstvy a prozodických nástrojov, ako aj väčšiu schopnosť monitorovať v priebehu 

tlmočníckeho výkonu svoju produkciu v cieľovom jazyku. Naopak, tlmočníci-ašpiranti 

preukazujú v značnej miere tendenciu oddeľovať sémantické významy jednotlivých lexém 

(syntagiem) v zdrojovom texte od komunikačnej situácie a relatívne často sa uchyľujú 

k používaniu prvostupňových (primárnych) významov slov bez zohľadnenia ich väzby na 

príslušný kontext – jednotlivé slová a vety vnímajú skôr ako nesúvisiace izolované celky 

(Ibidem, 20). Vo všeobecnosti možno povedať, že zisťovanie a porovnávanie zhôd a rozdielov 

medzi profesionálnymi tlmočníkmi a ašpirantmi na výkon tlmočníckeho povolania je 

základnou veličinou na posudzovanie pokroku a stupňa osvojenia si príslušných tlmočníckych 

zručností. Riccardiová poukazuje vo svojom výskume na interakciu dvoch hlavných druhov 

používaných tlmočníckych stratégií: 1) stratégie založené na poznatkoch (knowledge based 

strategies) a 2) stratégie vyplývajúce zo skúseností – z praxe (skill-based strategies) 

(Riccardi, 1996: 213-222). 

Používanie stratégií založených na poznatkoch (1) spočíva v aktivácii vedomých analytických 

procesov – ak sme nútení promptne vytvoriť odpoveď na poskytnutý podnet a žiadna 
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z dostupných automatických stratégií nie je v danej situácii adekvátna a použiteľná. Takáto 

situácia zvyčajne nastáva vtedy, keď je rýchlosť rečníkovho prejavu príliš vysoká, alebo v 

prípade nadmernej informačnej hustoty zdrojového textu, respektíve pri čítaných prejavoch 

alebo pri výskyte neznámych pojmov. 

Stratégie založené na skúsenosti (2) sú vlastne automatickými odpoveďami mozgu (na 

základe ustálených behaviorálnych vzorcov typu podnet – reakcia) a ich aktivácia súvisí 

s rozpoznaním prílušného komunikačného podnetu v konkrétnej komunikačnej situácii. 

Tlmočník si v tomto prípade žiaduce reakcie (na korešpondujúce stimuly) zvnútorní 

a zautomatizuje do takej miery, že ich následné používanie vníma ako prirodzené a spontánne. 

Uvedené stratégie (2) sa prirodzene týkajú všetkých úrovní jazyka – morfologicko-

syntaktickej, sémantickej, textovej aj pragmatickej – a zvyčajne medzi ne patria pozdravy, 

poďakovania, predstavenie rečníka, enumerácie a iné, čiže frekventované frázové spojenia 

v rámci určitého typu textu alebo komunikačného kontextu. Tlmočník dokáže tieto 

stereotypné prvky používať ako „instantné“ formulácie, no zakaždým ich adekvátne doplní 

novými informačnými jednotkami, pomocou ktorých ich odlíši od všeobecného použitia alebo 

od rozdielneho komunikačného kontextu (vlastné mená, názvy, dátumy a pod). 

Globálne teda možno konštatovať, že základný rozdiel medzi profesionálnymi a začínajúcimi 

tlmočníkmi spočíva v kognitívnej oblasti a v následnej aplikácii poznatkov (osvojených 

zručností) pri reštrukturalizácii komunikátu počas jeho prenosu zo zdrojového do cieľového 

jazyka (Ibidem). 

 

Záver 

Teoretické poznatky z oblasti kognitívnych vied nachádzajú v súčasnosti stále výraznejšie 

uplatnenie v rámci progresívne sa rozvíjajúcich lingvodidaktických aj translatologických –  

výskumných či aplikovaných – prístupov a disciplín. 

 

Poznámky 

[1] Mozgový kmeň spája mozog s miechou a riadi inštinktívne správanie a automatické 

funkcie organizmu, ktoré zabezpečujú výkon základných životných funkcií. Na tejto úrovni 

mozgu však nenastáva tvorba reči, ani zrakovej pamäti, čiže nedochádza ani k vedomému 

učeniu (Sepešiová, 2013). 

[2] Nervová bunka (neurón) sa skladá z jadra (telo bunky), ďalej z rozvetvených výbežkov 

(dendritov) prijímajúcich vzruchy a informácie a napokon z axónov odvádzajúcich signály 

z jadra. 
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[3] Miesto prenosu signálu z jedného neurónu na iný sa nazýva synapsa, pričom intelekt 

človeka závisí od ich počtu. 

[4] Jediný neurón môže mať na svojom povrchu rádovo 10³-105 synáps. 

[5] V súvislosti s pamäťou je rozhodujúce, v ktorej časti mozgu dochádza ku zmenám 

synaptických váh – prefrontálna mozgová kôra je sídlom krátkodobej (pracovnej pamäte) a v 

hipokampe a asociačných oblastiach sídli zasa dlhodobá pamäť. Viac v Jedlička a kol. (2002). 

[6] Vizuálna predstava predmetu v parietálnej kôre je pomocou synaptických váh 

 asociovaná so zvukovou podobou slova v sluchových častiach temporálnej kôry, 

ďalej s reprezentáciou vône predmetu v čuchovej kôre, so spomienkami z minulosti, 

so získanými vedomosťami o danom objekte a pod. (Jedlička a kol., 2002). 

[7] Skupinu príbuzných kognitívnych vedeckých disciplín okrem kognitívnej lingvistiky a 

psycholingvistiky ďalej dopĺňajú: kognitívna psychológia, neurolingvistika 

a lingvokulturológia. 

[8] Ide o mentálnu predstavu vonkajšieho sveta vo forme obrazov, symbolov, schém, pravidiel 

či plánov tak, ako je zakódovaná v ľudskej mysli. 

[9] Jazyková schopnosť človeka je generovaná v štruktúrnej a funkcionálnej konštitúcii jeho 

mozgu. Podľa Chomského ide o vrodenú, biologicky determinovanú autonómnu zložku 

ľudskej mysle a mozgu. 

[10] Inou protikladnou dvojicou je tzv. komputacionistický a konekcionistický smer. Prvý 

z nich sa zakladá na princípe algoritmu, ktorý funguje sériovo, pričom nasledujúca operácia sa 

začne až po ukončení predchádzajúcej. Druhý model predpokladá sieť vzájomne prepojených 

jednotiek (uzlov) a paralelne spracovávaných informácií. 

[11] Viac v Turek (2010: 444). 

[12] Porovnaj Kupferschmidtová (2015: 27). 
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HISTORIK – KLASICKÝ FILOLÓG V ÚLOHE PREKLADATEĽA 

 

DANIELA ROŠKOVÁ 

 

Abstrakt  

 

Témou predloženého príspevku je predstavenie práce historika – klasického filológa 

na preklade a výklade latinského epigrafického prameňa. Latinské nápisy ponúkajú špecifický 

zdroj poznatkov o rímskej spoločnosti. Náhrobné nápisy (epitafy) sú najviac zastúpené 

spomedzi všetkých nápisov a zároveň slúžia ako najlepší prameň pre sociálnu históriu, pre 

poznanie osudov inak neznámych obyvateľov antického Ríma.  

V predloženom príspevku sa venujeme analýze náhrobného nápisu z mesta Rím, ktorý 

je publikovaný v rámci Corpus Inscriptionum Latinarum (zbierka latinských nápisov) pod 

označením CIL VI 18817. Epitaf venovala Furia Spes pre svojho zosnulého manžela 

Sempronia Firma.  Nápis je vyrytý do mramorového náhrobku a dnes sa nachádza v Musei 

Capitolini v Ríme.  

 

Abstract 

 

The presented paper introduces the work of historian/classical philologist on 

translation and interpretation of a Latin epigraphic source. Latin inscriptions offer a specific 

source of knowledge about Roman society. Most commonly occurring are funerary 

inscriptions (epitaphs), which are considered as best input for social history, for learning the 

fate of otherwise unknown inhabitants of ancient Rome. 

The paper analyzes a funerary inscription from the city of Rome, published in Corpus 

Inscriptionum Latinarum (collection of Latin inscriptions) under label CIL VI 18817. This 

epitaph is dedicated to Sempronius Firmus, a deceased husband of Furia Spes. It is carved 

into a marble tombstone and today exhibited in Musei Capitolini in Rome. 

 

Kľúčové slová 

epigrafia – nápisy – epitaf – Corpus Inscriptionum Latinarum – rímska spoločnosť – 

manželstvo  

 

Keywords 

epigraphy - inscriptions - epitaph - Corpus Inscriptionum Latinarum – Roman society – 

matrimony 
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Antické dejiny (dejiny starovekého Grécka a Ríma) sú predmetom bádania už dlhé 

stáročia. Skúmanie minulosti sa dlhé roky zameriavalo najmä na politické a vojenské dejiny, 

ku ktorým sú zachované aj najlepšie pramenné zdroje. Sú to práce antických historikov – 

súčasníkov daných javov alebo neskorších opisovateľov skutočností z minulosti.   

Najmä od polovice devätnásteho storočia sa historici postupne prestali venovať takmer 

výhradne politickým udalostiam, vojenským konfliktom a mocenským vzťahom v rámci dejín 

a začali sa rozvíjať aj sociálne dejiny. S postupným rozvojom sociálnych dejín sa v rámci 

antických dejín do pozornosti dostáva každodenný život antickej spoločnosti, vzťahy v 

rodine, medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, postavenie žien v spoločnosti a ich 

identifikácia v mužskom svete, vzdelanie, stravovanie, bývanie a mnoho ďalšieho.     

Práca historika je založená predovšetkým na práci s pramenným materiálom, ktorý je 

dokladom o minulosti a priamym svedectvom udalostí. Len práca s prameňmi v originálnom 

jazyku môže priniesť objektívny pohľad, pretože každý preklad nesie už istý odtienok, pohľad 

prekladateľa. Preto pri práci s pramenným materiálom uprednostňujeme originálne texty pred 

prekladmi. Tak sa historik a klasický filológ stáva aj prekladateľom a vykladačom dejín.   

Pre štúdium antických sociálnych dejín a každodennosti sa ponúka jeden významný 

a málo prebádaný typ prameňa, ktorý je predmetom štúdia epigrafie - nápisy. V rámci 

predloženého príspevku sa budeme venovať latinským nápisom z mesta Rím a konkrétne 

jednému z nich, jeho analýze a prekladu.  

Latinské nápisy ponúkajú špecifický zdroj poznatkov o rímskej spoločnosti. Existuje 

veľké množstvo rôznych typov nápisov: honoračné, dedikačné, sakrálne, nápisy na 

predmetoch každodennej potreby, na míľnikoch atď. Najviac zastúpené spomedzi nápisov 

a zároveň jednými z najdôležitejších pre sociálnu históriu sú náhrobné nápisy (tituli 

sepulcrales) – epitafy. Tvoria približne dve tretiny všetkých latinských nápisov, a tým sa 

z nich stávajú najviac informatívne časti epigrafie. Zároveň je to zo všetkých epigrafických 

pamiatok najlepší prameň k štúdiu rímskej spoločnosti, rímskej onomastiky, zamestnanosti či 

vzdelanosti v každodennom živote.  Z nápisov sa dozvedáme mnoho o živote nižšej aj vyššej 

spoločenskej vrstvy. Na rozdiel od literárnych prameňov, ktoré zachytávajú najmä život 

a reálie blízke ich autorom z vyššej spoločenskej triedy, a tým slúžia veľmi dobre na 

rekonštruovanie života aristokratických kruhov, epigrafické pamiatky, a najmä epitafy, sa 

zaoberajú všetkými spoločenskými vrstvami. Na nápisoch sú zachytené aj osoby, ktoré 

nenájdeme v žiadnom inom type prameňa. Niekedy je len jediný náhrobný nápis dokladom 

existencie a osudu inak neznámeho jednotlivca, ktorý žil pred dvomi tisícmi rokov.  
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Takýmto dokladom je aj náhrobný nápis z mesta Rím, ktorý je publikovaný v rámci Corpus 

Inscriptionum Latinarum, zbierky latinských nápisov, ktorá vychádza od polovice 19. storočia 

dodnes, pod označením CIL VI 18817.
47

  

Náhrobný nápis Furie Spes pre jej manžela Sempronia Firma, vyrytý do mramorového 

náhrobku, je dnes uložený v Ríme v Musei Capitolini. Nápis nie je datovaný a ani z jeho 

obsahu nevyplývajú žiadne bližšie údaje vhodné na ohraničenie časového obdobia.
48

 

Z hľadiska vonkajších znakov (napr. typ a forma písma, kvalita prevedenia náhrobku a jeho 

forma,) ho môžeme zaradiť do 1. - 2. storočia po Kr.  

Corpus Inscriptionum Latinarum prináša text epigrafickej pamiatky presne v tej 

podobe, ako sa našiel, bez prekladu, rozpisu skratiek, prípadne iných úprav. Niekedy 

v komentári editor doplní niektoré nejasné miesto, prípadne navrhne chýbajúci text 

znehodnoteného originálneho nápisu. Skratky musí čitateľ identifikovať a doplniť sám. 

Na správnom rozpísaní skratky veľmi záleží – nesprávne pochopenie vedie k zlej 

interpretácii. Na rozvedenie skratiek, vloženie písmena, zásahu editora a pod. sa používa 

všeobecne platný systém zavedený v roku 1931
49

 na konferencii epigrafov a paleografov 

v Leydene, tzv. Leydenský systém. Tento systém sa používa pri publikovaní latinských aj 

gréckych nápisov, papyrusov, manuskriptov.
50

 

Na nápise Furie Spes sa stretávame s týmito vysvetlivkami:  

[...]  lacuna alebo medzera v originálnom texte nedoplnená editorom, počet znakov známy 

[abc]  doplnenie písmen, ktoré v originálnom texte z dôvodu poškodenia alebo odlomenia 

(lacuny) chýbajú 

a(bc)  rozvedená skratka 

{ab}  písmená v texte, ktoré editor považuje za chybné alebo nadbytočné  

<ab>  znaky omylom vynechané autorom antického textu, doplnené alebo upravené editorom   

 

Text náhrobného nápisu - CIL VI 18817: 

 

ANIMAE SANCTAE COLENDAE 

                                                           
47

 CIL VI 18817 (Bormann, Eugenius / Henzen, Wilhelm / Hülsen, Christianus) = Inscriptiones Latinae selectae 

(ILS) 8006 (Dessau, Hermann) = Supplementa Italica. Imagines - Roma 1 108 (Gregori, Gian Luca / Mattei, M.). 
48

 Z obsahu sa dá na datovanie použiť jedine formulka DMS, ktorá sa používala najmä v principáte (27 pred Kr. 

– 284 po Kr.).  
49

 V porovnaní z vydanými edíciami (väčšina ešte v devätnástom storočí) je tento systém dosť nový. Akokoľvek 

sa snažil držať znakov prevládajúcich v edíciách, pri čítaní starších zbierok, najmä talianskych a francúzskych, 

nájdeme iné systémy. Vždy sa uvádzajú v úvodoch príp. predhovoroch. 
50

 Viac pozri VIDMAN, Ladislav. Psáno do kamene, Praha: Academia, 1985, s. 53-54, SCHMIDT, Manfred G. 

Einführung in die lateinische Epigraphik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004, s. 23-24. 
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D M S 

FVRIA SPES L SEMPRONIO FIRMO 

CONIVGI CARISSIMO MIHI VT COGNOVI 

PVER PVELLA OBLIGATE AMOR PARTIER 

 CVM QVO VIXI TEMPORI MINIMO ET 

 QVO TEMPORE VIVERE DEBVIMVS 

A MANV MALA DISEPARATI SVMVS 

ITA PETO VOS     NES  SANCTISSIMAE 

 COMMENDAT               HABEATIS 

 MEVM CA    M  ET VELLITIS 

 HVIC INDVLGENTISSIMI ESSE 

 HORIS NOCTVRNIS 

 VT EVM VIDEAM 

 ET ETIAM ME FATO SVADERE 

 VELLIT VT ET EGO POSSIM 

 DVLCIVS ET CELERIVS 

 APVT EVM PERVENIRE 

 

Prepis nápisu – rozvedenie skratiek, doplnenie vynechaných alebo nečitateľných miest:  

Animae sanctae colendae / d(is) M(anibus) s(acrum) / Furia Spes L(ucio)
51

 Sempronio Firmo 

/ coniugi carissimo mihi ut cognovi / puer puella obligati amor<e=I> pariter / cum quo vixi 

tempor<e=I> minimo et / quo tempore vivere debuimus / a manu mala diseparati sumus / ita 

peto vos [Ma]nes sanctissimae / commendat[um] [...] habeatis / meum ca[ru]m et vel{l}itis / 

huic indulgentissimi esse / horis nocturnis / ut eum videam / et etiam me fato suadere / vel{l}it 

ut et ego possim / dulcius et celerius / aput eum pervenire 

 

Preklad textu:  

Svätej a uctievania hodnej duši. Zasvätené duchom zosnulých. 

Ja, Furia Spes, (venujem tento náhrobok) Luciovi
52

 Semproniovi Firmovi, svojmu 

najdrahšiemu manželovi.  

Keď som ho stretla, ako chlapec a dievča sme sa zaviazali rovnakou láskou. Žila som s ním 

príliš krátku dobu z času, ktorý sme mali žiť. Boli sme od seba odlúčení zlou rukou. 

                                                           
51

 L(iberta) k nejasnosti rozpisu skratky viď nižšie. 
52

 Ja, Furia Spes, prepustenka, (venujem tento náhrobok) Semproniovi Firmovi. 
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Tak vás prosím, duchovia najsvätejší, aby ste sa postarali o môjho drahého, aby ste boli 

k nemu čo najzhovievavejší, a aby som ho v nočných hodinách vídala.  

A tiež prosím osud, aby mi doprial jemne a rýchlo sa k nemu dostať.   

 

Nápis CIL VI 18817 je v porovnaní s bežnými epitafmi dosť obsiahly a ponúka 

niektoré raritné informácie.
53

 Z rozsahu, ale aj z formy prevedenia náhrobku (kvalitný drahý 

mramor a krásna práca kamenára prevedená na nápise textu do rímskych kapitálok) 

vidno bohatstvo manželov.  

Už úvodná formulka nasvedčuje, že nápis sa bude vymykať z tradičnej šablóny 

náhrobných nápisov. Tie majú svoju klasickú štruktúru, ktorá sa do istej miery môže meniť 

podľa vkusu zadávateľa.  Významným znakom latinských epitafov od doby cisárskej, 

častejšie od druhej polovice prvého storočia po Kr., je začiatok takmer každého náhrobného 

nápisu – invokácia. Duchom zosnulých (Duchom Mánom) -  Dis Manibus alebo Dis Manibus 

Sacrum – zasvätené duchom zosnulých. Táto invokácia bola taká bežná, že sa začala 

skracovať na D M a D M S. Formulka bola taká vžitá, že sa objavuje aj na niektorých 

kresťanských nápisoch. Patrila jednoducho neodlučiteľne k náhrobnému nápisu.
54

  

V tomto prípade máme však pred klasickým DMS, ešte jednu invokáciu - Animae 

sanctae colendae – svätej a uctievania hodnej duši. Ide o osobný prejav, za ktorým nasleduje 

ešte aj zaužívaná forma DMS.   

Duchovia sa spomínajú v texte ešte raz, keď Furia Spes prosí duchov, aby bdeli nad jej 

najdrahším a boli k nemu zhovievaví. Tak, aby ho mohla v noci vídať a rýchlo a ľahko sa 

s ním stretnúť. Manes sanctissimae – najsvätejší duchovia, táto forma je gramaticky 

nesprávna, keďže Manes, ium. pl. sú mužského rodu, preto koncovka ženského rodu nesedí. 

Z textu však nie je možné iné gramatické spojenie.   

Po invokácii nasleduje meno zadávateľky nápisu v nominatíve a meno jej zosnulého 

manžela, ktorému je nápis venovaný, v datíve. Pri rozpise skratiek nastáva komplikácia pri 

spoluhláske „L“ medzi menami. „L“ môže označovať meno Lucius, ktoré sa rovnako ako 

                                                           
53

 K tradičnému obsahu náhrobných nápisom patrilo meno, prípadne povolanie zosnulého, často aj toho, kto 

nápis pre zosnulého zhotovil. Vek zosnulého, vzťah k zhotovovateľovi náhrobku, niekedy dĺžka života, pri 

manželských epitafoch aj spoločného života. Rozsah a obsah epitafu závisel od vkusu a najmä finančných 

možností zhotoviteľa. 
54

 Najstaršie kresťanské nápisy nemali vlastnú ustálenú formu, sú na nerozoznanie od pohanským a fakt, že ide 

o kresťanský nápis môžeme zistiť len vtedy, ak vieme, že dotyčná osoba bola kresťan. VIDMAN, Ladislav. 

Psáno do kamene, s. 82; Viac ku kresťanským nápisom viď MARUCCHI, Orazio. Christian epigraphy. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1912. 
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všetky ostatné praenomen
55

 písalo len skratkou: Furia Spes L(ucio) Sempronio Firmo – Furia 

Spes Luciovi Semproniovi Firmovi. Druhá možnosť prepisu skratky „L“ je označenie 

postavenia prepusteného otroka libertus/liberta – prepustenec/prepustenka, ktoré sa písalo 

v skratke za menom: Furia Spes L(iberta) Sempronio Firmo – Furia Spes, prepustenka, 

Semproniovi Firmovi.  

Obidve možnosti sú akceptovateľné gramaticky aj logicky. Ani z prevedenia nápisu sa 

nejaví, že by sa „L“, stojace presne v strede medzi dvomi menami, malo týkať jednej alebo 

druhej osoby. Prvá verzia, meno Lucius, je podľa nášho názoru pravdepodobnejšia 

a uprednostňujeme toto čítanie. Slobodní plnoprávni Rimania používali tri mená (tria nomina: 

praenomen, nomen gentile, cognomen) a dá sa predpokladať, že Furia Spes by na takom 

zásadnom nápise, akým bol Semproniov náhrobný nápis, neopomenula ani jedno z nich. 

Okrem toho termín prepustenka (liberta) nebol oficiálnou súčasťou mena a nebolo ho teda 

nutné na nápise explicitne zdôrazňovať.  

Z nápisu Furie Spes a Sempronia Firma znejú úprimné city a láska, ako aj veľmi 

sugestívna modlitba za to, aby mohli byť manželia opäť spolu. Na zdôraznenie skutočnej 

vrúcnosti a citu používa Furia Spes pri opise svojho zosnulého manžela privlastňovacie 

zámeno, ktoré nie je v takejto podobe príliš časté pri formulkách na nápisoch - coniugi 

carissimo mihi – môjmu najdrahšiemu manželovi. Datívna forma coniugi carissimo je 

klasickou dedikačnou formulkou. Coniux (coniunx) označuje manžela/manželku. Na nápisoch 

sú časté rôzne formy označenia manželov (vir/uxor, maritus/marita, contubernalis atď.). 

Coniux bol titul určený len pre manželov, ktorí uzavreli nuptiae iustae – legitímne 

manželstvo, teda manželstvo medzi dvomi slobodnými plnoprávnymi občanmi.
56

 

Adjektíva, ktoré sa viažu k zosnulému, vyjadrujúce lásku a cit sa v rôznych obmenách 

na nápisoch neustále opakujú. Medzi najčastejšie patria benemerens – dobro si zasluhujúci/a, 

dulcissimus/a – najsladší/ia, incomparabilis – neporovnateľný/á, výnimočný/á, carissimus/a – 

najdrahší/ia, pientissimus/a – najoddanejší/ia a ďalšie. Všetky spomenuté prívlastky majú 

                                                           
55

 Praenomen bolo osobné meno, dnešné krstné meno. Ich výber bol veľmi obmedzený, preto nemohli slúžiť ako 

presná identifikácia osôb. Každá rodina si ľubovoľne vyberala z približne osemnástich najčastejších praenomen, 

okrem nich nachádzame zmienky ešte o asi dvadsiatich piatich ďalších zriedkavejších formách osobného mena. 

Mená sa písali v skratkách. Najpoužívanejšie boli C – Gaius, CN – Gnaeus, L – Lucius, M – Marcus, P – 

Publius, Q – Quintus, T - Titus. SALOMIES, Olli. Die römischen Vornamen. Studien zur römischen 

Namengebungen. Helsinky: Societas Scientiarum Fennica, 1987, s. 87-88; SALWAY, Benet. What´s in a Name? 

A Survey of Roman Onomastic Practice from c. 700 BC to AD 700. In Journal of Roman studies 84, 1994, s. 

125-126. 
56

 V tomto prípade je použitie titulu coniux dosť pochybné, keďže Furia Spes podľa formy mena bola 

prepustenkou, respektíve potomkom prepustencov, v takom prípade by nemala mať nárok na použitie termínu 

coniux. Na nápisoch sa však častokrát stretávame s rôznymi nie úplne správnymi (napr. gramaticky) alebo 

oprávnenými termínmi, ktoré používa pisateľ v snahe o postavenie seba i zosnulého do čo najlepšieho svetla.  
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ukázať výnimočnú povahu svojho držiteľa, preto sú vo väčšine prípadov uvádzané v 

superlatíve.        

Najbežnejší prívlastok benemerens bol taký častý, že sa začal skracovať na 

jednoduché B M. Tieto prívlastky sú do takej miery rozšírené na nápisoch, že pravdepodobne 

ide len o formulku, skôr ako o skutočný popis zosnulého. Ale aj napriek tomu nám pomáhajú 

v charakterizovaní ideálu rímskej rodiny. Zo spomínaných prívlastkov si môžeme urobiť 

obraz o ideálnom manželstve, plnom lásky a nežnosti – carissimus/a, dulcissimus/a, a hlavne 

vzájomnosti – pientissimus/a, benemerens. 

Privlastňovacie zámeno mihi, ktoré používa Furia Spes navyše k adjektívu, aby ešte 

viac zdôraznila svoju skutočnú lásku je skôr netradičné.   

Z nápisu sa dozvedáme aj smutný milostný príbeh manželov. Sempronius bol Furiinou 

láskou od detstva. Ako nešťastná manželka píše, žili spolu príliš krátko. Čas, ktorý mali spolu 

prežiť, bol násilne pretrhnutý „a manu mala“ – zlou rukou. Nič bližšie o tom, o aký zločin 

išlo, sa z nápisu nedozvedáme. Aj táto drobná informácia je v rámci epitafov raritnou.  

Záver epitafu tvorí cituplné vyznanie túžby byť čo najrýchlejšie opäť so svojím drahým. Na 

náhrobku ostáva za epitafom ešte voľný priestor na ďalší text. Pravdepodobne sa tam mali po 

smrti Furie Spes dopísať informácie o jej uložení k manželovi. Tento ďalší nápis však na 

hrobku už nikto nedopísal.    

 Analyzovaný náhrobný nápis z Ríma je krásnym príkladom manželskej lásky 

a vrúcnosti. Dokladá tendenciu viery v posmrtný život a v osud. Rovnako poukazuje aj na 

zosobnenie posmrtných božstiev (duchov Mánov – duchov zosnulých), na ktorých sa 

pozostalí obracali. Manželka Furia Spes dokázala aj na malom priestore epitafu vyjadriť svoj 

žiaľ za zosnulým manželom, popísať ich šťastnú minulosť, krutý koniec spoločného života i 

svoju túžbu po opätovnom stretnutí so Semproniom Firmom.    
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Poznámky: 

Obrazová príloha:  

 
 

CIL VI 18817: mramorový náhrobok s náhrobným nápisom, Musei Capitolini, Rím. Dostupné 

na stránke Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby (dňa 10. 7. 2017, 20:34):  

http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$CIL_06_18817.jpg;PH0005216&nr=1  

 

 

 

 

 

 

 

http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$CIL_06_18817.jpg;PH0005216&nr=1
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CIL VI 18817: mramorový náhrobok s náhrobným nápisom, Musei Capitolini, Rím. Dostupné 

na stránke Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby (dňa 10. 7. 2017, 20:34):  

http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$CIL_06_18817.jpg;PH0005216&nr=2  

 

 

 

http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$CIL_06_18817.jpg;PH0005216&nr=2
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PROPER WORD CHOICE AND FALSE FRIENDS IN MEDICAL 

WRITING AND TRANSLATIONS 

BÁBELOVÁ JANA 

 

Abstract 

Medical writing or translating scientific texts from English to Slovak and vice versa 

are demanding. Writers tend to use unfamiliar words and sometimes complicated structures 

being influenced by their mother tongue. A particular case are so-called ‘false friends’ 

originating mainly from foreign words. They are a pitfall which occasionally causes trouble 

even for experienced translators.  

 

Abstrakt 

Písanie medicínskych textov alebo preklad odborných textov z angličtiny do slovenčiny 

a naopak sú náročné. Autori článkov sa uchyľujú k používaniu neznámych slov a 

komplikovaných výrazov a spojení, keďže ich ovplyvňuje lexika a štylistika v materinskom 

jazyku. Špeciálnym prípadom sú takzvaní ‘falošní priatelia’, ktoré vznikajú 

z internacionálnych slov. Sú nástrahou, ktorá občas spôsobí problémy aj erudovaným 

prekladateľom.  

 

Keywords  

translation, writing, ‘false friends’, context, meaning, avoiding confusion 

Kľúčové slová 

preklad, písanie, ‘falošní priatelia’, kontext, význam, vyhnutie sa nejasnostiam 
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English as an international language has two main usages:  

 as a mother tongue in several countries in the world 

 as a world language, the lingua franca of our modern times. 

English language used as lingua franca often needs to be translated into other languages. It 

brings some possible problems related to translations to other languages, primarily due to 

inappropriate word choice, and the differences in the different cultures and language 

structures. 

Scientists and researchers talk about their work in English while they utilise their specific 

accent and also the grammatical diversity of the language. Peer-reviewed journals still require 

standard British or American English labelled as ESL (English for specific purposes) or EAL 

(English Additional Language). Peer-reviewers seem to check the quality of English in the 

scientific manuscripts more critically if the authors are from non-native English speaking 

countries. ‘Good’ English in the journals is crucial as their readers tend to pick up bad habits 

when reading them.  English of the authors is influenced by cultural but also grammatical 

phenomena from their mother tongue. 

Advice for non-native writers we summarise as: 

 Prefer verbs to nouns.  So instead of writing …we performed the investigation of age 

group 8-12 … or passive structure the investigation of age group 8-12 was 

performed…., it is clearer to write … we investigated the age group 8-12. 

 Do not write long and complex sentences using that structure as the likelihood to make 

grammatical mistakes is higher. 

 Limit the use of unnecessary words which do not add any relevant information but 

make the sentence too complex and not easily understandable. 

 Do not over use negative sentences. For example instead of:… The risk of liver 

metastases is not well defined in these patients … write a clearer version … The risk 

of liver metastases is less well defined in those patients. 

 Instead of passive voice when describing the results of scientific research, to decipher 

whose result are described. 

Another important issue is the choice of proper words and correct spelling. The 

authors confuse the spelling of irregular words or words which are similarly written in 
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their mother tongue. Also, words of Latin or Greek origin tend to cause spelling 

mistakes. Other mistakes are made with the incorrect choice of vocabulary.  

When choosing a proper word we do not need very ‘scientific’ words if we have a 

synonymous one in common use. To show what inaccuracy a wrong word might cause we can 

give few examples. 

One of the difficult word often used in medical texts is ACUTE with the prevailing meaning 

serious, or critical, but also synonymous to highly developed or perceptive. So it is better to 

replace acute with words as sudden, rapid, immediate or short- term (e. g. short-term therapy) 

as a patient having an acute episode is not necessarily seriously ill and use acute in case if 

writing for example about acute abdomen. 

In medical manuscripts and reports we frequently encounter the word ADMINISTER, which 

might be replaced with more common GIVE. We should prefer administer especially if the 

way of drug administration is somehow specific. In other cases give is sufficient. If the drug is 

given as injection, we can easily use INJECTED. 

AGGRAVATED or EXACERBATED means the same as WORSENED. Aggravated or 

exacerbated are preferred in scientific medical texts but cannot substitute decrease or increase 

if not clear whether the decrease or increase is good or bad for the patient. In daily talking to a 

patient the word to worsen is more appropriate and understandable. 

Do not alter AMOUNT and NUMBER, as the amount we use with uncountable nouns and 

number for countable ones. 

Writers often misuse the word CASE used instead of PATIENT. If we speak about statistics, 

we say …just 10 % of cases survive. However, in medical texts talking about patients who 

have diabetes we should use … the report of five patients with diabetes not … five cases with 

diabetes. 

The word CONCENTRATION should replace LEVEL when we write about the amount of 

kalium in a blood sample.  

MAJORITY should be replaced with MOST, which is clearer and sufficiently exact. 

Instead of     

The majority of patients recovered after operation… 
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We can easily write  

Most patients recovered after the operation…  

The same is valid for MINORITY and LESS. 

Authors quite frequently use the word POPULATION to talk about a group of investigated 

patients. However, POPULATION is mainly the term used in statistics, or it means the 

number of people living in the country, city or village. If we do not mean this, the proper 

word is GROUP, COHORT or SAMPLE. 

When using SAMPLE, do not unnecessarily combine it with the word population. So say: 

A sample of adolescents took part in in double blind controlled study. 

Instead of: 

A population sample of adolescents…. 

Moreover, how to avoid the gender of the authors or patients?  It looks quite awkward to use 

HE/SHE, so the best solution is to use plural instead of singular if possible. 

INCIDENCE and PREVALENCE have a different meaning. We have to follow their 

definition and not to confuse them. 

The phrase IN (THE) CASE OF is not welcomed in scientific papers. It is easily replaceable 

with the preposition for or avoided completely. 

                       In case of infants, breastfeeding is crucial   …. For infants breastfeeding is 

crucial  

LITERATURE is not a proper word when talking about scientific writing. Use the published 

work, instead.  

The published work in systemic lupus erythematosus…   or 

The previous workers in the field of carcinoma… 

In writing, we use MAY or MIGHT when expressing the future with no difference in 

meaning.  

Some of these factors probably might act as the triggers of chronic tiredness. 
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Some of these factors probably may act as the triggers of chronic tiredness. 

 

We have to be careful when we comment past as might means a finished event, which cannot 

be changed. 

If the child had been taken to the hospital, the death might have been prevented. 

As PATHOLOGY does not mean the same as DISEASE. Pathology presents the symptoms of 

a disease, so we should avoid using it as a synonym to disease.  

SPECIALITY and SPECIALTY are also tricky in British English.  

So ‘bryndzové halušky’ are the Slovak speciality, but a new doctor wants to be an expert in 

the radiological specialty.  

American English uses just the word speciality. 

THEREFORE is overused, same as however. The meaning of the sentence is usually clearer 

when we erase them. There are other options how to emphasise using moreover or 

nevertheless. Even too much emphasising might be counter-productive. 

The constructions as IN RELATION TO, IN RESPECT OF, REGARDING, WITH 

REGARD TO, WITH RESPECT TO are also overused. To make the article much pleasant to 

be read we should replace in respect to with a suitable preposition or better verb. 

Instead of: 

The patients were divided into the groups with the respect to the severity of the disease. 

We can write: 

The patients were divided into the groups depending on the severity of the disease. 

In relation to is well replaced with compared with or the word comparable, rewriting the 

sentence. 

The groups of patients were comparable in relation to used therapy. 

Used therapy showed the groups of patients as comparable. 
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We should also distinguish between the words COHORT, GROUP/SAMPLE. Cohort is the 

term used mostly in statistics as a group of contemporaries, having some comon features. 

GROUP is less dangerous to be used, but many times we can simply speak about PATIENTS. 

Do not mix up GENDER and SEX. Gender is a grammatical term. We can avoid sex, which 

in Slovak has a different meaning, using male and female. However, speaking about the ratio 

then we have to use sex. 

The sex ration in our cohort is 1: 2. 

Do not overuse INITIAL or INITIALLY in the meaning of FIRST/FIRSTLY. It is sometimes 

even better to omit initial. 

. since the initial symptoms … 

… since the first symptoms … 

Many times we need to express the amount of a substance or element. Do not use the word 

level, much better is the concentration. 

Not                                    the level of sodium ….but the concentration of sodium 

Some authors even confuse AFFECT and EFFECT. Be careful, as AFEECT is a verb and 

EFFECT a noun. 

The effect of a new anticancer drug is promising. 

A new anti-cancer drug affected the survival of several patients. 

ENCOUNTER and OCCUR is another pair asking for attention. Encounter means we met 

something during testing, therapy or procedure unexpectedly.  

When examining the patient’s GIT we encountered unexpected resistance. 

However, instead of: 

No adverse reactions were encountered in the long-term treatment…, 

stylistically better is: 

There were no adverse reactions in the long-term treatment. 
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The verb EXPERIENCE is popular in medical writing, mainly in its past form and expresses a 

subjective experience.  It should be replaced with SUFFER or HAVE, which is more precise. 

The child experienced frequent diarrhoeas. 

The child suffered from frequent diarrhoeas. 

Some writers overuse MANIFEST, as it seems to be more scientific, but rarely used in the 

everyday speech. Well written medical text prefer PRESENT. 

Adolescents present with more serious symptoms. 

is better than: 

More serious symptoms manifest in adolescents. 

Many complications in writing occur due to words called ‘false friends’, and the differences 

in the different cultures and language structures. According to Hladký (1990), ‘false friends’ 

are international words, mostly originated from classical languages, in which in the course of 

time the differences in meaning occurred. A ‘false friend’ (Tab 1) is a word which resembles 

the term in the mother tongue of a non-native English language user, while this word 

seemingly denote the same linguistic phenomenon but in reality has a different meaning.  In 

such a case scientists when writing should be aware of them and ideally avoid using them. 

Logically, English has different ‘false friends’ to various languages. Therefore, it is hard to 

recognize which word is a ‘false friend’ due to insufficient sources of suitable handbooks 

devoted to this issue.  

Table 1: Some examples of false friends in Slovak- English context 

Slovak term Meaning English term Meaning 

abstinent tee-totaller abstinent striedmy, len 

zriedkavo 

abstinujúci 

aktuálny topical actual, current skutočný, pravý, 

súčasný 

ambulancia out-patient 

department 

ambulance sanitné auto 

angína tonsilistis agina (pectoris) srdcová angína 
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brigáda temporary work brigade armádny útvar, 

skupina ľudí 

debil a stupid person moron debil, retardovaný 

človek 

eventuálne possibly eventually nakoniec, finálne, 

časom 

evidencia register, record evidence dôkaz, potvrdenie 

guma rubber gum ďasno 

gymnázium secondary school gymnasium telocvičňa 

invalid a disabled person invalid neplatný 

konkurovať compete concur súhlasiť, zhodnúť 

sa 

kontrola examination, 

checkup during 

the disease 

control ovládanie, 

riadenia 

manifestovať demonstrate manifest prejavený, 

zrejmý, 

prejavovať sa 

paragraf article, section (of 

the law) 

paragraph odsek (textu) 

prezervatív kondóm preservative konzervačná látka 

 

The attention needs to be also paid to those English medical terms (nouns), which form their 

adjectives mainly from their Latin or Greek equivalents. It might cause trouble especially for 

those writers who did not study Latin. The table shows few of such examples. 

Tab 2 Different forms of nouns and related adjectives 

 

Noun Adjective 

backbone spinal 

belly abdominal 

bone osseous, osteal 
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bowel intestinal 

brain cerebral  

breast mammary 

breastbone sternal 

cheek buccal 

chest thoracic 

clog thrombotic 

ear auditory 

eye optic 

fat adipose 

foot plantar 

forehead frontal 

gall bladder biliary 

gullet oesophageal 

heart cardiac 

heel calcaneal 

jaw mandibular 

kidney renal 

knee genual 

liver hepatic 

lung pulmonary 

midriff diaphragmatic 

mouth oral 

 navel umbilical 

 neck cervical 

nipple mammillary 

nose rhinal 

stomach gastric 

teeth dental 

tongue lingual 

vessel vascular 

windpipe tracheal 

womb uterine 
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The examples show possible difficulties to use a proper adjective not just for translators 

but for also for doctors. They should consult a good dictionary to search for an appropriate 

word for the specific context. 

Scientists and researchers should be encouraged to investigate and learn from good 

writing. Unfortunately, there is still not enough collections of properly written texts how to 

write simple, clear reports and not unnecessarily exaggerate the results. 
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KOMUNIKÁCIA AKO SÚČASŤ VÝUČBY SLOVENSKÉHO JAZYKA 

PRE CUDZINCOV 

 

MARÍNA KŠIŇANOVÁ 

 

Abstrakt 

Autorka sa v príspevku zaoberá komunikáciou na hodine slovenského jazyka ako 

cudzieho jazyka. Uvádza dve hypotézy – hypotézu input-u a output-u, Na praktickej úrovni sa 

venuje hypotéze output-u na príklade dvoch cvičení. Zaoberá sa plynulosťou jazykovej 

výpovede a zdôrazňuje dôležitosť automatizácie počas učenia sa cudzieho jazyka. Na záver 

uvádza názory študentov slovenčiny ako cudzieho jazyka na úlohu komunikatívnych cvičení na 

hodine. 

Abstract 

 The article deals with communication at the lessons of the Slovak language as 

a foreign language. The author states two hypotheses – output hypothesis and input 

hypothesis. On a practical level, she works with output hypothesis and provides two exercises. 

The author deals with fluency and emphasizes the importance of automatization during the 

process of learning of a foreign language. To conclude, she states the opinions of the students 

of Slovak language as a foreign language of the function on communication exercises at the 

lessons. 

 

Kľúčové slová 

komunikatívny prístup, metóda input-u a output-u, plynulosť, praktické cvičenia, 

automatizácia, rozprávanie a dialógy 

 

Key words 

communicative approach, input and output method, fluency, practical exercises, 

automatization, speaking and dialogues  
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Komunikatívne učenie jazyka 

 Vyučovanie komunikácie v rámci učenia jazyka prešlo počas histórie svojím 

vývojom a dnes je už samozrejmou súčasťou didaktického procesu. Nebolo to však vždy tak. 

V minulosti sa jazyk sprostredkúval a učil prostredníctvom rôznych metód, pričom často krát 

bola komunikácia len okrajovou zložkou hodiny, či na programe hodiny vôbec nefigurovala. 

V 70. rokoch minulého storočia sa postupne ukazovalo, že pri vyučovaní jazyka sa treba 

čiastočne odkloniť od jazykových štruktúr k jazykovým funkciám a komunikácii, začal sa 

klásť dôraz na študenta a na jeho potreby. Vznikla metóda zvaná Komunikatívne učenie 

jazyka. Je ťažké presne určiť, čo všetko daná metóda obsahuje, v každej triede je to zrejme 

niečo iné. Môžeme ju však chápať ako „posun od vyučovania jazyka ako individuálnych 

lingvistických štruktúr k učeniu ľudí, ako používať jazyk efektívne, posun od vyučovania 

lingvistickej kompetencie ku komunikatívnej kompetencii.“(Hall, s. 93, voľný preklad 

autorky) Podľa komunikatívneho prístupu teda nestačí len formulovať gramaticky správne 

vety, ale treba ich vedieť vhodne použiť v rôznych kontextoch, situáciách, prostrediach 

a v rozhovore s rôznymi ľuďmi. Na hodinách sa teda má vyučovať jazyk používaný 

v reálnom živote.  

 V tomto kontexte sa objavili 2 hypotézy, ktoré vysvetľujú, ako si študent 

osvojuje jazyk. Podľa prvej študent používa jazyk, až keď sa ho naučí. To znamená, že 

jazyková prax a produkcia nie sú súčasťou učenia, ale jeho dôsledkom. Nazýva sa hypotéza 

vstupnej informácie (input hypothesis). Na druhej strane existuje hypotéza produkcie (output 

hypothesis), podľa ktorej sa jazyk učí najmä tým, že sa používa, teda že učenie nastáva, keď 

študent „produkuje“ jazyk. Pre študenta je oveľa náročnejšie jazyk „vyprodukovať“ ako 

jazyku porozumieť, pretože produkcia ho núti spracúvať jazyk na hlbšej úrovni a s väčším 

mentálnym úsilím, ako keď jazyk jednoducho počúva. Z vlastnej praxe vieme, že študenti 

často krát počúvajú a prikyvujú, akože rozumejú, avšak keď príde na to, že majú jazyk použiť 

a vyjadriť v ňom svoj názor, myšlienku, vedomosť, či len odpovedať na otázku, pre mnohých 

je to náročná úloha a produkcia už neprebieha tak hladko, ako by sa na základe dojmu 

z porozumenia dalo čakať. V praxi hypotéza produkcie znamená, že študentovi sa 

opakovanou produkciou nielen zlepšuje plynulosť výpovede, ale učí sa na základe toho, že je 

aktívny (learning by doing). Z tohto pohľadu precvičovanie jazyka neznamená len 

upevňovanie jeho znalosti a automatizáciu vyjadrovania, ale je to súčasť kognitívneho 

procesu učenia sa.  Zástancovia prirodzeného prístupu tvrdia, že študent sa nepotrebuje učiť 

a poznať formálnu gramatiku, stačí interaktívne používanie cudzieho jazyka a input 
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v dostatočnej miere a študent si sám vyabstrahuje pravidlá. Takýto proces osvojovania jazyka 

trvá relatívne dlho, jeho výsledkom je dosiahnutie plynulosti, avšak správnosť používania 

jazyka často nie je dostatočná. Na druhej strane systematické učenie jazyka, ktorého súčasťou 

je aj štúdium gramatiky, je zvyčajne intenzívnejšie a rýchlejšie, študenti väčšinou používajú 

jazyk správne, ale plynulosť nie je dostatočná. Využitie obidvoch spôsobov, t.j. uvedomelého 

učenia sa a podvedomého používania cieľového jazyka by mohlo viesť k jeho rýchlejšiemu, 

správnejšiemu a plynulejšiemu ovládaniu. (Ďurajka, s.51). 

 

Ovládanie cudzieho jazyka a plynulosť 

Cieľom jazykovej výučby je okrem iného aj plynulosť jazykovej výpovede. Podľa M. 

Šipošovej „užívateľovi jazyka nestačí, aby disponoval dostatočnou slovnou zásobou, 

gramatickými pravidlami a jazykovými funkciami. Užívateľ cudzieho jazyka musí vedomosti 

realizovať v praxi, t.j. produkovať písaný či hovorený text s ohľadom na kontext, štýl 

a príslušné funkcie.“(Šipošová, s. 111) Kedy teda môžeme povedať, že niekto dobre ovláda 

cudzí jazyk? Aby sme mohli povedať, že niekto hovorí plynule po slovensky, musí byť 

schopný v pamäti vyhľadať a použiť správny jazyk v správnom čase a pritom to musí urobiť 

ešte navyše aj za krátky čas. Bezpochyby, jedným z kritérií plynulosti je rýchlosť. Ďalším, no 

rovnako dôležitým kritériom je používanie prestávok medzi jednotlivými časťami výpovede. 

Všetci rečníci robia prestávky, aby sa mohli nadýchnuť a premyslieť si ďalšiu časť výpovede. 

No príliš časté či dlhé vkladanie prestávok môže naznačovať, že plynulosť nie je silnou 

stránkou hovoriaceho. Pauzy je vhodné do výpovede umiestňovať po zmysluplných celkoch, 

alebo keď chceme niečo zdôrazniť. Podľa Thornburyho je ďalším dôležitým kritériom 

plynulosti počet slabík medzi pauzami. Čím je počet slabík väčší, tým plynulejšie znie 

výpoveď hovoriaceho. Hovoriaci často, či už vedome alebo nevedome, zamaskuje pauzu tým, 

že ju vyplní, použije tzv. výplň pauzy. V slovenčine je to napríklad hmmmm, prosto, atď., 

pričom študenti slovenčiny ako cudzieho jazyka používajú najčastejšie ako výplň pauzy ticho.  

 

Cvičenia rozvíjajúce plynulosť 

Podľa Nationa by sa aktivity na rozvíjanie plynulosti mali vyznačovať štyrmi znakmi. 

Najdôležitejší z nich je jednoduchosť. To znamená, že by mali umožňovať študentovi 

používať takú slovnú zásobu a gramatické konštrukcie, ktoré už dobre ovláda. Študenti  sa 
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nezlepšia v plynulosti, ak budú pracovať s materiálom, ktorý nespadá do ich jazykovej 

úrovne. Druhý dôležitý znak je požiadavka na študenta, aby hovoril rýchlejšie, ako je pre 

neho bežné.  Cieľom aktivít rozvíjajúcich plynulosť nie je, aby študent hovoril rýchlejším 

tempom, aké je zaužívané v bežnej hovorenej reči. Cieľom je hovoriť približne takou 

rýchlosťou ako rodený používateľ jazyka, čo je okolo 150 slov za minútu. Pri čítaní je to asi 

200 slov za minútu. Tretím znakom je zameranie sa na správu, čo v praxi znamená, že 

pozornosť v aktivitách je kladená na porozumenie správy alebo produkciu správy, ktorú má 

zas porozumieť druhý študent. Dôraz je na správe a nie na gramatickej forme správy. Štvrtým 

znakom aktivít rozvíjajúcich plynulosť je dostatočný priestor pre každého študenta na 

precvičovanie. 

               Dôležitou súčasťou rozvoja plynulosti je opakovanie. Existujú dva typy opakovania, 

a to presné opakovanie, v ktorom sa opakujú tie isté jazykové konštrukcie a výrazy. Sú to 

typy cvičení, ktoré využívajú memorovanie či opakované čítanie. Druhý typ predstavujú 

cvičenia, v ktorých sa rovnaké jazykové štruktúry a výrazy objavujú v rozličných kontextoch, 

napríklad rozsiahle čítanie, kde sa rovnaké slová opakujú vo viacerých vetách. Oba typy 

opakovania sú prospešné pre rozvoj plynulosti.  

             Ďalším spôsobom, ako študenti môžu dosahovať plynulosť je drilovanie. Drilovanie 

slúži na to, aby sa preniesla nová informácia z pracovnej pamäte do dlhodobej pamäte, presne 

tak, ako keď sa učíme PIN kódy alebo telefónne čísla. Opakujeme ich niekoľkokrát za sebou. 

Keď sa študenti naučia jednotlivé frázy alebo slovné spojenia, zlepšuje sa plynulosť ich 

vyjadrovania. „Študenti tým získajú akúsi „zásobáreň“, ktorá slúži ako „oáza istoty“, v ktorej 

si môžu chvíľku pobudnúť a získajú tým čas plánovať ďalší krok“ (Thornbury, s. 64, voľný 

preklad autorky). 

 

Komunikácia na hodinách slovenčiny  

V ostatnom čase badať radikálny obrat ku komunikatívne chápanej výučbe najmä 

cudzích jazykov, čo sa postupne premieta do didaktickej koncepcie výučby slovenčiny ako 

cudzieho jazyka a s tým spojenej tvorby nových učebníc. Posilnením komunikatívneho 

prístupu sa mení obsah i formy sprístupňovania učiva, do riešenia úloh, projektov sa viacej 

zapája študent. Ťažisko sa presúva na precvičovanie a upevňovanie javov. (Pekarovičová, s. 

132) Keď chceme u študentov cibriť plynulosť, je potrebné poskytovať im množstvo 

možností na precvičovanie. Nemyslíme tým precvičovanie gramatiky alebo slovnej zásoby, 
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ale interaktívneho hovorenia, dialógov. Často sa nácvik hovorenia obmedzuje len na krátke 

„poklebetenie si“ na začiatku alebo na konci hodiny o tom, čo sme robili včera či cez víkend, 

alebo aké máme plány na večer. Práve nedostatok komunikačných možností vychádzajúcich 

z reálnych životných situácií navodzuje študentom pocit, že odhliadnuc od toho, koľko 

gramatiky a slovnej zásoby ovládajú, mimo triedy sú stratení. Študenti slovenského jazyka sa 

často obávajú hovoriť po slovensky, hoci majú dostatočnú slovnú zásobu. Pádové sufixy a ich 

správne použitie robia zo slovenčiny strašiaka. Študentom sa neraz zdá výber kombinácie 

správnej prepozície, rodu, sufixu taký komplikovaný, že radšej ostávajú ticho. 

 

Hypotéza produkcie (output) 

Teraz sa budeme bližšie zaoberať hypotézou produkcie. Vychádzajúc z nej budú 

študenti pri cvičeniach opätovne odpovedať na rovnakú otázku v kontexte, keď sa pozornosť 

presúva zo správnej gramatickej konštrukcie (ktorá je pri každej odpovedi viac-menej 

rovnaká), a sústreďuje sa na odpoveď. Proces krokovania výpovede na kratšie časti pomáha 

zamerať pozornosť na zmysel a súčasne na správnu formu. Je vhodné, aby študent nahlas 

zopakoval to, čo sa dozvedel o partnerovi. Tieto skutočnosti si osvetlíme na konkrétnych 

cvičeniach, ktoré uvádzame v ďalšom texte.  

 Jedna z aktivít, vďaka ktorej sa študenti opakovaním naučia ustálené slovné spojenia 

je aktivita, v ktorej striedavo v pároch používajú slovné spojenie alebo si vzájomne kladú 

otázku (napríklad „Ako často......?“), pričom druhá časť otázky je vždy iná. („Ako často 

chodíš do kina?“, „Ako často pozeráš dokumentárne seriály?“, atď.) Podľa Thorna takáto 

aktivita zahŕňa opakované otázky v kontexte, ktorý vyžaduje presmerovanie istej časti 

pozornosti zo spracovania gramatických javov na iné mentálne a fyzické úkony, ako 

dopovedanie druhej časti otázky či zaznamenanie a zapísanie si odpovede. Podľa kognitívnej 

teórie práve takéto presmerovanie pozornosti z opakovania otázky či slovného spojenia na inú 

aktivitu podporuje plynulé radenie jednotlivých častí výpovede do jedného celku. Po skončení 

práce v pároch môžu študenti zosumarizovať odpovede svojho partnera a informovať o nich 

zvyšok triedy, čo je ďalšia možnosť precvičovania opakujúcej sa otázky, pri ktorej je 

pozornosť zameraná tak na význam, ako aj na formu. 
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Cvičenie č. 1 (Študent A), dialogická časť 

Ako často?    (Študent A) 

Opýtajte sa: Ako často.....? a použite verbum v správnej forme. Striedajte sa s partnerom 

a pýtajte sa otázky.  

Meno: vždy zvyčajne/obyčajne často niekedy málokedy/ 

zriedkakedy 

skoro 

nikdy 

nikdy 

pamätať si sny        

ísť do postele pred 

23.00 

       

piť kávu na raňajky        

písať si domácu 

úlohu 

       

cestovať autom        

nosiť džínsy do 

školy/práce 

       

cítiť sa ráno unavený        

čítať noviny        

jesť čokoládu        

čítať pred spaním        

pozerať romantický 

film 
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Cvičenie č. 1 (Študent A), písomná časť 

Keď ste skončili predchádzajúce cvičenie, napíšte verbum v správnej forme do viet. Pozor! 

Keď hovoríme skoro vôbec alebo nikdy, používame negatívne formy (napr. Peter skoro nikdy 

necestuje autobusom). 

On/ona ...............................................................................................................................  sny. 

On/ona ..................................................................................................... do postele pred 23.00. 

On/ona ............................................................................................................. kávu na raňajky.  

On/ona ..................................................................................................................domácu úlohu. 

On/ona ......................................................................................................................autobusom.  

On/ona ..................................................................................................... džínsy do školy/práce. 

On/ona ...................................................................................................  ráno unavený/unavená. 

On/ona ............................................................................................................................  noviny. 

On/ona ......................................................................................................................... čokoládu. 

On/ona ...................................................................................................................  pred spaním. 

On/ona  ..............................................................................................................romantický film. 

 

Cvičenie č. 1 (Študent B), dialogická časť 

Ako často?    (Študent B) 

Opýtajte sa: Ako často.....? a použite verbum v správnej forme. Striedajte sa s partnerom 

a pýtajte sa otázky.  
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Meno: vždy zvyčajne/obyčajne často niekedy málokedy/ 

zriedkakedy 

skoro 

nikdy 

nikdy 

vstávať pred 7.30        

chodiť do zahraničia        

pozerať večer TV        

jesť 3 jedlá denne        

Ísť do školy pešo        

telefonovať rodičom        

cítiť sa šťastný/á        

surfovať na internete        

jesť fast food        

užívať lieky        

počúvať klasickú 

hudbu 

       

 

Cvičenie č. 1 (Študent B), písomná časť 

Keď ste skončili predchádzajúce cvičenie, napíšte verbum v správnej forme do viet. Pozor! 

Keď hovoríme skoro vôbec alebo nikdy, používame negatívne formy (napr. Peter skoro nikdy 

necestuje autobusom). 

On/ona ........................................................................................................................ pred 7.30. 

On/ona .................................................................................................................. do zahraničia. 

On/ona .......................................................................................................................  večer TV. 

On/ona ...................................................................................................................3 jedlá denne. 

On/ona ...................................................................................................................do školy pešo. 
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On/ona ........................................................................................................................... rodičom. 

On/ona ...............................................................................................................  šťastný/šťastná. 

On/ona ....................................................................................................................  na internete. 

On/ona ......................................................................................................................... fast food. 

On/ona ...............................................................................................................................  lieky. 

On/ona  ................................................................................................................klasickú hudbu. 

 

Poznámka: 

Uvedené cvičenie je zamerané, okrem konverzácie, na niekoľko gramatických javov. 

V prvom rade sa zameriava na zopakovanie správnej konjugácie verb (predpokladáme, že 

v rámci radenia gramatických javov vo výučbe zahraničných študentov sa najskôr preberajú 

verbá všetkých tried A-verbá, I-verbá, atď., až neskôr nasledujú adverbiá frekvencie a s nimi 

spojená otázka „ako často?“). Podľa úrovne znalostí študentov sa konjugácia uvedených verb 

môže opakovať buď spoločne v rámci triedy, alebo lektor nechá správne použitie tvaru verba 

na študentoch. Ďalej je cvičenie zamerané na precvičenie a upevnenie adverb frekvencie. 

(Toto cvičenie môže lektor zaradiť po ich úvodnom vysvetlení a predstavení.) Študenti potom 

svojmu partnerovi kladú otázky, ktoré majú na svojom hárku a odpoveď si zaznačia 

k príslušnému adverbiu. Otázky odrážajú situácie, ktoré človek bežne subjektívne zažíva (nie 

je to text o tretej osobe, ktorá niečo v živote zažíva v istých frekvenciách 

a následná reprodukcia jej prežívania – ako sa často adverbiá frekvencie precvičujú 

a upevňujú). Tým, že sú študenti nútení rozmýšľať o svojom každodennom živote a pripájajú 

adverbium k reálnej situácii zo svojho života, ľahšie si vytvoria „odtlačok vo svojej pamäti“.  

 

Cvičenie č. 2, prvá časť 

Prečítajte si slovné spojenia vpravo a dajte ich do správnej formy. Potom vyberte možnosť 

(rád, naozaj rád, atď.). Označte svoju odpoveď krížikom (x). 
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naozaj  

nerád/nerada 

nerád/nerada rád/rada veľmi 

rád/rada 

naozaj 

rád/rada 

 

     písať listy 

…………… 

     pozerať 

horory 

……………. 

     chodiť na 

diskotéky 

………….. 

     hovoriť o 

sebe 

…………… 

     navštevovať 

babku 

……………. 

     jesť zmrzlinu 

…………….. 

     vstávať skoro 

…………….. 

     byť sám 

 

…………….. 
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     lietať 

lietadlom 

…………….. 

     prechádzať 

sa 

………….. 

     počúvať pop- 

hudbu 

…………… 

     učiť sa 

slovenčinu 

……………. 

     spievať 

……………. 

     spoznávať 

nových ľudí 

……………. 

 

Cvičenie č. 2, dialogická časť 

Keď ste skončili predchádzajúce cvičenie, nájdite si partnera (študent B). Striedajte sa a 

hovorte o tom, čo radi a neradi robíte takto: 

Vy: Naozaj rád počúvam pop-hudbu. 

Študent B: Ja tiež./Aj ja.  alebo    Ja vôbec nie. 
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Študent B: Nerada spievam.   

Vy: Ja áno.   alebo   Ja veľmi rada spievam.  

 

Poznámka: 

Na vyjadrenie pozitívneho postoja sa v slovenčine používa mám rád/mám rada/atď, 

ktoré sa spája so substantívom a rád/rada/atď., ktoré sa spája s verbom. Často sa stáva, že 

študenti nesprávne skombinujú výrazy a tak vznikajú slovné spojenia „mám rád variť“ alebo 

„rád čokoládu“. Toto cvičenie poskytuje priestor na nácvik správneho používania 

konštrukcie rád/rada + verbum.  

Automatizácia  

Ako hovorí Ľudmila Liptáková, na vytvorenie pamäťovej stopy sa osvedčilo 

opakovanie. Zistilo sa, že na to, aby si študent zapamätal nové slovo (či novú slovnú 

konštrukciu), potrebuje ho percipovať minimálne osemkrát. Ďalej Liptáková hovorí, že 

„dôležitou zásadou osvojovania si lexiky je tzv. recyklovanie, t.j. používanie slova v nových 

kontextoch, ktorým sa posilňuje úspešnosť jeho pamäťového spracovania.“ (Liptáková, s. 

175) Opakovaným nácvikom sa docieli správne používanie gramatického javu a jeho 

automatizácia v používaní. 

            Uvedené cvičenia prispievajú k automatizácii nových jazykových štruktúr. Ak si chce 

študent osvojiť nové jazykové jednotky, musí ich najskôr zaznamenať, všimnúť si ich, až 

potom sa môžu stať súčasťou jeho mentálnej výbavy. Zaznamenanie nových jazykových 

jednotiek si vyžaduje zapojenie kognitívnych zdrojov. Študenti však majú určitú kapacitu 

(alebo „miesto v pamäti“), čo znamená, že množstvo informácií, ktorým sú schopní venovať 

pozornosť za určitý čas, je obmedzené. Napríklad, keď sa začiatočník začína učiť jazyk, skôr 

sa sústredí na pochopenie významu a nemá takú schopnosť tvoriť správne jazykové formy. Po 

čase sa však chápanie významu stane automatickejším a študent môže využiť svoje 

kognitívne zdroje na tvorbu správnych foriem. Automatizácia teda znamená presun od 

kontrolovaných kognitívnych procesov  k automatickým kognitívnym procesom, ktoré 

vyžadujú minimum pozornosti a v ktorých myseľ spracováva všetky informácie s malým 

kognitívnym úsilím.  Podľa Halla automatizácia znamená zmenu deklaratívnych znalostí na 

procedurálne znalosti.  
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Na záver 

To, či majú cvičenia zamerané na rozvoj komunikácie zmysel, nakoniec vždy potvrdia 

alebo vyvrátia študenti. Študenti slovenčiny na Lekárskej fakulte UK pochádzajúci z Rakúska, 

Nemecka, Poľska, Grécka, Japonska a Iránu odpovedali v dotazníku na otázku: Pomáhajú 

vám komunikačné cvičenia a dialógy na hodinách naučiť sa lepšie po slovensky? 

Niektoré z odpovedí zneli takto: Áno určite! Pomocou týchto cvičení sa dostávam do kontaktu 

so slovami, gramatikou a spôsobom, ako sa vyjadrujú Slováci. Keďže sú dialógy väčšinou 

z medicínskeho prostredia, môžu nám byť veľmi nápomocné v našej nemocničnej praxi. 

(Alexandros, Grécko) Áno, pretože sa učíme, ako použiť naše vedomosti v praxi, tiež sa učíme 

nové možnosti vyjadrovania a novú slovnú zásobu, ktorá nie je v knihe. (Mateusz, Poľsko) 

Áno, ak viac hovoríme po slovensky, hovoríme plynulejšie a vďaka tomu sa môžeme rozprávať 

so Slovákmi aj mimo triedy, je to pre mňa veľmi nápomocné. (Eva, Rakúsko) Áno, pretože je 

pre mňa ľahšie zapamätať si slová týmto praktickým spôsobom. (Felix, Nemecko) Áno, je to 

zábavný spôsob a vďaka tomu viem, ako vyzerajú dialógy v reálnom živote. (Dominika, 

Poľsko) Pomáha mi to naučiť sa niektoré vety a výrazy naspamäť. To, že sme nútení rozumieť 

a hovoriť po slovensky na hodinách celý čas mi rozhodne pomohlo zlepšiť moju slovenčinu, aj 

keď je to niekedy veľmi ťažké. (Moritz, Nemecko). Okrem týchto kladných odpovedí boli 2 

záporné. Helena z Grécka napísala, že komunikačné cvičenia mi nepomáhajú, pretože 

potrebujem viac času ako máme na hodinách, aby som si zapamätala frázy a slová. Krzyzstof 

z Poľska na otázku odpovedal jednoducho nie.  

               Ak zhrnieme  vyššie uvedené názory, môžeme potvrdiť teoretické východiská, podľa 

ktorých je nutné jazykové štruktúry aktívne precvičovať, čo do značnej miery pomáha 

rýchlejšie a hlbšie osvojovať si  jazyk, efektívnejšie ho používať, rýchlejšie v ňom reagovať, 

a takto študentom umožňuje čoraz sebavedomejšie a s väčšou istotou v slovenčine 

komunikovať. 
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APLIKÁCIA TEÓRIE LEXIKÁLNEJ MOTIVÁCIE VO VYUČOVANÍ 

SLOVENČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA NA POZADÍ VNÍMANIA 

ČLOVEKA AKO PRÍRODNO-SOCIOKULTÚRNEJ BYTOSTI 

 

MILOTA HALÁKOVÁ 

 

Abstrakt 

V príspevku vychádzame z pohľadu na človeka ako na súčasť sociokultúrneho 

prostredia. Jazyk odráža hodnoty človeka, vyvíja sa spolu s ním, preto jazyk vnímame aj 

z pohľadu etymológie a kultúry. Učenie slovenčiny ako cudzieho jazyka je v príspevku 

prezentované prostredníctvom slovotvornej motivácie a na základe relevantnej slovnej 

zásoby. 

 

Abstract 

 In the article, we look at  man as a part of the socio-cultural environment. Language 

reflects the values of man, it develops with him, so we also focus on language from the point 

of view of etymology and culture. The teaching Slovak as a foreign language is presented 

through word-formation motivation and based on relevant vocabulary. 

 

Kľúčové slová 

kultúra, jazyk, etymológia, lexikálna motivácia, slovná zásoba, slovotvorba, vyučovanie 

 

Key words 

culture, language, etymology, lexical motivation, vocabulary, word-formation, tuition 
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Človek ako prírodno-sociokultúrna bytosť 

 

Osobnosť človeka sa utvára interakciou vrodených biologických daností 

a sociokultúrneho prostredia. Keďže ľudstvo je kultúrne diferencované, rozmanité sú aj jeho 

jazyky. Už Sapir v rámci svojej Teórie jazykového relativizmu konštatoval, že človek je 

jazykom determinovaný a že  vníma svet prostredníctvom  materinského jazyka. Vzťah 

človeka k svetu je teda do veľkej miery určený jazykom. Do jazyka sa takto premietajú nielen 

primárne hodnoty človeka, ale i jeho vzťah k prírodnému a sociálnemu prostrediu. S tým 

súvisí i hodnotová orientácia človeka, poznanie jeho priorít a následne i mentality. 

Aj na základe jazyka používaného našimi predkami vieme, že v ich  hodnotovom rebríčku 

mala odpradávna úctyhodné miesto rodina, čo je zreteľným odrazom  slovanského  (a tým 

i slovenského) jazykového myslenia. Jej základný slovný koreň – rod využíva i náš súčasný 

slovenský jazyk s bohato rozvinutým slovotvorným systémom. Keďže slovenčina je 

flektívnym jazykom, ktorý sa v slovotvorbe  kombinuje s aglutinačnými prvkami, slovotvorné 

formanty sa môžu navrstvovať. Zo slova a koreňa rod vychádza nielen slovo rodina, ale 

i rodisko ako miesto narodenia. Na základe vecných  a významových súvislostí postupne 

slovotvornou determináciou vznikali ďalšie slovotvorne motivované slová ako: rodný, 

rodený, rodák, odrodilec, rodičia, rodidlá, pôrod, zrodenie, narodeniny, súrodenec, úroda, 

príroda, prírodný, prirodzený, národ, národný... 

To jasne reflektuje  prepojenie hodnotového systému našich predkov s ich jazykom. 

Ich vzťah  k prírode a k  svojmu rodu sa premieta i v  lexikálnej podobe. Uvedené  

motivované slová sémanticky súvisia so zrodom, so vznikom niečoho nového, s niečím, čo je 

súčasťou prírody, ich sociokultúrneho prostredia. Ak sa pozrieme na etymológiu slova rod 

(praslovansky rodъ ), slovo sa odvodzovalo od indourópskeho, ṷerth – rásť , stúpať (s tým 

súvisí i význam slova úroda). Význam slova rod bol spájaný s reťazcom života, so zrodom 

i smrťou, rodokmeň, bol zobrazením rodu. Čo bolo späté s prírodou, bolo prirodzené, súviselo  

s rastom a zrodom. 

 

A práve  v rámci kognitívno-kultúrnej lingvistiky sa lingvisti snažia odhaliť, čo jazyk 

hovorí o našej mysli. Zaoberajú sa i tým, ako človek vníma (a vždy vnímal) svet cez svoje 

zmysly, ako si vizualizuje slová, vníma objekty sluchom, zrakom, prípadne i hmatom.  

Uvedomujú si, že predmety objektívnej reality nevnímame so všetkými ich 

vlastnosťami. Zvyčajne si všimneme iba určitú vlastnosť veci, ktorá sa stáva prvotnou 
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motiváciou pri pomenovaní objektu. Všimneme si zvuk, farbu, chuť, tvar,  veľkosť, určitú 

vlastnosť veci... 

Aj starí Slovania si pri pozorovaní lesa všimli, že les šumí, preto okrem iných pomenovaní pre 

les používali aj slovo šuma, ktoré v slovenčine neskôr zaniklo. Všimli si tiež, že les sa 

zvyčajne nachádza vo vyššej polohe, preto sa  dnes les označuje aj slovom hora. Lesy 

v nižších polohách boli luhy (slovo súvisí so slovom lúka). Niektorí si všimli, že ide o porast 

stromov a nazvali ho slovom les. „Praslovanské slovo les malo pôvodnejšiu hláskovú podobu 

vlěts-, čo je hlásková obmena slova volts-, z čoho je naše slovo vlas s významom porast na 

hlave.“ (Ondruš, Š., Sabol, J.: Úvod do štúdia jazykov, SPN Bratislava 1984, s. 217) . Ak 

interpretujeme praslovanské slovo lěsъ ako pôvodné (Králik popisuje nejasný pôvod slova 

les), môžeme vychádzať z indoeurópskeho ṷel – „trhať“, ku ktorému Švický pridáva význam 

sily a vôle, s čím súvisí i vedomie našich predkov o sile vo vlasoch. To vysvetľuje, prečo 

Slovania nosili dlhé vlasy ako znak slobody a sily. (Neskôr tento motív pretavuje P. 

Dobšinský vo svojich rozprávkach a objavuje sa i ako častý motív v poézii štúrovskej 

generácie). 

Myslenie našich predkov a jeho odraz v jazyku reflektuje i afinita slov vidieť a vedieť. 

Slovo vedieť (praslovanské věděti) je príbuzné so staroindickým slovom véda.“ Praslovanské 

věde (viem) je z hľadiska pôvodu tvarom perfekta od indoeurópskeho ṷ(e)id, v ktorom nastal 

významový vývin (´videl som´ – mám poznatky získané zrakom), viem.“ (Králik, Ľ.: Stručný 

etymologický slovník slovenčiny. VEDA, SAV, 2015, s. 652). „Praslovanské viděti (ṷeid) 

súvisí so staroindickým vindáti, ´nachádza, objavuje.“ (Králik, Ľ.: Tamtiež, s. 658) 

Slovo vedieť teda etymologicky súvisí so slovom vidieť (prasl. viděti), to znamená, že 

v ponímaní našich predkov bol človek vidomý  zároveň i vedomý, bol to vedomec alebo 

vedma (v ruštine veďma, v poľštine viedzma). Na rozdiel od prevažne pozitívneho 

slovenského vnímania vedmy, ruské a poľské výrazy sú používané aj v negatívnom význame 

(podobne ako u nás striga alebo bosorka). 

Vedomci sa neskôr zjavujú v slovenských rozprávkach a povestiach ako kladné 

postavy, ktoré „vidia a vedia“ a často majú až zázračné schopnosti. (Ako príklad môžeme 

spomenúť slovenskú rozprávku Slncový kôň, ktorú spracoval P. Dobšinský). 

Toto významové prepojenie sa neskôr často objavuje i v obraznom svete 

idiomatických spojení. (Čo oko nevidí, to srdce nebolí. Zíde z očí, zíde z mysle. Presvedčiť sa 

na vlastné oči. Viac ver očiam ako ušiam.)  Takže, čo nevidím, to neviem, alebo viem iba to, 

čo vidím. Obidve tieto slová, ako jedny zo základných elementárnych univerzálnych jednotiek 

(Wierzbická, A.: Sémantika), sa vyskytujú v slovenčine v rôznych deriváciách. Slovotvorný 
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základ slova vedieť – ved- je modifikovaný slovotvornými formantmi v slovách ako: veda, 

vedec, vedecký, vedomý, vedomosť, vedomie, bezvedomie, podvedomie, svedomie, dozvedieť 

sa, zvedavý, vyzvedať sa... 

Slovotvorný základ slova vidieť  – vid- vystupuje aj vo forme samostatného slova vo 

význame aspektu, a zároveň je modifikovaný v slovách ako: vidina, vidno, očividný, 

nevidomý, nenávidieť (vo význame nerád vidieť), závidieť (v pravdepodobnom význame dívať 

sa, obzerať sa za niekým). K posledným dvom slovám vychádzajúcim zo spoločného 

motivanta môžeme priradiť i slová ako nenávisť a závisť. (Králik, Ľ.: Tamže, s. 658) 

 

Slovenčina ako jazyk, v ktorom je jedným zo základných systémových princípov 

v lexikálnej zásobe slovotvorná motivácia, nám práve cez vzťah motivanta (východiskového 

slova) a  motiváta (motivovaného slova) pomáha dekódovať nielen význam slov, ale i chápať  

slová v širšom kultúrnosociálnom kontexte. (Furdík, J.) Cez poznanie slovotvorných základov 

a ich formantov, prostredníctvom vnímania etymológie slov spoznáva cudzinec študujúci 

slovenčinu nielen osobitosti lexikálneho a gramatického systému, ale má možnosť vnímať 

jazyk v širších sociokultúrnych súvislostiach.  

 

Teória lexikálnej motivácie a jej aplikácia vo vyučovaní slovenčiny ako 

cudzieho jazyka. 

 

Slovná zásoba je spätá s gramatickou stavbou jazyka, je stavebným materiálom, ktorý 

gramatická stavba stvárňuje pre potreby myslenia a dorozumievanie. Tvorenie slov je  teda 

späté nielen s myslením a so stavbou jazyka, ale i s gramatickou morfológiou jazyka. 

(skloňovanie, časovanie). Odvodzovanie slov prechyľovaním (lekár - lekárka, učiteľ - 

učiteľka) je nielen procesom lexikálnym, ale i gramatickým. 

 

V tomto texte budeme lexikálnu morfológiu  pokladať za východiskovú, keďže 

tvorenie slov a derivácia umožňujú študentom slovenčiny ako cudzieho jazyka dekódovať 

lexikálne významy.  Práve týmto onomaziologickým postupom, kedy sa dostávame od 

významu k pojmu, majú študenti možnosť odhaľovať lexikálne významy na základe 

používania slov v situáciách, vnímajú slová v kontexte kultúry, sociológie i histórie. 

Mechanické opakovanie lexiky sa mení na vizualizáciu slov, na odhaľovanie významu na 

základe slovotvorne motivovanej lexikálnej zásoby. Tento prístup k učeniu lexiky 
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považujeme za najefektívnejší. Túto tézu potvrdzuje  i fakt častého výskytu slovotvorne 

motivovaných slov v slovenskom jazyku. „Podľa zistenia, ktoré sa, pravdaže, pri bohatšom 

materiáli môže modifikovať, zastúpenie slovotvorne motivovaných slov v slovnej zásobe 

súčasnej spisovnej slovenčiny dosahuje asi  65%, t.j. takmer dve tretiny slovnej zásoby.“ 

(Furdík, J: Slovenská slovotvorba, Náuka 2004, Prešov, s. 115) Hlavný podiel na tom majú 

slová tvorené deriváciou, predovšetkým sufixáciou a prefixáciou. Podľa produktivity v poradí 

slovotvorných postupov nasleduje kompozícia, transflexia a ostatné postupy. (Furdík, J.) V 

texte sa preto budeme ďalej zameriavať predovšetkým na tvorbu slov pomocou sufixálnych 

a prefixálnych slovotvorných formantov. Prostredníctvom slovotvorných hniezd sa pokúsime 

dostať od konceptuálnych teoretických východísk k možnostiam uplatnenia slovotvornej 

motivácie pri rozvíjaní lexikálnej kompetencie študentov. Pri psychodidaktických 

východiskách budeme vychádzať z asociatívneho modelu pamäte a učenia. 

 

Slovotvorná motivácia a výučba relevantnej lexiky 

 

Teoreticky budeme vychádzať z jedného zo základných systémových princípov 

v lexikálnej zásobe – zo slovotvornej motivácie (v slovenskej lingvistike rozpracovanou J. 

Dolníkom, J Furdíkom a M. Ološtiakom). Podľa tejto teórie prvky slovotvornej formy 

signalizujú isté sémantické príznaky, ktoré uľahčujú dekódovanie lexikálnych jednotiek. 

Sémantická funkcia slovotvornej motivácie je tak pre cudzojazyčného študenta oporou pri 

vytváraní lexikálnych inferencií. Umožňuje mu odhadnúť a vyvodiť lexikálny význam na 

základe usudzovania typu – ak poznáme slovo liek a vieme, že príponou -áreň sa tvoria názvy 

miest, potom môžeme vyvodiť význam slova lekáreň. Študent môže na základe 

elementárnych znalostí produkovať asociačne späté názvy ďalších miest ako: čakáreň, 

cukráreň, vináreň, kaviareň... Asociačné väzby medzi prvkami pomôžu začínajúcemu 

študentovi slovenčiny úspešne tvoriť a upevňovať vlastné pamäťové stopy. Česká lingvistka 

M. Čechová  navrhuje osvojovanie si lexiky podľa tzv. sémantických polí,  podľa významovej 

príbuznosti slov. Tento princíp je dobre uplatniteľný i vo výučbe slovenského jazyka. 

Na základe budovania súboru slovotvorných radov a slovotvorných paradigiem, 

vychádzajúcich z jedného východiskového motivanta, môžu študenti slovotvornými postupmi 

(deriváciou, kompozíciou, derivačnou kompozíciou...) vytvárať slovotvorné rady, a tak ľahšie 

absorbovať spektrum lexikálnych jednotiek. Popri osvojovaní si slovnej zásoby slovenčiny sa 

takto ľahšie dopracujeme k plynulosti jazykovej výpovede. Vždy však treba brať do úvahy 

relevanciu, potrebu a užitočnosť osvojovanej lexiky na základe študijných cieľov učiaceho sa. 
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Už J.A. Komenský v diele Didactica Magna to adekvátne vyjadril slovami: „Nikto 

nepotrebuje ovládať celý jazyk a bolo by smiešne a hlúpe, keby sa o to niekto usiloval. Lebo 

ani Cicero nepoznal všetky latinské slová (napriek tomu, že je považovaný za najväčšieho 

majstra). Sám priznáva, že nepozná remeselnícke výrazy, lebo nikdy nechodil medzi 

obuvníkov. A načo by sa ich učil?“ (Kupka, I.: Jak úspěšne studovat cizí jazyky, Grada, Praha, 

s.47). Komenský sa už v 17. storočí snažil spojiť výučbu s praktickým životom. Uvedomoval 

si, že slová treba používať vo vetách, zdôrazňoval potrebu učiť sa praktické konverzačné 

frázy a podporoval prezentáciu učiva formou dialógov. Zameriaval sa na potrebné pojmy, na 

jednoduché bežné vetné spojenia použiteľné v praxi, „by později nebylo důvodů k nářku: 

Potřebné neznáme, poněvadž jsme sa učili nepotřebnému.“ (Kupka, I.: Tamtiež, s. 108). 

I vzhľadom na tieto rokmi overené poznatky sa budeme v ďalšom texte zameriavať na 

relevantnú slovnú zásobu, užitočnú pre študentov medicíny. Keďže si v krátkom časovom 

období  musia osvojiť nielen komunikačné zručnosti a gramaticko-lexikálne kompetencie, ale 

i základné odborné terminologické výrazy, považujeme princíp slovotvornej motivácie za 

jeden z najvhodnejších. Na základe komunikatívnej metódy a lexikálno-gramatického 

prístupu sa pokúsime o vytvorenie lexikálneho hniezda a jeho prepojenie s asociatívnym 

modelom učenia. K slovu v jeho určitej forme budeme pristupovať v prvom rade z hľadiska 

jeho relevantných lexikálnych významov pre študenta medicíny. Keďže ide o budúcich 

lekárov, jednými z najfrekventovanejších slov ich slovnej zásoby budú pravdepodobne slová 

liek a liečiť. Preto nám poslúžia ako motivanty.  Vytvoríme  usporiadaný súbor slov s tým 

istým koreňom  (v našom prípade- lek-, lieč-), prepojíme ho vzájomnými motivačnými 

vzťahmi. Takto použité slová nebudú izolovanými jednotkami, budú motivačne 

späté. V komunikácii budú spĺňať rôzne nominačné funkcie a budú schopné fungovať 

v syntakticky rozdielnych konštrukciách. V ďalšom texte načrtneme niektoré z nich. 

 

Motivant -LIEK (LEK- LIEČ-) a jeho aplikácia vo výučbe slovenčiny ako cudzieho 

jazyka 

 

V nadväznosti na kultúrno-kognitívnu lingvistiku a na to, čo hovorí jazyk o našej 

kultúre a mysli, sa pozastavíme opäť i pri etymológii slova liek. Slovo sa používa od 17. 

storočia a obyčajne sa vysvetľuje ako prevzaté z germánskeho slova lěka. Iné výklady 

uvažujú o domácom pôvode (psl. lěkъ). S súvislosti s lit. laikýti (držať, udržiavať) nesie 

liečenie význam udržiavania v istom zdravotnom stave. Lat. loquī znamená rozprávať, 

hovoriť. Z tohto  pohľadu sa liečenie vníma ako zariekavanie či odriekanie magických 
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formuliek. (Králik, Ľ.: Tamtiež, s. 326). U starých Slovanov bol lekárom a liečiteľom 

i znacharъ (od slova znať), alebo vražec, z čoho vznikol .ruský výraz na lekára vrač (Švický). 

 

Z lexikálneho hľadiska  uvádzame ako prvý príklad neúplnej onomaziologickej 

lexikálnej paradigmy substantívum liečba. Slovo liečba je utvorené sufixálnou deriváciou. V 

nasledujúcich slovách (elektroliečba, rádioliečba, vodoliečba  a samoliečba) ide o zmiešaný 

kompozično-derivačný postup slovotvorby. 

 

                     lieč- ba 

elektro- lieč- ba 

rádio- lieč- ba 

vodo- lieč- ba 

samo- lieč- ba 

 

Z didaktického pohľadu študenti môžu doplniť tabuľku sami na základe dedukcie s 

pomocou základných pojmov, prípadne môžu tvoriť slová pomocou odpovede na otázku, ako 

(čím) sa môže pacient liečiť.  

 

Sloveso liečiť (psl. lěčiti) je východiskovým motivantom, ktorý vstupuje do troch 

vidových opozícií. Opäť vychádzame zo slovotvorného základu lieč-. 

Slovotvorné predpony do-, pre-, vy- modifikujú význam slovesa. 

  

 

 lieč- iť   

do- lieč- iť   

pre- lieč- iť   

vy- lieč- iť   

 

Predpona do- má v slovese doliečiť časový význam a tvorí sa ním sloveso 

s významom dokončenia deja, resp., s významom ´prestať vykonávať činnosť vyjadrenú 

základným slovesom´ (podobne ako pri slovesách dočítať, dopiť, dožiť...) Pri tzv. 

pohybových slovesách môže predpona do-  niesť význam ´prísť na miesto´ (doletieť 

dobehnúť...)  
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Predpona pre- v slovese preliečiť môže  znamenať ´vyplnenie určitého času dejom´  

(podobne ako prespať, prežiť, pretrpieť, preplakať...), môže  mať však i význam -´ urobiť na 

iný spôsob ešte raz´ (podobne ako prefarbiť, prezliecť,  prezuť, prepísať...) Pri  pohybových 

slovesách  sa predponou – pre- tvoria slovesá s významom´ dostať sa na druhú stranu´ 

(preletieť- preplávať, preložiť, preniesť...), prípadne majú význam prepozície popri, povedľa 

(prebehnúť). Predpona pre- môže vyjadrovať i význam ´urobiť niečo nad normálnu mieru´ 

(preliať, prechváliť...) 

 

Predpona vy- zvyčajne označuje pohyb von, prípadne nahor (vyletieť, vybehnúť, 

vystúpiť). Blízky význam je i ´odstrániť, dať von, dať preč´ ( ako aj v prípade – význam slova 

vyliečiť), prípadne´ dosiahnuť určitý stav´ (vytriezvieť, vyliečiť). Predpona vy- môže 

modifikovať význam v zmysle ´dosiahnutia úplnosti deja´ (vymrieť, vypiť). 

 

Z didaktického hľadiska je poznanie významu prefixov výraznou pomôckou pre 

študenta slovenčiny, pretože mu umožňuje správne dekódovať významy slov a zároveň mu 

umožňuje jednoduchšiu modifikáciu nových slov. 

 

Na základe motivátu liek (lek-, lieč-)  môžeme derivačne tvoriť ďalšie slová ako: 

liečebňa, liečiteľ, liečiteľka, liečiteľstvo, liečiteľný, neliečiteľný, vyliečiteľný, nevyliečiteľný, 

liečivý, lekár, lekárka, lekársky, lekárstvo, lekáreň, lekárnik, lekárnička, lekárnický, 

lekárenský, liekový, liekovka... 

 

Syntagmaticky môžeme využiť tieto slová na základe asociačného učenia  

v syntagmatických konštrukciách pomocou odpovedí na jednoduché otázky typu: 

- Ak počujeme slovo liek, čo môžeme (s liekom) robiť? 

 

Liek môžeme  jeden raz pravidelne 

 užiť užívať   

 brať brávať                              

 zapiť zapíjať 

 

                                                                                                          



76 

 

(Tým docielime prirodzené používanie aspektu i u menej pokročilých študentov , 

cudzojazyční študenti si  takto postupne môžu zvykať na používanie vidových foriem bez 

hlbšieho gramatického štúdia dokonavých a nedokonavých slovies.) 

 

Podobne môžeme použiť i otázky zamerané na pádovú deklináciu: 

 - Prečo sa doktor  volá aj  lekár? Lebo lekár lieči. 

- Koho lieči lekár? Lekár lieči pacienta alebo pacientku. 

- Akého pacienta? Akú pacientku? Lekár lieči chorého pacienta alebo chorú pacientku. 

-  Na čo je tento liek? Liek je  na spanie, na  tlak, na kosti, na kĺby... 

- Na čo sa lieči pacient? Pacient sa lieči na astmu, na vysoký tlak, na zápal pľúc... 

Pri podobných otázkach gramaticky nadviažeme na tvorbu akuzatívu, upozorníme študentov 

na zmeny v paradigme ženského rodu a mužského rodu životných podstatných mien. 

 

Nasledujúca otázka sa viaže na datívnu konštrukciu: 

- Proti čomu je (sa používa) tento liek? Liek je proti bolesti, infekcii, horúčke, stresu, alergii .. 

V tomto prípade  predpokladáme, že študent základnú paradigmu datívu už ovláda. 

Upozorníme ho na rodové a konsonantné diferencie. 

Týmto spôsobom môžeme postupovať i pri ďalších deklinačných paradigmách. Môžeme sa 

pýtať formou genitívnych otázok (liečba čoho), použiť  lokál (o akej liečbe), či inštrumentál (s 

akou liečbou)... 

Didaktické postupy volíme na základe jazykových vedomostí študentov. 

 

Podobne môžeme postupovať pri tvorbe adjektívnych výrazov: 

- Čo môže byť liečivé? Liečivý prameň, liečivá bylina, liečivé bahno, liečivé  účinky... 

 

Môžeme spájať dané slová do jednoduchých viet  a dopĺňať so študentmi nové modifikované 

významy slov: 

Lekár, ktorý vás správne lieči, vás ............ (vylieči). 

Ak vás lekár liekmi nevylieči, zvyčajne vás ešte raz inými  liekmi .................... (prelieči). 

Miesto, kde sa pacient lieči dlho, je sanatórium alebo...............( liečebňa). 

 V tomto type cvičenia sa u menej pokročilých študentov zámerne vyhýbame častému 

používaniu deklinačných koncoviek. Pozornosť študenta tým koncentrujeme na deriváciu 

a tvorbu motivovaných slov. 
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Až po upevnení pamäťových stôp študenta, zvyčajne u študentov s pokročilejšou 

jazykovou znalosťou, môžeme rozvinúť slovnú zásobu i prostredníctvom idiómov. 

Pochopením slovenských frazeologizmov  (predovšetkým prísloví a porekadiel) cudzojazyčný 

študent spoznáva i kultúrno-historický kontext krajiny a mentalitu ľudí. 

Tu môžeme využiť idiómy ako: Čas je najlepší lekár. Čas vylieči všetky rany. Čas rany hojí. 

Lekár lieči a Boh uzdravuje. Proti smrti nie je lekár. Neskoro si lieky strojí, keď mu smrť nad 

hlavou stojí. Kam nechodí slnko, tam chodí lekár. 

 

Poznanie historického  pozadia, vnímanie kultúry prostredníctvom, jazyka, pohľad na 

nositeľa jazyka cez jeho sociokultúrne prostredie prispieva k prirodzenejšiemu absorbovaniu 

slovnej zásoby a jeho jazykových špecifík. Ak si v tejto súvislosti uvedomíme, že i význam   

slova, často používaného v lekárskom prostredí, hojiť (a tiež jeho derivácie ako zahojiť či 

hojivý) je spätý s tzv. svätohájmi starých Slovanov, pochopíme, že príroda bola v dávnych 

časoch pre ľudí liekom, že hojila. Slovo hájiť  tiež súvisí so slovom hojiť a je odvodené od 

slova háj. V praslovančine háj bol gaj- gajiti, hojiť – gojiti. Je to veľmi staré slovo, jeho 

indoárijská podoba v sanskrite je gáya, čo môže znamenať zem, národ, rodinu, dom. (Švický 

M.Ž. podľa Korčegina V.A.) Ľ. Králik dopĺňa tento význam o pojmy ako sídlo, bydlisko... 

pričom avest gayō je život, čas života. Praslovanské slovo gajъ dopĺňa o  význam´ chránený 

les, kam nemožno vstupovať´. 

 

Prechod od explicitného k implicitnému typu znalostí. 

 

Vnímanie jazyka v jeho rôznych podobách umožňuje cudzojazyčnému študentovi 

hlbšie preniknúť do spôsobu myslenia nositeľov jazyka a v takýchto súvislostiach mu 

i slovotvorná motivácia môže dávať jasnejší vnútorný význam. Prepojenie etymológie 

s nahliadnutím do histórie a kultúry národa, umožňuje študentovi ľahšie a prirodzenejšie 

vnímať i štruktúru a tzv. logiku  jazyka. Pomocou slovotvornej motivácie a tvorenia 

slovotvorných hniezd, môže študent i bez hlbokých jazykových znalostí produkovať 

asociačne späté lexikálne konštrukcie. Ak budeme brať do úvahy relevanciu slovnej zásoby, 

potrebu a užitočnosť slovnej zásoby, komunikatívny prístup a aktívne používanie slovnej 

zásoby, pomôžeme študentovi vytvárať si vlastné pamäťové stopy a budovať si svoj 

subjektívny slovník. Pri takomto osvojovaní si slovnej zásoby a gramatiky sa podľa nášho 

názoru ľahšie dopracujeme od explicitného typu znalostí k automatizácii 
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a neuvedomovanému plynulému používaniu jazyka, teda k implicitnému typu znalostí, 

a práve to je naším edukatívnym cieľom. 
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ŠPECIFIKÁ VYUČOVANIA CUDZIEHO JAZYKA – SLOVENČINY  

(V NEFILOLOGICKOM ODBORE) 

 

RADOSLAV ĎURAJKA 

 

Abstrakt 

 

Autor sa zameriava na špecifiká vyučovania cudzieho jazyka v nefilologickom odbore, 

konkrétne predstavuje vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka na Lekárskej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. V jednotlivých ročníkoch upriamuje pozornosť na cieľ 

výučby – na (odbornú) komunikáciu. Všíma si tiež komunikačné stratégie študentov. 

 

Abstract 

 

 The author analyses specific features of the Foreign Language Teaching process 

within the non-philological field. The teaching process is demonstrated within the Slovak 

Language class at the Faculty of Medicine of the Comenius University in Bratislava. 

Individual lessons reflect diversity in classroom and a focus is also laid on the main target, 

i.e. communication in technical medical language. The communication strategies as the best 

solution for such classes in such situations are presented. 

 

Kľúčové slová 

slovenčina ako cudzí jazyk, špecifiká vyučovania, nefilologický odbor, komunikácia 

 

Key words 

Slovak language as a foreign language, specific features of foreign language teaching, 

language in a non-philological field of study, communication 
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Úvod 

 

„Učenie (jazykov) ostane vždy umením, presne ako je 

umením veda.“ S. Krashen 

 

Cieľom nášho ústavu (Ústav cudzích jazykov LF UK
57

) je, aby študenti po absolvovaní 

piatich semestrov boli schopní komunikovať s pacientmi v nemocnici, tvorili anamnézu, 

zisťovali symptómy pacienta, viedli dialóg smerujúci k diagnóze pacienta. Dôležitá je tak 

aktívna aj pasívna znalosť slovenčiny. Na základe hodinovej dotácie
58

 a reálnych časových 

možností je zrejmé, že sa musíme primárne sústrediť na hlavný cieľ – na komunikáciu. 

 

Špecifiká vyučovania slovenčiny (v nefilologickom odbore) 

 

Prvé špecifikum teda vyplýva z rešpektovania nedostatku času študentov medicíny, ktorí 

(samozrejme) primárne svoj čas venujú štúdiu medicíny. Kurz slovenského jazyka je povinný 

(v 1. 2. a 3. ročníku) a je súčasťou študijného plánu Lekárskej fakulty UK.
59

 V prvom 

a druhom ročníku je stanovená dotácia 4 hodiny týždenne a 2 hodiny v treťom ročníku. Je to 

                                                           
57

 História Ústavu cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) siaha do roku 1953, keď 

bola založená Celouniverzitná katedra cudzích jazykov. O desať rokov neskôr sa táto centralizovaná inštitúcia 

pretransformovala na samostatné katedry jazykov, pričom oddelenia jazykov Lekárskej fakulty a Farmaceutickej 

fakulty UK existovali pod spoločným vedením až do r. 1981. Významným momentom sa stal rok 1991, keď sa 

vytvorila katedra jazykov na LF UK, ktorá jestvuje pod názvom Ústav cudzích jazykov LF UK až dodnes. 

Vyučuje sa tu latinská lekárska terminológia, cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk) a slovenčina ako 

cudzí jazyk. Medzi ďalšie aktivity pracovníkov ústavu patria odborné jazykové semináre pre doktorandské 

štúdium, preverovanie znalostí z cudzieho jazyka (angličtina, nemčina) pri výbere študentov, ktorí majú záujem 

o študijné pobyty a stáže v zahraničí, vedeckovýskumná a publikačná činnosť a v neposlednom rade pomoc 

dekanátu, študijnému oddeleniu i jednotlivým pracoviskám pri prekladoch. Pracovisko permanentne rozvíja 

kontakty s domácimi i zahraničnými partnermi a inštitúciami, najmä v rámci ERASMUS+. Viac informácií na 

http://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-cudzich-jazykov-lf-uk/. 
58

 Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky predpokladá 140 h pre úroveň A2 teda v priebehu troch 

semestrov musia študenti zvládnuť slovenskú gramatiku a všeobecnú lexiku. Pre úroveň B1 a B2 je 100 

vyučovacích hodín, no reálne máme do 72h. Inšpiráciou  na zvýšenie hodinovej dotácie sú pre nás lekárske 

fakulty v Česku i Bulharsku, ktoré pripravujú intenzívny jazykový kurz pred semestrom. Ničím nezaťažení 

študenti, v čase medzi zápisom a začiatkom semestra, dokážu zvládnuť učivo, ktoré my preberieme počas 

polovice semestra. Výborný je i martinský jednosemestrálny kurz (raz do týždňa) pre tretí a štvrtý ročník, ktorý 

nie je fakultou požadovaný: „Komunikácia s pacientom v slovenskom jazyku“, ktorý sa zameriava na potreby 

študentov, ktorí už majú prax v nemocnici, prichádzajú do kontaktu s domácim používateľom jazyka. 

Predmetom tohto kurzu je rozšírenie slovnej zásoby s ohľadom na pracoviská nemocnice, na ktorých vykonávajú 

prax, fixácia inštrukcií pre pacienta pri vyšetreniach na vybraných pracoviskách, automatizácia otázok 

pre pacienta súvisiacich s anamnézou a diagnostikovaním chorôb na konkrétnom oddelení atď. Na kurze je 

dorozumievacím jazykom (prevažne) jazyk cieľový. Upevňovanie poznatkov je založené na metóde hrania rolí – 

lekár/pacient. 
59

 Je však pochopiteľné, že reálny vyučovací proces ovplyvňuje celkový rozvrh i kreditová dotácia vyučovania 

jazyka, nakoľko existuje nepomer k tzv. „veľkým predmetom“. 
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však nepostačujúce a vytvára sa tak tlak na nutnosť pripraviť študentov na nemocničnú prax 

v slovenskom jazyku za neadekvátne krátky čas (v 3. ročníku už praxujú a študenti 

prichádzajú do prvého ročníka bez akýchkoľvek jazykových znalostí). V jazyku nedokážeme 

ísť do „hĺbky“. Pre nefilológov sú, napr. genetické znaky slovenčiny či kontrastívne 

porovnania s ostatnými (ne)slovanskými jazykmi doplňujúce (ak nie absolútne marginálne), 

ale spolu s históriou, historickým vývinom slovenčiny a etymológiou pomáhajú odpovedať 

na časté otázky študentov – osvojovateľov: „Prečo je to tak? Ako je to možné? Prečo to 

neexistuje v „našom“ jazyku?“ a zdôvodňujú tak dnešný stav slovenčiny v jednotlivých 

jazykových rovinách. Táto oblasť ale netvorí integrálnu súčasť výučby, čím sa podstatne líši 

od štúdia slovakistov, slavistov, filológov. S ohľadom na zameranie našich poslucháčov sa už 

v prvom ročníku pokúšame smerovať kurz k cieľu komunikácie s pacientom. Hoci v rámci 

prvého ročníka má študent nadobudnúť poznatky z gramatiky a všeobecnú slovnú zásobu, 

snažíme sa, aby aj táto časť bola čo najviac prepojená s cieľovým zameraním. Nie je veľa 

priestoru na rozvíjanie slovnej zásoby či upevňovanie gramatických pravidiel, preto sa 

v štvrtom a piatom semestri venujeme gramatike len okrajovo, demonštruje sa predovšetkým 

v rámci preberaných medicínskych tém a opakovaní. 

Za druhé špecifikum môžeme považovať spoločné znaky všetkých študentov. Sú to: 1) 

rovnaké miesto, stupeň a typ vzdelávacej inštitúcie (niekedy aj rovnaký lektor); 2) charakter 

a zameranie jazykového vzdelávania – povinný predmet nefilologického odboru, ktorého 

zvládnutie je však nevyhnutným predpokladom ďalšieho štúdia; 3) nepripravenosť na nový 

(cudzí) jazyk – študenti prichádzajú študovať medicínu v anglickom programe, a tak štúdium 

slovenčiny neočakávajú. Ich pozornosť sa pred príchodom sústreďuje najmä na angličtinu 

(nematerinský jazyk); 4) takmer neobmedzené možnosti kontaktu s nositeľmi osvojovaného 

jazyka a kultúry – využívanie ale veľmi závisí od študentovej psychologickej charakteristiky); 

5) vekové rozmedzie nie je markantné – najčastejšie 18 – 20 rokov, no skupiny sú rôznorodé 

z hľadiska národnosti, a tak krajina pôvodu nie je zjednocujúcim faktorom. Väčšina sú 

neslovanskí Európania (Nemci, Španieli, Gréci, Taliani, Rakúšania), ale sú tu i slovanskí 

Poliaci, či Japonci a Iránci. Najmä prvé tri skutočnosti sa naplno odrážajú v ich motivácii i 

v prístupe k štúdiu.  

Spomínaná národnostná pestrosť skupín je príťažlivá svojou multikulturálnosťou, ktorá 

obohacuje hodiny v dimenzii odlišných mentalít, temperamentu, zvykov a tradícií, ale 

zároveň kladie vyššie nároky na vyučujúceho, ktorý nemôže vychádzať zo vzájomných 

vzťahov slovenčiny a východiskového jazyka každého frekventanta kurzu. Vyučovanie je tak 

nevyhnutne založené na porovnávaní slovenčiny s angličtinou, pričom tá nie je materinským 
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jazykom frekventantov ani lektora – tretie špecifikum. Existujú dôkazy, že vývin 

materinského i cudzieho jazyka prebieha v podobných sekvenciách s podobnými fázami 

(Doughty & Long, 2003) a pri získavaní jazykovej kompetencie sa často podceňuje súčinnosť 

výučby materinského jazyka a cudzích jazykov, lebo ich znalosť prispieva k hlbšiemu, 

„uvedomovanému“ poznaniu systému vlastného jazyka a možností jeho použitia. 

Pre zaujímavosť uvádzame a dopĺňame sedem rozdielov D. Slobina (1993, s. 239), ktoré vidí 

medzi osvojovateľom a dieťaťom osvojujúcim si materinský jazyk.
60

 

Preto je istou výhodou, ak sa pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka možno oprieť 

o znalosť materinského/východiskového alebo iného už osvojeného jazyka, ktorý je často 

i sprostredkujúcim jazykom. Napríklad anglický jazyk je vnímaný študentmi v dvoch 

protipóloch. Študenti zo slovanských krajín, resp. študenti, ktorí sa už učili nejaký slovanský 

jazyk, ju vnímajú ako niečo nepotrebné, zbytočné, dokonca „kontraproduktívne, lebo „zvádza 

k mysleniu na anglické slová, ktoré sú udomácnené v mojom materinskom jazyku a ja sa ich 

potom snažím využívať i v predpokladanej slovenskej derivácii a nie vždy mi to vychádza“, 

hovorí poľská študentka Ela, ale jedinú výhodu angličtiny vo vzťahu k slovenčine predsa len 

videla, a to „v rýchlom naučení sa slovenských názvov mesiacov, ktoré sú totožné s anglickými 

ekvivalentmi“. Na druhej strane stoja študenti z neslovanských krajín, ktorí vnímajú angličtinu 

ako „podstatnú súčasť štúdia, nevyhnutnosť a nutnosť“. Tí naopak vnímajú angličtinu ako 

pomocníka a snažia sa využívať v komunikácií anglické slová, ktoré považujú za univerzálne 

a aj tie, ktoré sa udomácnili aj v ich materinskom jazyku. Pre lektora je nespornou výhodou 

využívať paralely a podobnosti v systéme jazykov na rýchlejšie osvojenie komunikačných 

zručností a kontrastívnou analýzou viesť k uvedomenému vnímaniu vzájomných rozdielov 

(Pekarovičová, 2004, s. 21). Slabé prepojenie medzi už osvojeným a práve osvojovaným 

                                                           
60 1. vekovo starší osvojovatelia začínajú osvojovanie s biologickým hendikepom (plasticita mozgu, kapacita, 

rýchlosť vytvárania neuronálnych prepojení); 2. komunikačné potreby sú komplexnejšie, zložitejšie 

a dôležitejšie pre život; 3. osvojovatelia nemajú automaticky uspokojované základné životné potreby, tak ako ich 

majú uspokojované deti; 4. spracovávajú osvojovaný/cieľový jazyk cez „filtre“, ktoré sú prítomné vďaka 

materinskému jazyku a už získaným jazykovým vedomostiam; 5. sú zvyknutí používať svoj materinský jazyk 

v sociokultúrnom kontexte svojho jazyka, ktorý sa môže líšiť od osvojovaného jazyka (stereotypy, tradície...); 

čiže 6. sú (relatívne) psycho-sociálne vzdialení kultúre osvojovaného jazyka; 7. komunikovať musia flexibilne 

a funkčne. A nesmieme zabúdať, že ich sociálna rola sa zmenila a môže byť závislá od zvládnutého osvojenia si 

jazyka (nová práca, štúdium, rodina), preto sa často boja robiť chyby/cítia sa trápne. Stretávajú sa totiž s úplne 

odlišnou skupinou ľudí, t. z. v prípade materinského jazyka je typické osvojovanie v prirodzenom prostredí 

a prevažne s rodinou a v situáciách, v ktorých je prirodzene podporovaný vývin dodávaním dostatočného 

množstva materiálu a oporných bodov, zatiaľ čo starší osvojovatelia sa väčšinou učia v prostredí triedy, v ktorej 

nie je dostupná dostatočná expozícia jazyka ani sociálna interakcia. V kontraste s malými deťmi je vstup jazyka 

(input) diametrálne odlišný a ich komunikácia takmer nikdy nie je spontánna. Malé deti si vytvárajú lexikálne 

špecifické vzorce a až neskôr sa vyvinie znalosť o abstraktných syntaktických kategóriách, ktoré potom vedú 

ku kreatívnejším kombináciám, starší už poznajú tieto kategórie a táto znalosť môže viesť ku kreatívnym 

kombináciám v medzijazyku, či už pozitívne alebo negatívne. Progresívnosť a úspešnosť procesu osvojovania sú 

vysoko závislé od osvojovateľovej individuality a jeho motivácie osvojiť si jazyk. 
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učivom sa považuje za častú príčinu neefektívneho štúdia, a to z hľadiska vnútrojazykových 

vzťahov, aj na pozadí interlingválnych kontaktov. 

Ako štvrté špecifikum musíme spomenúť osobitnú didaktiku vyučovania cudzieho 

jazyka, ktorú treba odlíšiť od výučby materinského jazyka, aj keď v oboch prípadoch je daný 

jazyk predmetom aj prostriedkom výučby
61

. Prihliadajúc na jednotlivé stupne a na ciele 

pri osvojovaní cudzieho jazyka je nevyhnutná modifikácia sprístupňovania slovenčiny, vzťah 

gramatiky a nácviku, receptívnych a produktívnych rečových schopností, cieľavedome 

budovanie inventáru potrebných systémových lingvistických znalostí spolu s vymedzením 

jazykového minima (lexikálneho, gramatického, fonetického, ortografického, 

terminologického, frazeologického a paremiologického), ktorá prispieva k zefektívňovaniu 

procesu výučby. Preto u nás prevláda enormná snaha o 1) jednoduchosť a praktickosť 

(napríklad naučiť G. pl iba tromi pravidlami); 2) efektívne vyučovanie, ktoré (z nášho 

pohľadu) zabezpečuje efektivita času na vyučovaní – jeho maximálne využitie, keďže väčšina 

študentov žije vo svojej „uzavretej“ komunite a zvyčajne si osvojujú iba to z vyučovacej 

hodiny. Lektor by sa mal najmä snažiť, aby študent pochopil nevyhnutnosť osvojenia si 

jazyka pre prax v nemocnici (a tým jeho chápanie ako prostriedku naplnenia vyššieho cieľa – 

byť dobrým lekárom); 3) dodržiavanie špecifického obsahového zamerania, t. j. smerovať 

ku komunikácii s pacientom – využívať a modifikovať bežné slová jazyka, napr. trojizbový 

byt – trojmesačné dieťa) 4) praktický nácvik komunikácie, znamená vniesť realitu 

do vyučovania, pripraviť študenta na to, s čím sa reálne stretne, teda aj slang či nespisovnosť 

– slinivka/pankreas, odporučiť/doporučiť; 5) dôraz na priateľskú atmosféru na vyučovaní. 

Sústreďujeme sa na 6) prepojenie a nadväznosť počas všetkých 5 semestrov. Študenti musia 

vidieť, že to čo sa naučia aj reálne použijú. V neposlednom rade je to 7) rozlišovanie 

pasívnej a aktívnej slovnej zásoby. Bezpodmienečne musia aktívne ovládať názvy častí 

ľudského tela, ale napríklad pomenovanie štádií ľudského života (novorodenec, dojča, batoľa) 

stačí rozumieť. 

Piatym špecifikom je odbornosť. I. Popelková (2010, s. 72) uvádza definíciu odborného 

jazyka ako „súbor všetkých jazykových prostriedkov, ktoré sa používajú v odbornej 

ohraničenej komunikácii s cieľom uľahčiť dorozumievanie odborníkov.“ Má svoje špecifiká 

                                                           
61 Odlišná je predovšetkým východisková znalosť jazyka ako prostriedku komunikácie, čo sa zákonite musí 

premietnuť v prístupe k opisu jazykového systému (metajazyk), ako aj v procese osvojovania cieľových 

zručností (komunikácia) (Pekarovičová, 2004, s. 21). 
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v lexikálnej, morfologickej aj syntaktickej rovine.
62

 Pri vyučovaní slovenčiny ako odborného 

jazyka už nie je dôležitá len jazyková kompetencia ale aj odborná. V tomto prípade lektor 

(učiteľ) berie na seba obrovskú zodpovednosť, pretože jeho kvality v jazykovej oblasti musia 

byť doplnené o odborné znalosti
63

. Uvedomujeme si, že študentov neučíme striktne odborný 

jazyk. Našich študentov učíme porozumieť pacientom, ktorí budú laicky opisovať svoje 

symptómy, ale zároveň ich orientujeme na odbornú komunikáciu (názvy chorôb, orientácia 

v nemocnici, ...), trénujeme zapísanie správy z vyšetrení. Kurzy slovenčiny sa opierajú 

predovšetkým o komunikačný cieľ a možnosť frekventanta uplatniť sa v konkrétnom odbore. 

Keďže vyučovanie je teda predovšetkým späté s požiadavkami praxe, preto aj ciele musia 

vychádzať z potrieb využitia jazyka v pracovnej sfére. Preto je úlohou lektora, aby študentov 

nabádal k sústredeniu sa na realitu popri používaní jazyka – šieste špecifikum. Ako príklad 

uvádzame číselné hodnoty (porozumenie a zapisovanie). Študenti sa nemôžu sústrediť len 

na mechanickú tvorbu otázok a zachytenie odpovedí, lebo sa môžu pomýliť. Ak má študent 

zapísať výšku pacienta, ktorého vidí pred sebou, môže vychádzať nielen z pacientovho 

prehovoru, ale aj z vlastnej skúsenosti. Hoci sa zahraničnému študentovi javí veľmi podobne 

vypovedaná hodnota meter sedemnásť a meter sedemdesiat, vychádzajúc z prítomnosti 

dospelého pacienta vo vyšetrovni, bude celkom zrejmé, že pacient meria viac než meter 

sedemnásť. Rovnaký postup platí aj pri otázkach o veku či váhe. Starší pacient nebude mať 

sedemnásť rokov, ale sedemdesiat, obéznejší pacient nebude mať devätnásť kilogramov, ale 

deväťdesiat. Študenti sa veľakrát natoľko sústredia na slovenčinu ako jazyk, že zabudnú 

vnímať realitu, ktorá im pomáha aj pri pochopení jazykových prehovorov. Pre študentov 

medicíny je obzvlášť dôležitá schopnosť porozumieť a správne zachytiť hodnoty vyslovené 

pacientom (môže byť ovplyvnený chorobou, vekom, stavom) pri popise zdravotného stavu. 

Pred samotným začatím preberania tejto problematiky obvykle so študentmi opakujeme 

čísla vo všetkom, čo sme už prebrali (čas, dátum, cena, množstvo...). Po zopakovaní 

prechádzame na teoretické objasnenie špecifického čítania hodnôt tlaku, teploty a pulzu, 

výšky, váhy, veku. Napríklad tlak vysvetľujeme na hodnote normálneho, vysokého a nízkeho 

tlaku (už naučené adjektíva). Čítanie tlaku pozostáva z uvedenia systolického (horného) tlaku, 

prepozície na a diastolického (dolného) tlaku. Pri čítaní hodnôt pulzu je dôležité upozorniť 

na fakt, že hoci v zápise používame rovnako lomku, pri hodnote tlaku ju čítame ako 

                                                           
62

 Mali by sme pripraviť študentov na všetky možné podoby komunikácie. Napr.: Tlak? Aký je pacientov tlak? 

Aký tlak má pacient? // Skalpel! Skalpel, prosím! Podajte mi skalpel... či variabilné tvorenie otázok: Koľko 

meriate?//Aká je vaša výška? – Koľko vážite?//Koľko máte kíl?//Aká je vaša hmotnosť? 
63

 Ideálom  pre vyučovanie odbornej slovenčiny by bol lekár – lingvista. Takúto kombináciu sme mohli vidieť 

v Prahe, kde cudzí jazyk (angličtinu) vyučuje lekár z Anglicka. 
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prepozíciu na, v prípade hodnoty pulzu ju čítame ako prepozíciu za. Pri popise hodnoty pulzu 

používame výrazy ako normálny, zrýchlený a slabý pulz. Pri popise hodnôt tlaku sa 

sústreďujeme ako na slovenské pôvodné adjektíva, tak i na pomenovania prebraté z latinčiny. 

Musíme mať neustále na zreteli, že pri komunikácii s pacientom budú študenti pravdepodobne 

používať slová slovenského pôvodu, avšak v lekárskych správach, ktoré musia vedieť čítať, 

budú pri diagnostike používané predovšetkým slovenské formy latinských slov.
64

 

 

Vybrané špecifiká vyučovania medikov 

 

V prvom ročníku sa venujeme so študentmi obligátnym témam, ktoré tvoria základ bežnej 

dennej komunikácie. Na lexikálnej úrovni sa snažíme k finálnemu cieľu (odborný jazyk) 

približovať najmä fixáciou najdôležitejšej lexiky – ľudské telo.
65

 

Na úrovni gramatiky je to podobne. Tu sa nám vytvára priestor pre potenciálne prepojenie 

všeobecných gramatických pravidiel a špecifického cieľa osvojenia si jazyka s ohľadom 

na využitie v lekárskom prostredí. Pre deklináciu substantív sme zaviedli vlastné vzory, ktoré 

sú terminologicky bližšie medicínskej praxi a študenti si tak upevňujú pravidlá priamo 

na potrebnej lexike. Vzory sme nahradili nasledovne: M: pacient/lekár, kolega, byt, počítač; 

F: lekárka, nemocnica, dlaň a kosť; N: koleno, srdce, oddelenie, dievča. 

Pri časovaní slovies berieme do úvahy nielen ich výber, ale s ohľadom na formálnu 

komunikáciu, ktorú si má študent osvojiť predovšetkým, sa sústreďujeme na prvú osobu 

singuláru (Mám problém. Vidím zle. Cítim sa zle), tretiu osobu singuláru (Dcéra má problém. 

Syn vidí zle. Manželka sa necíti dobre.) a druhú osobu plurálu (Ako sa máte? Vidíte dobre? 

Cítite sa zle?). Samozrejme, že sa snažíme, aby študent ovládal formálnu aj neformálnu 

komunikáciu, avšak s ohľadom na hodinovú dotáciu sa prikláňame k pragmatickej výučbe 

so zameraním na vytýčený finálny cieľ. 

Druhý ročník je tematický orientovaný výhradne na pacienta a nemocničné prostredie. 

Študenti by si mali osvojovať slovnú zásobu a spôsob komunikácie v nemocnici. V tomto 

ročníku je úlohou lektora študentov vzdelávať nielen v slovenčine ako takej, ale v slovenčine 
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 Podobne pri popisovaní teploty hovoríme o normálnej, nízkej, vysokej teplote a horúčke a v lekárskych 

správach študenti môžu nájsť aj latinské slovo prispôsobené slovenskej forme adjektív ako hypotermický 

(podchladený) pacient, hypertermický (prehriaty) organizmus. Aj pri zisťovaní veku, teploty, výšky je na mieste, 

aby lektor predvídal, že študent sa môže stretnúť minimálne s dvomi formami. 37,9°C tridsaťsedem deväť, 

37,9°C tridsaťsedem celých deväť stupňa Celzia. 
65

 Ľudské telo je dokonalé aj pre jazykové vzdelávanie. Nachádzame tu pravidelný i nepravidelný plurál, plurália 

tantum, farby, a v neposlednom rade jednoduché precvičenie všetkých pádov. Napr.  A:  ľudské telo má... L: Krv 

je v srdci, v žile I: nos je nad ústami... Lexika o ľudskom tele sa neskôr rozvíja ďalej cez témy: choroby, 

symptómy, úrazy... a nakoniec i v jednotlivých anamnézach. 
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ako v odbornom jazyku, konkrétne v lekárskej terminológii. Našou úlohou je jazykovo 

„previesť“ študentov nemocnicou, jej oddeleniami, zoznámiť ich s personálom nemocnice, 

zopakovať ľudské telo, s typickými chorobami a symptomatológiou. V neposlednom rade 

musíme študentov pripraviť na reálnu komunikáciu s používateľmi slovenského jazyka, ktorí 

nebudú tvoriť homogénnu skupinu. Budú diferencovaní vekom, sociálnou príslušnosťou, 

vzdelaním, schopnosťou vyjadrovať sa, príp. ich jazykový prejav bude ovplyvnený nielen 

chorobou, ale aj dialektom. Bez komunikácie s pacientom nie je možné, aby rástli vo svojom 

odbore, keďže práve veľmi prínosná medicínska odborná prax musí byť absolvovaná 

v slovenčine. 

Študenti musia: 1) tvoriť imperatív – inštrukcie pre pacienta: Dýchajte zhlboka! Sadnite 

si! Ukážte mi...; 2) aktívne tvoriť otázky v minulom, prítomnom čase: Boli ste operovaný/á? 

Mali ste kiahne? Vyskytla sa vo vašej rodine cukrovka? Aký máte problém? Máte suchý 

kašeľ? Máte v rodine hypertenziu? ...; 3) v budúcom čase najmä opísať, čo budú pacientovi 

robiť: Preklepem vás. Zoberiem vám ster. Odmeriam vám tlak. Musia teda viesť dialóg 

smerujúci k diagnóze (Máte bolesti? Kde vás to bolí? Aká je to bolesť? Kedy to začalo? ...). 

V treťom ročníku sa naplno prejavuje už spomenuté prepojenie a nadväznosť 

vo vyučovaní a vrcholí v záverečnej ústnej skúške.
66

 Komunikačné zručnosti sa precvičujú 

na jednotlivých anamnézach a porozumenie na vybraných kazuistikách.
67

 Dialógy prepájame 

s predchádzajúcimi lekciami (bolesť, symptómy, lieky), opakujeme kapitoly, ktoré sme sa 

naučili a pridávame už špecializované, konkrétne otázky a všetky možné odpovede 

v jednotlivých anamnézach. Opakujúce sa otázky o bolesti (jej typ a trvanie) upresňujeme 

lokalizáciou, napríklad pri kardiovaskulárnej anamnéze: za hrudnou kosťou, pri anamnéze 

tráviaceho traktu: v žalúdku..... a pod. choroby a ochorenia, ktoré sa týkajú danej sústavy, 

napr. infarkt, srdcová chyba, nízky/vysoký tlak, či charakteristické symptómy a možné 

liečivá. 
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 Záverečná ústna skúška je zhrnutím nadobudnutých schopností. Skladá sa zo štyroch častí: 1) test preverujúci 

terminológiu a gramatiku; 2) téma z bežnej slovenčiny; 3) dialóg lekár – pacient; 4) čítanie a reprodukcia 

odbornému textu – zvyčajne kazuistika. 
67

 „Infarkt“ Volám sa Martin. Mám 59 rokov. Som ženatý, mám tri deti. Pracujem v ECCU ako majster. Som 

obézny, mám cukrovku, fajčím a cez víkend chodím na pivo. Do nemocnice som prišiel pred týždňom. Mal som 

silný infarkt. Keď sa to stalo, našťastie bola pri mne manželka. Hneď zavolala sanitku. Záchranka prišla 

okamžite. Bol som pri vedomí, mal som silnú bolesť v hrudi a v ľavom ramene, nemohol som dýchať. Odviezli ma 

na interné. Urobili mi EKG a sono. Lekári rozhodli, že je potrebná operácia. Urobili mi by-pass. Po operácii 

som mal bolesti v hrudi. Dostával som infúzie a lieky proti bolesti. Srdce mi teraz funguje normálne. Som 

šťastný, že všetko dopadlo tak dobre. Viem, že by som mal schudnúť. Budúci týždeň začnem s diétou. (Balková D. 

a kol.: Odborná slovenčina v medicínskej praxi – kazuistiky, UK, 2014) 
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Komunikácia 

 

Študenti – osvojovatelia už majú množstvo lingvistických vedomostí, ktoré získali 

pri osvojovaní si materinského jazyka, a my očakávame, že z nich budú pri osvojovaní si 

jazyka čerpať. Taktiež ovládajú všeobecné znalosti o svete, ktoré im dokážu pomôcť 

pri pochopení a porozumení získavaných informácií. Nakoniec tiež ovládajú komunikačné 

stratégie, ktoré im pomáhajú efektívne používať vedomosti z novozískaného jazyka. 

Napríklad, ak ešte nepoznajú slovo „galéria“, sú schopní ho odkomunikovať, a to: 1. použitím 

opisu „tam je veľa obrazov/obrazy na jednom mieste“; 2. použitím materinského jazyka – 

očakávajúc, že budú pochopení; 3. použitím pre nich univerzálneho jazyka – angličtiny 

„gallery“, dúfajúc v podobnosť slova; 4. vytvorením okazionalizmu, využijúc pri tom už 

osvojené poznatky, napríklad „budova s obrazmi“. Najmä tretí a štvrtý spôsob využívajú 

osvojovatelia na začiatku osvojovania, keď ešte nemajú osvojené dostatočné množstvo slov 

z bežnej komunikácie a využívajú tie, ktoré poznajú, napr. „voduje“ – „pršať“. 

Upozorňujeme, že osvojovatelia výrazne používajú nemenné a pevne stanovené frázy 

a výrazy. Niekedy však toto „akoby“ používanie cieľového jazyka poukazuje na jeho 

neosvojenie, je teda neproduktívne. Študenti si, napríklad, veľmi skoro osvojujú pozdravy 

(dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer), ale používanie jednotlivých slov (napríklad adjektívum 

dobrý) v inej vete či situácii nastáva až po zvnútornení významu daného pojmu, a to je časovo 

náročnejšie ako ich jednoduchá reprodukcia. Nemôžeme teda hovoriť o osvojení si adjektíva 

dobrý, ak je používané iba v jednej, i keď už osvojenej fráze. Ako môžeme určiť alebo 

rozhodnúť, či je skúmaný jav naozaj osvojený? 

Osvojovatelia si osvojujú mnoho konvenčných fráz, ktoré používajú pri komunikácii, 

ktoré sú pre nich dôležité a ktoré prispievajú k plynulosti neplánovaného rečového prejavu. 

Dôležitou otázkou v osvojovaní si jazyka je úloha týchto fráz, nielen pri zlepšovaní 

osvojovateľovej aktivity, ale tiež pri osvojovaní si jazyka. Môže fráza „Prosím si...“ pomôcť 

osvojovateľovi objaviť, ako „prosím“ gramaticky funguje v jazyku? Môžeme začať 

s hypotézou, že osvojovanie si jazyka zahŕňa rôzne druhy učenia. Na jednej strane si 

osvojovateľ zvnútorňuje značnú časť jazyka, jazykových štruktúr a fráz, na strane druhej si 

osvojuje pravidlá, t. j. vedomosti, že isté lingvistické prvky sú používané v istom 

(konkrétnom) kontexte s istou (konkrétnou) funkciou. Inými slovami, osvojovateľ sa musí 

zaoberať aj učením sa prvkov a aj ich zasadením do systému. Ak sa iba naučí frázu „Prosím 

si...“ je to neanalyzovaný prvok – jeden z veľkého systému. Keď sa naučí, že „prosím si...“ sa 

dá spojiť s rôznymi slovnými druhmi (prosím si + piť, prosím si + čaj) a substantíva sa 
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používajú v akuzatíve – osvojuje si aj slová aj systém jazyka. Pravidlá sa dostávajú „do krvi“. 

Osvojovanie jazyka teda musí prebiehať vo vzájomnom prepojení prvkov a systému, lebo 

komunikácia (hlavne odborná) je efektívna vtedy, keď je minimalizovaná možnosť 

nedorozumenia zapríčinená komunikačnými poruchami, ktoré znemožňujú, alebo 

prinajmenšom komplikujú priebeh komunikácie
68

.  

 

Záver 

 

Proces učenia a osvojovania si jazyka je ovplyvňovaný viacerými faktormi – 

jazykovými i mimojazykovými. Za jeden z najvýznamnejších činiteľov možno považovať 

skutočnosť, že medzi osvojovateľmi jazyka existuje vysoká miera individuálnosti, a to aj 

napriek spoločnej všeobecnej charakteristike, akou je napr. nefilologický odbor. Z nej 

vyplýva prístup (motivácia, emócie, stotožnenie sa s jazykom a kultúrou) k osvojovaniu 

jazyka i uspokojovaniu vlastných komunikačných potrieb. My sme sa na tento proces snažili 

nahliadnuť v podmienkach, keď študent nemá len obmedzený prístup k osvojovanému jazyku, 

teda si všímame situáciu, keď má takmer neobmedzený prístup, t. j. nachádza sa 

v konkrétnom jazykovom prostredí a zároveň prebieha formálny edukačný proces. Nemenej 

dôležitým subjektom skúmania je aj lektor a jeho prístup (výber a prezentácia učiva, kladenie 

dôrazu na typ osvojovaných vedomostí), lebo je potrebné tematické okruhy a gramatické javy 

radiť tak, aby sa nový jav logicky začlenil do doposiaľ existujúceho a zvnútorneného systému 

poznatkov, lebo študenti neabsorbujú prezentované učivo (gramatiku, lexiku, atď.) naraz, ale 

aby si pri jeho preberaní súčasne zopakovali a dolaďovali predtým naučené vedomosti. 

V súvislosti s vyučovaním sa často premieta predovšetkým prílišné zamerania sa 

na zvyšovanie gramatickej uvedomelosti, zdôrazňovanie správnej formy na úkor významu a 

funkcie s nedostatočným časovým priestorom na precvičovanie a automatizáciu, ktorá by 

viedla k plynulej a správnej rečovej percepcii i produkcii v reálnych komunikačných 

situáciách študentov. Práve nedostatok času je asi jedna z najväčších bariér efektívnosti 

vyučovania zhodne označená študentmi aj lektormi, pričom študenti rovnako označili aj 

vysokú náročnosť svojho štúdia. 

 

 

                                                           
68

  Pozri: Ďurajka, R.: Komunikačné bariéry v rámci slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina (nielen) ako 

cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava: UK, 2011. 
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ONE, TWO, THREE, OR THIRTY-ONE, THIRTY-TWO, THIRTY-

THREE (FROM SIMPLICITY TO COMPLEXITY OF ACTIVITIES IN 

PRE-PRIMARY EDUCATION) 

 

IVANA HORVÁTHOVÁ 

 

Abstract:  

The aim of the paper is to identify the specific competences which should be mastered 

by each English kindergarten teacher, to introduce and analyse effectiveness of the used 

methods and techniques and their impact on very young learners (pre-school children) in 

theory and also in practice. It deals with the fact how to interconnect experiences of a pre-

school child with the proposed content of activities comparing it with a real situation in 

kindergartens. 

 

Abstrakt:  

Cieľom príspevku je identifikovať špecifické kompetencie, ktoré by mal ovládať každý 

učiteľ anglického jazyka materskej školy, uviesť a analyzovať efektívnosť použitých metód a 

techník a ich dopad na žiakov predškolského veku v teórii a tiež v praxi. Príspevok sa zaoberá 

tým, ako prepojiť skúsenosti dieťaťa predškolského veku s navrhovaným obsahom aktivít a ich 

porovnaním s reálnou situáciou v škôlkach.  

 

Keywords  

pre-primary education, competences of English kindergarten teacher and child´s 

competences, child of pre-school age (very young learners), communicative techniques, case 

study, meaningfulness, usefulness 
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Introduction 

 

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.  

(Benjamin Franklin)  

Childhood is relatively short but the most important period which influences the 

attitude towards a life. Nowadays, we are witnesses of so called “Renaissance” of pre-primary 

institutions connected with an increasing birth rate which goes hand in hand with the 

increasing demand to acquire English language at an early age. Due to this fact many parents 

take a decision that their child will attend a kindergarten where English is integrated in 

everyday activities or it is a free time activity oscillating between thirty or forty minutes 

usually two times in a week. Sobotová (2004) who is the author of methodological guide 

passed by the Ministry of Education for the children at pre-school and younger school age 

asserts that the most appropriate age in which the child is familiar with the basis of the foreign 

language in pre-primary institution is at four. The reason is the acquisition of fundamental 

vocabulary in its mother tongue and knowledge about itself and its surroundings (ibid). From 

the teacher´s perspective, a lack of life skills and experiences of children does not have to be 

perceived as an obstacle but rather a challenge to use their potential, to motivate, encourage, 

support their curiosity to know and learn more. “The importance of building on children’s 

prior experiences/learning cannot be overestimated since their identities are involved 

(Ministry of Education- Ontario, 2007, p. 5).”  

The parents are pretty sure that each day in the kindergarten is the same because the 

children only play, sing songs, rest, have some outdoor activities, discuss whatever they want 

and another “free” day is finally over. To correct these stereotypical visions, Koťátková 

(2008) clearly states that pre-primary education is a real pre-school educational environment 

with the certain rules and daily schedule. The children are not able but they are willing to 

respect another (in contrast to their home) system and organisation (ibid).  

The aim of teachers of the second grade at lower secondary schools is to prepare 

learners for monitor testing. Grammar, upper secondary and vocational school teachers should 

pay attention to a preparation connected with passing school leaving exams. The teachers 

mentioned above may be surprised that even a kindergarten teacher who is often seen in a 

circle with children playing a game has to prepare her lesson plan (we will use a female 

gender ”her” because according to statistical data 99,69% of the teachers at Slovak 

kindergartens are women; for more information see web reference: Melicherová, 2016). It is 
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very similar to the main stages of project Life-cycle: “identification, initiation, planning, 

implementation, completion (Harakchiyska, 2017a, n.p.).” However, the most demanding 

question is not “what to use” because today there are a plenty of handbooks, reference books, 

online pre-prepared activities and even ready lesson plans (especially in terms of English 

language) but “how to use” that material and adapt it to the children´s needs and interests. In 

other words, it is a process which the teacher has to face every day at each type of school.  

In order to design a corpus of adequate activities for very young learners, the 

kindergarten teacher has to own a set of competences common for all degrees of teacher´s 

professional growth - novice kindergarten teacher, independent kindergarten teacher, 

kindergarten teacher with the first attestation and kindergarten teacher with the second 

attestation. The higher qualification the teacher has, the more specific her skills are. The 

teacher is becoming more and more innovative, she offers new proposals leading to 

improvement of teaching and learning process, she participates in a number of projects which 

may contribute to stimulation of the current situation in pre-school education, she introduces 

and evaluates new didactic aids, she works with information and communication 

technologies. The competences are oriented towards the triangle: very young learner, 

educational process (more precisely the process during which the children are familiar with 

the basics of foreign language) and teacher´s continuing professionalization (Pavlíková, 

2009).  

 

Professional competences of kindergarten English teacher in favour of children  

  The Common European Framework defines the term competences as „the sum of 

knowledge, skills and characteristics that allow a person to perform actions“  

(2001, p. 9). Considering pre-primary education, the competences have active and dynamic 

character. If a concrete competence does not appear in a child´s activity, we cannot claim that 

it is achieved (Guziová- Podhájecká, 2011). At this point it is significant to highlight that not 

only teachers but also children have some competences anchored in the National Educational 

Programme: psychomotor, personality (intrapersonal), social (interpersonal), communicative, 

cognitive (the basics of higher cognitive operations such as problem solving, creative and 

critical thinking), learning and information competences. In relation to foreign language, all 

competences except psychomotor are developed (Guziová et al, 2008, p. 7).  

Taking into account the document mentioned earlier, what kind of competences and 

skills should be mastered by each English kindergarten teacher in a connection with the 
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child´s ones? Lynch and Sobotová (2011) put emphasis on professional, continuing, 

personality and pedagogic competences, and linguistic (communicative) competences in a 

foreign language. The authors consider personality and pedagogic competences as the most 

crucial ones. These two competences include teacher´s pedagogical mastery based on her 

pedagogical diagnostics, perfect knowledge of the target language with the focus on 

pronunciation and intonation, various teaching methods respecting the age of very young 

learners and creating of positive classroom climate (ibid). In simple words, the teacher should 

primarily improve her knowledge because of her personal growth which should be given to 

children for their benefit.  

The kindergarten English teacher is the first person who does not speak in a mother 

tongue but uses foreign language. Therefore the communication with the children and 

coordination within the group is likely to be trickier. It takes “a while” to gain children´s 

confidence and build up friendly relationships.  

 

“The theory is clear to me but how can I achieve it in practice?”   

 Before the kindergarten teacher of English starts to prepare her lesson plan, she has to 

think about four, at a first glance, simple key WH-questions: why? (aims), how? (objectives), 

what? (outcomes), how much? / to what extent? (quantity and depth). Besides, the teacher 

should be able to evaluate the whole process of familiarization with English in terms of 

fulfilling the expectations- “success measures” (Harakchiyska, 2017b). If a child knows how 

to work with the language (not only knows the language) with respect to the situation and in 

interaction, the teacher may confirm that she was successful. The question “how much?” may 

significantly vary according to a level of implementation of the English language, i.e. English 

is used during the whole day or it represents a spare time activity usually taking from half an 

hour to forty minutes. The fact which is common for both levels of English implementation is 

the interconnection of the language and situation expressed by Widowson (1984): “It is not 

the language which is serviced by the situation but the situation which is serviced by the 

language. The situation constraints the selections of language but language also acts to 

extend and modify the situation“ (ibid, p. 43). In order to cultivate this relation in real 

classrooms and groups of children, the following communicative techniques enriched by our 

own experiences from observations in kindergartens are introduced in the paragraphs. All 

activities develop one receptive - listening and one productive skill - speaking which are in 

real life mutually interconnected.  
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Methodology 

Subjects of the research  

The participants of the research were 64 very young learners at 6 pre-primary 

institutions. The exact number of children within each kindergarten and its abbreviation is 

presented in the table 1 (see below). The age of the children oscillated approximately from 

three to five.  

As far as the procedure is concerned, we were firstly searching for the kindergartens 

on web pages and selected them according to the fact whether they offer English language in 

their programme. We have to bear in mind that English kindergarten teacher is mostly the 

external language teacher so we need to start conversation with a headmaster of kindergarten. 

At the beginning, we asked the kindergartens exclusively in the Nitra Region and we 

personally communicated with them. After the explanation of our aims and purpose, English 

kindergarten teachers were not willing to collaborate with us (the fact that headmasters agreed 

with our presence in kindergarten was only the first step to success) because of the following 

reasons: “stealing of their know-how”, fear of additional responsibility for something which is 

in their eyes not so important, fear of spreading misinterpreted information about their 

kindergarten. Then, we started to ask teachers in Slovakia via email (because of distance)- 

Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice, Pezinok, Senec, Oravská Lesná, Beluša, 

Trnava, Prešov, Bardejov, Zlaté Moravce. Frequently asked questions from headmasters and 

English kindergarten teachers were: “How many lessons would you like to observe?”; “What 

do you want from me?” “Do you need something after the lesson?” When the collaboration 

was successful, we agreed on the month, day of the research and I came to that particular 

kindergarten personally.  

Subjects of the research (Table 1) 

RESEARCH 

PERIOD 

ENGLISH-  

LEVEL OF 

IMPLEMENTATION 

NAME OF SCHOOL + 

ABBREVIATION 

NUMBER OF 

CHILDREN 

TOTAL 

NUMBER OF 

CHILDREN 

March 2017 elective activity Kindergarten Mojmírovce, 

Školská 897, Mojmírovce 

K N° 1  

16  

 

 

 May 2017 elective activity Kindergarten Čierne 13 
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Kľačany, Vozokánska 13, 

Čierne Kľačany 

K N ° 2 

 

 

 

53 May 2017 elective activity Kindergarten Školská 1, 

Volkovce 

K N° 3 

6 

May 2017 elective activity Kindergarten, Párovská 36, 

Nitra 

K N° 4 

10 

June 2017 elective activity  Private elementary school 

with kindergarten 

Makovičky, Ladice 

K N° 5 

8 

May 2017 integration Splash International Košice, 

Drábova 3, Košice 

K N° 6 

11 11 

 

Research instruments- personal observation 

The only used research instrument was personal observation representing partial 

results in the form of activities. The information about extension of our research is included 

under the heading “conclusion.” The areas which we focused on were: used methods and their 

effectiveness, activities, teacher´s pronunciation, children´s reactions and their ability to use 

words in sentences.  

The average age of children in each group was ten and children were always familiar with 

English in the afternoon. The observations were carried out from March 2017 to June 2017.    

 

Written language is complex on sentence level; however, spoken language is complex 

due to connection of sentences. (Repka, 1997) 

 

 The first activity which we would like to start with are simple “dialogues.” The 

reason why we put the noun “dialogues” in quotation marks is a slight misinterpretation of 

this activity. To clarify it, we introduce two examples- question and answer: 
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A: Hello. What is your name? 

B: Hello. My name is Kate. 

A: How are you? 

B: Fine. 

These simple dialogues, or more precisely basic phrases, are typical of pre-school children at 

the age of three-four. Considering the kindergartens where English is integrated, they should 

be inserted at the beginning of each day as a routine activity. The same should happen in the 

kindergartens where English is an elective activity. Gradually, these fixed expressions should 

be automatic for the children as observed during our visits in kindergartens. When children 

are becoming older, the teacher may provide them with real simple dialogues about their 

family members, their jobs, favourite clothes, hobbies, friends by which the dialogue extends. 

The teacher should be always a coordinator of the dialogue and create a learning community. 

She should be the one who asks questions not because of the fact to show dominance over 

children but to avoid pronunciation and intonation mistakes.  

 If the teacher wants to make the dialogue more appealing for the children, she can use 

puppets which need a help, piece of advice, bring some objects, pictures and worksheets in 

the classroom, tell children an unfinished story which is likely to happen, give them the 

instructions- show, sing, point to something, draw, guess. In this way, the children are not 

passive recipients of the information but they actively participate in the process of 

familiarization and create something which they can be proud of. The choice of a topic 

depends on a syllabus and a particular period/season in a year, for instance carnival, Easter, 

Christmas (Harťanská, 2004). Cameron (2001) is persuaded that conversations in families 

“around the dinner table” considerably contribute to the development of the foreign language, 

learning abilities of the child, activation of the vocabulary and its faster switching from the 

first language to foreign language (ibid).  

 

“You can learn pronunciation in a foreign language using the same techniques musicians 

use to learn musical instruments!” (Ness, 2017, n.p.) 

 

Children are learning via doing, they like movement, showing and especially rhythm which is 

presented in songs and jazz chants. They contain a repetitive motif and rhymes, they are full 

of energy and so called “epidemic” which means that children remember them very easily and 

they enjoy them.  
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The reason why the teachers use nursery rhymes and songs (often with a vivid visualization 

and clapping hands) in the kindergartens is a combination of different sounds which support a 

phonological awareness stimulated by everyday child´s experience (the quality when the brain 

is able to change and adapt as a result of experience creating new neural pathways is called a 

plasticity). When the child reaches the age of five-seven, its phonological awareness is mature 

and it is able to distinguish a length of vowels, hard and soft consonants (Lechta, 1990).  

A recommended procedure during which a phonological awareness is developing, 

comprises several steps. Firstly, the teacher (and parents as well) starts with the identification 

of different sounds. Secondly, she moves on pictures which distinguish in one phoneme. 

Thirdly, the words are pronounced aloud in pairs and the children´s task is to decide whether 

they are the same or not. Children may also identify them in the picture (Máčajová, 2011). 

The process of identification is followed by working with syllables (counting, tapping, 

blending or segmenting). The last step represents a phoneme awareness, for example choosing 

the words with the phoneme “t.” It includes a segmentation and production of the initial 

sound, the final and middle sounds (e.g. What sound does “animal” start with?; Say the last 

sound in the word “book”; Say the vowel sound in the word “pen”), blend sounds into words 

(listen the sounds and repeat, imitate them), segmentation the phonemes in two, three, four, 

and five sound words (e.g. the word “cats” to stretch and say its sounds) and manipulation of 

phonemes by removing, adding, or substituting sounds (e.g. Say “note” without “e”; Say 

“thin” with “g”; Substitute the final sound in the word “hat” for “d” ) (Moats- Tolman, 2009).  

Jazz chants belong to the specific kinds of language techniques which develop not 

only natural spoken language but also stress placement accompanied by jazz rhythm whereas 

no blackboard and equipment are needed. It must be a real, useful and appropriate language in 

terms of learner´s age. The teacher picks a topic, writes down ten words, divides them into 

syllables- one, two, three syllable sounds and a jazz chant is prepared for any seized 

classroom. Jazz chants were designed and enhanced by Carolyn Graham (her first “jazz 

chants student book” was published in 1978). Even though jazz chants use American English 

instead of British one which the children are mostly familiarized with, the idea hidden behind 

is very inspiring. However, teachers should not forget to communicate with children without 

(jazz) rhythm, too (Graham, 2010). Otherwise, children get used to it and they will still need a 

music in the background which is impossible in a real life. The optimal combination is when 

the teacher communicates with children and at the same time she provides them with a song 

where new vocabulary is inserted. The following example from the kindergarten shows us 

more rather than tells.   
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Song (see below- song N°1) was a dominant part in one observed village kindergarten. 

The teacher repeated it from the moment when the children learnt it by heart until the very 

end (English was the elective activity) and also during the other activities, for example 

drawing, completing worksheets. The children started to sing a song subconsciously without 

realizing that they are actually learning new vocabulary. It was obvious that teacher´s aim was 

to repeat the song until the moment the children interiorize it fully. Before five minutes to say 

goodbye, the teacher started to sing another song (see below- song N°2).  

Song N° 1: 

“Apples, bananas, strawberries, grapes, 

Apples, bananas, strawberries, grapes, 

What do you like, what do you like? 

I like oranges.” 

Song N° 2: 

“Tidy up, tidy up, 

Put everything away. 

Tidy up, tidy up, 

We finish for today.” (K N° 2, 3) 

 

“A game is a respected need and method.” (Koťátková, 2008) 

 

 A game is a powerful tool thanks to which the child is familiar with a real world, with 

the world of adults and absorbs new knowledge and skills in a painless way (Martišková, 

2011). It is a natural and spontaneous child´s activity which is also used in a school 

environment as a didactic game with a clear aim, purpose and rules/instructions in comparison 

to free game. It shapes child´s personality and helps it to develop a strong will, self-control, 

concentration, sight, hearing, logical and creative thinking (Tkáčová, 2014).  

 Stathakis (2013) gives the following reasons of using games in the classroom 

supported by short arguments: 

1. Learners learn through the process of playing the game (understanding a new 

concept via experiment, presentation of different perspectives).  

2. Games provide a context for engaging practice (practising vocabulary is 

insufficient until the children do not interiorize it). 
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3. Through games, learners can learn a variety of important skills (this reason is 

very similar to Tkáčová (2014) because it concentrates on critical thinking, 

creativity, teamwork). 

4. While playing games, learners develop a variety of connections with the content 

and can form positive memories of learning (a positive emotional connection can 

facilitate learning and bring a lot of thought-provoking impulses to children). 

5. Games grab learners´ attention and actively engage them (learners may use all 

their senses and be actively involved in the process of familiarization). (ibid) 

Didactic games in a foreign language promote a natural, creative, authentic language 

behaviour. The teacher should clearly explain to all learners why the game which they are 

going to play is useful for them (children want to know the meaning of invested time, energy 

and effort in that particular activity) and provide children with a practical example, its partial 

tasks. Before choosing a didactic game, the teacher should answer the following questions: 

1. Does a game develop accuracy (it has a competitive character) or fluency (it includes a 

team work)? ; 

2. Is this game appropriate for the language level of my learners? ; 

3. Can the game be used as a calm-down or is it more dynamic? ; 

4. Which kind of language area does a game emphasize? (pronunciation, vocabulary, 

simple grammatical structures) ; 

5. Which materials and organizational forms (individual work, pair work, group work) 

will be needed?  

6. Does a game develop terms, cross-cultural topics, learning strategies? (Harťanská, 

2004) 

To prepare an original and thought-provoking game related to cognitive, emotional 

and social aspect is a real pedagogical mastery and therefore the following example is 

introduced. The topic of discussion was prince and princess which seems to be quite common 

for children using the questions such as “where does a princess/prince live?” or “would you 

like to be a princess/prince and why?”. The game prepared by the kindergarten teacher was 

completely different and original. She wrote on the whiteboard: “The princess slept on the 

pea.” The sentence was read by the children (children were four, five years old). Then, the 

teacher asked: “How many words are there? How many syllables are there?” Consequently, 

each children had to sit on two pillows and say “how it feels.” The point was that a small 

green ball was hidden under two pillows and the one who found out that there is “something” 

under the pillows, was from a royal family. The teacher interconnected it with storytelling 
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(see the next paragraph) and pictures which were clipped on the whiteboard. She also asked 

comprehension questions such as “how would you prove that she is a real princess?” leading 

children to think about (K N° 6). 

 

“Learning “story” and learning “to story” contain learning a way of knowing, a way of 

thinking, a way of organizing events and information.” (Pu, 2003) 

 

 Storytelling is a social activity which is used for ages but it was not always 

considered to be a teaching technique. Although the story should be presented orally (it is 

clear from the name of the technique), some teachers prefer “story-reading” because they are 

afraid of making some mistakes, omitting some parts or forgetting the story as such.  

What are the advantages of storytelling in contrast to reading? Firstly, it enables the 

teacher to maintain eye contact while talking to children. She focuses on the work with her 

voice, intonation, rhythm and manipulates with it according to children´s feedback, she uses 

non-verbal communication including facial expressions, gestures and visual aids. Based on 

children´s reactions, the teacher may retell a part of the story which was unclear, simplify it, 

explain an unknown word/ words, repeat the same passage of the story or give additional and 

thoughtful questions related to the story, for example “What if…?”; “Would you agree 

with…?”; “Do you think that he/she took a right decision? Why? What would you do if you 

were he/she?” The teacher may also use so called “dramatic break” which helps to stimulate 

child´s curiosity. Beside this, it often disturbs children from “a light lethargy.” On the 

contrary,  during reading the teacher´s eyes are concentrated on written text often 

accompanied by her fast speed of speech whereas the main idea of the story just flows 

(Gadušová, 2004; Harťanská, 2004).  

When the teacher decides to use this communicative technique, she should prepare an 

appealing warm-up and spontaneously move on the storytelling. To be more concrete, the 

following example with the topic “shoemaker” is introduced (children did not know which 

topic is going to be presented). The teacher starts with the question “show me your shoes.” 

Then, they discuss what kind of shoes they have and sort them: winter and summer shoes, 

inside and outside shoes, sandals, trainers, slippers, flip flops etc. Then they sing a song:  

“One, two, buckle my shoe; 

three, four, open the door; 

five, six pick up sticks; 



104 
 

seven, eight, lay them straight; 

nine, ten do it again.” 

 

After the song, the teacher tells the story. She gradually adds the magnetic pictures on the 

whiteboard- characters of the story, different kinds of shoes and equipment which the 

shoemaker needs. She prepared the activity “making shoes” where a small piece of 

paperboard with holes was distributed to each child. The children´s task was to put a string in 

all holes to create a shoe. During “making shoes”, the teacher asks “is it easy or hard work?” 

“how does it go?” The last follow-up activity is “plasticine modelling”- to make real shoes. 

Consequently, the children had to buy, change and sell their hand-made shoes and persuade 

their classmates that their shoes are of best quality. This complex activity (and also the one 

mentioned in the section “game”) is a perfect evidence that without a computer, data projector 

and online teaching aids is possible to attract children´s attention. The secret is in pedagogical 

mastery and acquisition of proper methodology (K N° 6).  

Another example indicates picture books as a mean of providing the children with the story 

whereas children demonstrate the flow of scenes with the teacher. Children work with a lot of 

real objects in the classroom (some objects are brought by teacher), for example carpet, 

cupboard, key, string, little piece of wood. Then, they sit at the table and draw the main events 

of the story which were demonstrated before. Afterwards, the teacher focuses on a particular 

grammatical structure (in our case prepositions) and she prepares the exercises and activities 

for the next lesson as a continuation of storytelling. (K N° 5) 

 

“Project work provides children with endless paths to interiorize knowledge which they 

will use also outside the classroom.” (author) 

 

 When we return back to the idea expressed by Guziová and Podhájecká (2011)- if a 

concrete competence does not appear in a child´s activity, we cannot claim that it is achieved, 

project work is the ideal opportunity to observe this phenomenon. Based on Helm and 

Beneke (2003), Gottlieb (2007) summarizes fourteen strategies that foster literacy 

development (we omit the strategies connected with reading and writing skills). In addition, 

each strategy comprises a name of child´ competence which is developed and promoted 

during project work (the competences were added by us).  
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1. Emphasize building vocabulary as a foundation for further learning- learning 

competence.  

2. Help children develop email relationships- interpersonal and communication 

competence.  

3. Help children create pamphlets and brochures- learning and information competences.   

4. Encourage children to use and create references- cognitive competence.  

5. Plan for language-rich play- communicative and learning competence.  

6. Encourage peer coaching- interpersonal competence. 

7. Help children learn how to ask question- communicative competence.  

8. Tap the potential of culminating experiences- intrapersonal competence. 

9. Provide opportunities to listen to expert- cognitive competence.  

10. Provide opportunities to listen to peers- cognitive competence.  

11. Read topic-related informational books to children- learning and information 

competences.  

To give more practical examples, the ones used during our observations could be briefly 

mentioned: creating diaries which consist of experiences from a trip, description of dreams, 

child´s state of mind (each child is supposed to start and write its own diary); hand-made 

products tied by period in a year; drawings from art education (“not children´s “scribbles” as 

it is referred to them very often). The most fascinating was a specific exercise book 

circulating in the classroom. Each child gives a chance to write down something in it- funny 

school stories, describe a time spent with parents, grandparents, and siblings; where and how 

they live; how they feel. The teachers lead children to music through “music therapy” and 

“psychotherapy”, storytelling, creative drama and creative writing. In this way, children create 

a nice portfolio of their products which is according to the teacher “more valuable than marks 

because they live together as a one big family.” They start each day with their own motivating 

hymn: 

“Sme úžasné makovičky,  

múdre máme my hlavičky. 

Keď sa ráno stretneme, 

všetko hravo zvládneme!” 

 

Conclusion 
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 The increasing tendency to emphasize creativity, authentic situations, variety and 

flexibility is becoming more important than factual knowledge which is easily accessible by 

doing one click. The teacher is supposed to adapt very quickly to the new system and many 

changes within society, speculate about the ways how to improve teaching and learning 

process on a daily basis. In the past, the information growth was not so significant and the 

teacher could focus more on the way of how to transmit it. However, knowledge of today´s 

teachers has to be constantly enriched by new information, their selection and evaluation 

which is very demanding and exhausting. Our aim was therefore explain a cause of using 

these activities in kindergartens and emphasize the benefits of it- for the teacher but especially 

for children. If we went through them only superficially, we could not notice their uniqueness.  

We are still in the process of gaining the research results and findings. To do this, more 

kindergartens should be involved in our research (the research should embrace at least one 

kindergarten situated in town or village within all eight regions in Slovakia). Questionnaire 

and observation sheets will be also designed with the focus on pre-literacy skills, innovative 

teaching methods used in practice, teacher´s education.  

The fact conveyed by Guziová- Podhájecká (2011) is found twice in our paper but we 

consider significant to mention it once again: If a concrete competence does not appear in a 

child´s activity, we cannot claim that it is achieved (ibid). The same can be expressed in terms 

of English kindergarten teacher. She can own professional, continuing, personality, pedagogic 

competences, and linguistic (communicative) competences in a foreign language (Lynch and 

Sobotová, 2011) but it depends on how she applies them to a concrete pedagogical situation.  
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