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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

Zručnosť počúvanie s porozumením je nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Je podmienkou 

pre porozumenie situáciám, v ktorých sa ľudia ocitajú. Podľa tohto porozumenia ľudia vyberajú 

vhodné prostriedky, ako na danú situáciu reagovať, alebo ako odpovedať. Aby ľudia dokázali správne 

manažovať komunikáciu, potrebujú mať jasné a zreteľné pochopenie toho, čo počujú.  

 

Kľúčové slová: 

počúvanie, sociálne počúvanie, informačné počúvanie, kritické počúvanie, počúvanie pre radosť,   

počúvanie bez odpovede, počúvanie s krátkou odpoveďou,  počúvanie s dlhšou odpoveďou, počúvanie 

pre štúdium a diskusiu            

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
   V 1. časti pedagogického klubu sme sa venovali teoretickej časti problematiky počúvania. 

Počúvanie je naša každodenná „činnosť“. Počúvanie je najfrekventovanejšou, ale zároveň i 

najzanedbávanejšou komunikačnou zručnosťou, čo sa týka množstva vyučovacieho času venovaného 

jednotlivým komunikačným zručnostiam. Na žiadnu zručnosť by sa nemalo nahliadať individuálne, 

bez prepojenia na iné zručnosti, čo potvrdzuje, že počúvanie s porozumením je aktívnou zručnosťou. 

Zlepšenie v zručnosti počúvanie s porozumením poskytuje základ pre rozvoj ďalších zručností, teda 

napomáha komunikatívnej výučbe.  

Základné typy počúvania:  

 sociálne počúvanie.  

 informačné počúvanie 

 kritické (hodnotiace) počúvanie  

 počúvanie pre radosť 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


Počúvanie s porozumením je veľmi úzko späté s čitateľskou zručnosťou. Najjednoduchším spôsobom 

ako previesť zručnosť počúvanie s porozumením na zručnosť čítanie s porozumením je využiť prepis 

nahrávky, ktorý je možné vytlačiť a dať ho žiakom na prečítanie. Toto umožní žiakom, ktorí si nie sú 

veľmi istí, aby pochopili text. 

 

Cvičenia pre výučbu počúvania s porozumením pripravujú študentov na počúvanie v skutočnom 

živote. Vyžadujú poznanie lexiky – slov, pravidiel syntaxe a gramatiky. Porozumenie znamená, že 

počúvajúci dokáže rozlíšiť kľúčové fakty od menej dôležitých faktov a detaily hovoreného textu. Aby 

bola aktivita počúvania s porozumením úspešná, je potrebné založiť ju na úlohách. Najdôležitejšou 

úlohou učiteľa je, aby pre každú fázu hodiny zameranej na počúvanie s porozumením vybral vhodné 

úlohy a zadania.  

Proces počúvania môžeme rozdeliť do 4 fáz: 

 Pred počúvaním (pre-listening tasks) slúžia predovšetkým na motiváciu žiakov a oboznámenie 

sa s témou hodiny. Najčastejšie sú nasledujúce obrázky, slovná zásoba, správne/nesprávne, 

odpovede na otázky, diskusia/rozprávanie).  

 Prvé počúvanie - dajú sa využiť nasledujúce typy úloh: správne/ nesprávne, mapy, výber 

položky/položiek, vypĺňanie tabuliek, identifikácia chýb... 

 Druhé počúvanie - v tejto fáze žiaci zvyčajne ovládajú kľúčové slová a frázy a chápu základnú 

myšlienku nahrávky. Toto je správny čas na to, aby sa sústredili na detaily počúvaného textu. Preto 

je pre učiteľa vhodné pripraviť úlohy, ktoré vyžadujú dlhšiu odpoveď: otázky, dopĺňanie 

chýbajúcich a informácií,  výber z viacerých možností, sumarizácia  

 Po počúvaní (post-listening tasks) poskytujú žiakom možnosť, aby si skontrolovali, či porozumeli 

nahrávke, slovnej zásobe, gramatike a ako sú schopní ďalej s nimi pracovať. Precvičovanie 

zručnosti počúvania s porozumením by nemalo byť izolované, ale malo by poskytnúť príležitosť 

na to, aby pomohlo pri precvičovaní ďalších zručností. Najvhodnejšie úlohy, ktoré sa dajú využiť 

v tejto fáze:  čítanie s porozumením (sledovať text v tlačenej podobe), dopĺňanie vymazaných 

kľúčových slov na základe počutého,  oprava chýb v zmenenom texte, hovorenie – imitácia 

dialógu, vyjadrenie vlastného názoru a postoja, vyjadrenie výhod a nevýhod toho, čo počuli. 

Takisto nahrávka môže slúžiť ako základ pre predpovedanie toho, čo sa stane neskôr, alebo mohlo 

by sa stať. Ak je obsahom nahrávky problém, žiaci ho následne môžu v skupinách alebo dvojiciach 

riešiť, - samostatný písomný prejav - v triede alebo doma sa dajú precvičovať rôzne štýly písania.  

Typy úloh: 

 Počúvanie bez odpovede - materiál na počúvanie musí byť pre žiakov atraktívny a zaujímavý a 

musí byť sprevádzaný písaným textom alebo vizuálnymi pomôckami. 

 sledovanie písaného textu  

 sledovanie obrázkov  

 neformálny monológ učiteľa  

 príbehy, piesne, filmy  

 Počúvanie s krátkou odpoveďou ako zdroj využíva monológy a dialógy, pri ktorých študenti 

majú reagovať rôznym spôsobom. 

 sledovanie inštrukcií  

 výber správnej položky  

 správna/nesprávna odpoveď  

 identifikácia chýb  

 dopĺňanie textu  

 identifikácia špecifických informácií  

 vypĺňanie tabuliek  

 Počúvanie s dlhšou odpoveďou - tento typ úloh vyžaduje nielen pochopenie toho, čo bolo 

povedané, ale aj schopnosť reprodukovať, rozšíriť, predvídať alebo sumarizovať. Slúži hlavne ako 

základ pre ďalšie rozprávanie alebo samostatný písomný prejav. 

 parafrázovanie  

 odpovedanie na otázky  



 výber odpovede z viacerých možností, dopĺňanie odpovedí s otvoreným koncom  

 predvídanie  

 sumarizovanie 

 Počúvanie ako základ pre štúdium a diskusiu - žiaci nielen musia rozumieť tomu, čo počúvajú, 

ale musia byť schopní porovnať rôzne myšlienky, analyzovať a vyhodnotiť počúvaný materiál a 

obhájiť si svoj názor. 

 riešenie problémov  

 počúvanie v oddelených skupinách  

 interpretatívne počúvanie  

 hodnotiaca a štylistická analýza  

 

2. Výmena skúseností medzi učiteľmi  

Učitelia v diskusii porovnali a rozoberali  praktické  skúsenosti s metódou počúvania na  svojich 

hodinách. Najbohatšie skúsenosti s počúvaním majú vyučujúce jazykov (SJL, ANJ). Na ostatných 

hodinách je táto metóda využívaná len veľmi zriedkavo. Členovia klubu   analyzovali prínos a  

možnosti využitia  rôznych metód počúvania aj na iných predmetoch ako sú jazyky. Zhodli sa na 

skutočnosti, že nahrávky sa nezameriavajú len na rozvoj počúvania s porozumením, ale sú prínosom 

aj  pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a slúžia aj ako podklad na rozvoj produktívnych zručností.   

13. Závery a odporúčania: 
Ak majú žiaci úspešne splniť úlohu a osvojiť si dané učivo, úloha  musí byť zaujímavá, dobre 

pripravená a prezentovaná. Dá sa to dosiahnuť mikroadaptáciou materiálu poskytnutého učebnicou. 

Výhodou je to, že učiteľ využije znalosť triedy, úrovne jazyka, klímy, atď. Pri príprave novej hodiny 

alebo aktivity je dôležité zvážiť nasledujúce faktory: úroveň ovládaného jazyka, záujmy žiakov, 

učebné štýly žiakov, klímu v triede. Je potrebné v úvode hodiny žiakov motivovať a uviesť ich do 

problematiky, následne pripraviť takú úlohu, ktorá by sa zameriavala na hlavnú myšlienku nahrávky, 

potom pripraviť úlohu alebo úlohy sústreďujúce sa na jednotlivé špecifické detaily nahraného textu a 

samozrejme zakončiť to precvičením osvojovaného učiva najlepšie v produktívnej zručnosti, 

napríklad rozprávaní alebo samostatnom písomnom prejave. Príprava nových hodín je časovo a 

materiálne náročná, avšak učiteľ môže postupne pripravovať hodiny s pracovnými listami k rôznym 

nahrávkam, uchovávať ich a používať ich aj neskôr. Ďalším pozitívom takýchto hodín je to, že žiaci 

obvykle prijímajú prácu s pracovnými  listami ako novú výzvu, je to pre nich niečím novým a teda 

pracujú s nimi radi. Zvukové nahrávky sa nezameriavajú na rozvoj počúvania s porozumením 

izolovane, ale slúžia aj ako podklad na rozvoj produktívnych zručností. 
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