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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia :  

Schopnosť komunikovať písomnou a ústnou formou je jednou zo 

základných predpokladov úspešného pracovného aj osobného života. 

Dôležité však nie je len vyjadrovanie myšlienok v materinskom aj v cudzom 

jazyku, ale aj schopnosť obhajovať svoje názory, diskutovať s inými a 

prezentovať seba aj svoju prácu. Komunikačné schopnosti sú podľa 

zamestnávateľov očakávané spôsobilosti od uchádzačov o zamestnanie 

spomedzi stredoškolákov. Nie všetci prichádzajúci zamestnanci majú tieto 

zručnosti dostatočne rozvinuté, nie všetci sú pripravení vyjadrovať svoje 

myšlienky aj  písomnou formou. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Komunikácia v cudzom jazyku je jedna významných rozvíjaných 
schopností. S pripravenosťou žiakov na komunikáciu v cudzom jazyku nie 
je spokojných približne 20 % učiteľov stredných škôl. Nespokojnosť s 
kvalitou prípravy žiakov v oblasti komunikácie v cudzom jazyku môže 
súvisieť s viacerými faktormi, napr. kvalita učiteľov cudzích jazykov (cudzie 
jazyky patria medzi predmety s pomerne vysokým percentom 
nekvalifikovanej výučby), ale aj nevhodnosť využívaných metód, ktoré sa 
sústredia najmä na osvojovanie gramatiky, menej na schopnosť 
komunikovať v cudzom jazyku písomnou alebo ústnou formou. Na druhej 
strane, podiel učiteľov, ktorí nie sú spokojní s úrovňou prípravy 
prichádzajúcich žiakov, je menší ako v prípade ostatných oblastí tvoriacich 
komplex komunikačných a jazykových kompetencií. Tento stav môže 
odzrkadľovať to, že štátne kurikulum z cudzích jazykov vychádza z 
európskeho referenčného rámca. Vzdelávacie štandardy tak kopírujú 
požiadavky na jednotlivé úrovne tohto rámca v každej z oblastí rozvoja 
(písanie, rozprávanie, čítanie) a obsah výučby jazykov naprieč 
vzdelávacími stupňami je konzistentný, špirálovite usporiadaný. 

Stredná škola sa chápe ako vstup na trh práce alebo do ďalšieho 
vzdelávania. Komunikačné schopnosti patria medzi relatívne dôležité 
kritérium pre stredne - a nízkokvalifikované pozície.  Rozvíjanie 
prezentačných zručností súvisí najmä s prípravou na prezentáciu 
projektov spracovávaných v skupine alebo samostatne. Dochádza tak k 
posunu od sústredenia sa na osvojovanie si gramatickej stránky jazyka k 
jeho používaniu v rozličných kontextoch, najmä vo vzťahu k prezentácii.  

Písanie je jedinečné a nemá pevné pravidlá. Jeho základnou funkciou je 

kontakt autora so svojimi myšlienkami. V istom zmysle je to konverzácia, 

ktorú vedú ľudia sami so sebou, a tak nachádzajú múdrosť a poznanie v 

sebe samom, vo svojom vnútri. Je to jeden zo spôsobov, ako deti prejavujú 

svoju individualitu a učia sa vyjadriť vlastné myšlienky. Písanie podnecuje 

zvedavosť, obrazotvornosť, robí zo žiakov aktívnych pozorovateľov, je 

nástrojom kritického myslenia a zároveň zlepšuje koncentráciu a čitateľské 

zručnosti. Kreatívne písanie podporuje rozvíjanie všetkých 

komunikačných zručností. 

Proces písania sa nezačína písaním. Začína motivačnými aktivitami, 

rozhovorom a premýšľaním o písaní. Je to fáza, v ktorej si pisatelia volia 

tému, hodnotia nápady, zbierajú informácie, organizujú svoje myšlienky a 

plánujú, ako to všetko vyjadriť písomne. Je to najdôležitejšia fáza, no 

zároveň najviac zanedbávaná. V ďalšej etape pisatelia prenášajú svoje 

myšlienky a nápady na papier. Najprv vytvárajú koncept – pokusný, 

nezáväzný prvopis, náčrt. Dôležité je sústrediť sa na obsah. Koncept 

umožňuje pisateľovi neuspokojiť sa s napísaným a motivuje ho vyjadriť sa 

lepšie a zrozumiteľnejšie. K základným princípom dobrého písania patrí 1. 

niečo vyjadriť, 2. písať pre niekoho. 



Pokiaľ sa nevieme pozerať a pokiaľ nevieme počúvať, nebudeme mať ani 

čo povedať. Teda vidieť, počuť a usporiadať sú tri schopnosti, tvoriace 

základ akéhokoľvek rozprávania či písania, sú to primárne schopnosti. 

Úlohou učiteľa podporujúceho kreatívne písanie je tieto schopnosti uvoľniť 

a naučiť deti pozerať sa okolo seba, pozorne počúvať a vedieť to všetko 

usporiadať 

Produktívne komunikačné jazykové činnosti ako samostatný ústny prejav 

(dialóg alebo monológ) a písomný prejav sa rozvíjajú postupne od 

jednoduchej formy. Žiaci na referenčnej úrovni A dokážu komunikovať 

jednoduchými slovami, ich komunikácia sa postupne rozširuje a na 

referenčnej úrovni B už dokážu vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné 

témy, ktoré súvisia s reálnym životom. Jazykové činnosti sa odvíjajú od 

komunikačnej situácie. Žiaci by mali byť aktívnymi účastníkmi 

komunikácie, a preto okrem porozumenia (počúvanie a čítanie) je 

potrebné naplánovať na vyučovaní čo najviac priestoru na hovorenie a 

písanie. Komunikácia by mala byť zmysluplná a mala by vychádzať z 

reálneho života. Požiadavky z výkonového štandardu môžu učitelia 

konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších blízkych učebných cieľov, 

učebných úloh a otázok. 

Písanie je produktívna komunikačná jazyková činnosť. Pri dosiahnutí 

referenčnej úrovne A1, žiaci dokážu napísať krátky osobný list a ako 

pomôcku môžu mať aj predlohu. Pri dosahovaní referenčnej úrovne A2 už 

dokážu napísať jednoduchý osobný list bez predlohy. Ďalšie stupňovanie 

výkonov môžeme pozorovať aj pri referenčných úrovniach B1 a B2. Žiaci 

už dokážu napísať nielen osobný ale aj úradný list, či esej,... 

Obsahový štandard z cudzích jazykov vymedzuje kompetencie a funkcie 

jazyka, ktoré sú spolu s jazykovou dimenziou a interakčnými schémami 

povinnými časťami vzdelávacieho štandardu.  Zastúpenie komunikačných 

jazykových kompetencií na konkrétnych komunikačných jazykových 

úrovniach sa medzi jednotlivými cudzími jazykmi mierne líši, každý 

vzdelávací štandard však obsahuje prehľadnú tabuľku, ktorá presne 

definuje, ktorá kompetencia sa na danej úrovni má rozvíjať. Kompetencie, 

funkcie jazyka a jazyková dimenzia sa môžu navzájom kombinovať, 

niektoré sa rozvíjajú už od najnižšej úrovne, s niektorými sa žiak stretne 

až na vyšších úrovniach. Každá kompetencia v obsahovom štandarde sa 

člení na šesť komponentov (kompetencia, funkcia jazyka, jazyková 

dimenzia, interakčné schémy, diskurzná a interkultúrna dimenzia). Všetky 

kompetencie sú súčasťou komunikačnej kompetencie a bez nich sa 

komunikácia nemôže uskutočňovať. Jednotlivé kompetencie v rámci 

obsahového štandardu na seba nenadväzujú, môžu sa ľubovoľne 

kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné situácie. 



13. Závery a odporúčania: 

 
Naším cieľom je dosiahnuť, aby písanie ako komunikačná zručnosť 

pomáhalo odhaľovať osobné pocity, postoje, myšlienky, prípadne riešiť 

problémy. M. Viewegh hovorí, že písanie je predovšetkým „posadnutosť“ 

písaním, že pisateľ by mal byť vzrušenie a nadšenie samo. Ale ako naučiť 

nadšeniu, láske, zmyslu pre humor či vášni? Ako naučiť deti potrebnej 

citlivosti, bez ktorej je každé písanie iba chladnou myšlienkovou 

konštrukciou? Dá sa natrénovať (pre pisateľa veľmi potrebná zručnosť) 

počúvanie ľudí? Traduje sa, že najlepším spôsobom ako naučiť deti písať, 

je veľa čítať. Hlavnou úlohou pri rozvíjaní písaných prejavov je, aby si žiaci 

osvojili písanie ako vyjadrovací, dorozumievací, výrazový a komunikačný 

prostriedok. Procesový prístup k písaniu (ako typický prvok kreatívneho 

písania) dáva deťom základy pre objavovanie a ovládanie individuálneho 

spôsobu písania. Takto získaná sebadôvera im neskôr umožní čeliť 

akýmkoľvek problémom v písaní, či už v súvislosti s obsahom, štýlom, 

postupom, rozličnými účelmi a čitateľmi. 
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