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Abstract:  

The paper responds to contemporary demands placed on undergraduate preparation of 
university students. It presents ideas of pedagogical constructivism as applied to 
lessons of literature didactics (concerning students of Slovak language and literature in 
teacher preparation program at Faculty of Arts of Pavol Jozef Šafárik University in 
Košice), within components of portfolio, which is assigned to students to finish the 
subject. Monothematic portfolio consists in a lesson plan using EUR model, a 
worksheet, a pre-test and a test, an interactive presentation and a webquest plan 
(alternatively a plan of learning stands). Worked-out evaluation criteria may also initiate 
self-regulation and self-evaluation. The portfolio is a representative outcome that 
verifies and forms a profile of well-educated, methodically prepared and creative 
students-literators. It verifies their methodical-didactic skills, competences in applying 
innovative methods to preparation for lessons as well as conditions for transfer of 
theoretically acquired knowledge into school practice. At the same time, it puts 
emphasis on contemporary trends which help to develop critical reading and thinking, i. 
e. metacognition. On that account,  in practical activity – when preparing a portfolio – 
there is an opportunity for interconnection of literary-scientific knowledge and didactic 
skills. This study therefore offers an inspiration for how to proceed with teacher 
preparation, his/her professional-didactic specialization. At the same time, it offers 
another prospect: to use prepared lesson plans and check them out in practice within a 
project realized in a diploma thesis. 
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Úvod  

Pregraduálna príprava budúcich pedagógov je permanentne pertraktovaná téma medzi 
laickou aj odbornou verejnosťou. Otázniky nad súčasným školským vzdelávaním totiž 
otvárajú aj otázku odborno-didaktických kompetencií učiteľov, a to nielen u 
nastupujúcej generácie učiteľov. Ani samotným didaktikom, etablovaným odborníkom, 
nie je táto citlivá problematika vzdialená. Stačí zalistovať v Didaktike Ivana Tureka 

                                                      
2
 Štúdia vychádza v rámci grantového projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 – Veda bez bariér 

(Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ), 
vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 
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(2014),
3
 ktorý jej venoval pomerne rozsiahly priestor a rozvinul ju v samostatných 

kapitolách (napr. 4, s. 130 – 156), kde nie zjednodušene, ale komplexne prehodnotil 
úskalia v profesionalizácii učiteľstva a v profilácii osobnosti učiteľa. Medzi iným, kriticky 
zhodnotil aj akademické prostredie: „Na vysokých školách pretrvávajú konzervatívne 
názory, že vysokoškolská výučba spočíva v akomsi záhadnom prenose vedomostí 
z hláv tých, ktorí vedia (učitelia), do hláv tých, ktorí nevedia (študenti)“ (Turek, 2014, s. 
132 – 133), a potom na základe megatrendov vo vývine spoločnosti, z nich 
vyplývajúcich požiadaviek na výchovu a vzdelávanie a tiež nárokov na osobnostné 
kvality učiteľa, napokon dospieva k presvedčeniu, že zásadné zmeny v pregraduálnom 
aj v ďalšom vzdelávaní učiteľov sú nevyhnutné. S mnohým napísaným môžeme 
bezosporu súhlasiť, až na konštatovanie, v ktorom sa uvádza: „Budúci učiteľ sa na 
učiteľskej fakulte pripravuje na povolanie učiteľa, a preto model jeho prípravy (...) by 
mal vychádzať z charakteru a potrieb učiteľskej profesie a nie z potrieb, logiky 
a štruktúry vedných odborov, ktoré reprezentujú aprobačné predmety učiteľa, 
a takisto nie z potrieb pedagogických a psychologických vied.“ (tamže, s. 135; 
bold: I. T.) V súčasnosti totiž už niet pochýb, že by nám malo ísť o zásadnú zmenu 
paradigmy, o diskurzívny vzťah spomínaných odborov a ich transformáciu do praktickej 
oblasti, a preto sa priam nevyhnutnosťou stáva viacúrovňová transdisciplinarita 
(vzájomné medzištruktúrne prieniky) vychádzajúca z interdisciplinárneho podložia 
(súvzťažnosti medzi štruktúrami). A práve v takomto poňatí odborovej didaktiky vidíme 
budúcnosť, pretože vedný odbor aprobačných predmetov, psychologicko-pedagogické 
poznatky aj požiadavky praxe sa musia vzájomne prenikať, interferovať. Myslíme si, že 
aj tu je holizmus na svojom mieste a obzor učiteľa nemožno „potrebami praxe“ zužovať. 
Preto pri tvorbe koncepcie pregraduálnej prípravy učiteľov v rámci didaktiky literatúry na 
FF UPJŠ v Košiciach sme vychádzali z prvotnej tézy, že odborová didaktika je vo svojej 
podstate interdisciplinárnym prepojením literárnovedných (v komplexe: história, teória a 
metodológia, kritika) a odborovo didaktických poznatkov so všeobecnodidaktickými, 
ktoré následne prechádzajú transformáciou do praxe (podľa potrieb a možností 
v konkrétnych podmienkach vyučovacieho procesu). Tým však dosahujeme žiaduci 
kvalitatívny posun – úroveň aplikovanej transdisciplinarity. 

Východiská koncepcie 

Koncepcia vyučovania didaktiky literatúry sa tak od ak. r. 2009/2010 rodila 
z požiadaviek (najmä stredoškolskej) praxe, z najnovších trendov vo vzdelávaní 
(inovatívne metódy prezentované aj v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov) a 
z literárnovedného výskumu (synchrónno-diachrónneho). Tu však musíme zdôrazniť, 
že naším nosným pilierom sa stala filologická tradícia vo vyučovaní literatúry na 
Slovensku. Do centra pozornosti sme postavili textocentrický model tzv. nitrianskej 
školy v zastúpení V. Obertom (aj v spolupráci s J. Jurčom), ktorý je od r. 2009 pevnou 
súčasťou zážitkovo-komunikačného modelu vyučovania literatúry na SŠ (nosným sa 
stal už v ISCED 3). Táto koncepcia literárneho vzdelávania, rozvíjaná už v 70. r. 20. 
storočia, posilňuje vzájomné prepojenie jazyka a literatúry, a teda nemá ambície 
spochybniť filologicky orientované vyučovanie literatúry a presadiť jej preradenie medzi 
výchovnovzdelávacie predmety. 

 

 

                                                      
3
 Vychádzame z uvedeného vydania (Turek, 2014), pretože spadá do obdobia tvorby učebného 

textu (Hajdučeková, 2015), kde predstavujeme vlastnú koncepciu vo vyučovaní literatúry 
nadväzujúcej na tradíciu tzv. nitrianskej školy v odborovej didaktike. 
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Neopomenuteľným vkladom tejto ergocentrickej koncepcie vo vyučovaní literatúry 
(popri horizontálnej osi autor – text – čitateľ rozvíja aj os tradícia – literárny text – 
realita) boli inovatívne postupy – zamerané na interpretačné kompetencie žiaka, na 
funkčnú analýzu literárneho textu, na heuristický prístup a bádateľský potenciál žiaka –, 
ktoré už v 2. polovici 20. storočia vytvárali podmienky na presadzovanie myšlienok 
zážitkovosti a neskôr aj didaktického konštruktivizmu (s dôrazom na emocionálne a 

metakognitívne procesy).
4
 A práve tie sa stali pre nás dôležitými spojivkami, ktoré 

posúvali možnosti literárneho vzdelávania k aktuálne preferovaným (postmoderným) 
reformným trendom, a to s podporou: procesuálnosti (od recipienta k percipientovi až 
apercipientovi), zážitkovosti (účinok literárneho textu), interpretačných kompetencií (od 
jazyka k téme či od formy k obsahu a naopak, v prieniku do štruktúry textu), 
bádateľských zručností (heuristický prístup) a tvorivej aplikácie. Navyše, systémovo 
prepájali literárnu vedu a školské vzdelávanie v novátorskej koncepcii odborovej 
didaktiky, ktorá sa tak stávala progresívnou aplikovanou disciplínou so špecifickou 
metodikou (v komplementarite literárnovedných aj všeobecnodidaktických metód). 

Pregraduálna príprava študentov SJaL na FF UPJŠ dostávala na uvedenom podloží 
svoju osobitú tvár: koncepčný rámec a základné piliere opierajúce sa o literárnovednú 
tradíciu tzv. nitrianskej školy a všeobecnodidaktické podložie s ústredným postavením 

konštruktivistického modelu učenia sa.
5
 Vytvorená koncepcia vo vyučovaní didaktiky 

literatúry dostala ucelenú podobu v roku 2015 v učebnom texte Inovatívnosť foriem a 
metód v zážitkovo-komunikačnom modeli vyučovania literatúry (Hajdučeková, 
2015). V štyroch kapitolách (Koncepčný rámec a základné piliere vo vyučovaní 
literatúry, Konštruktivistický model vo vyučovaní literatúry, Čitateľská gramotnosť vo 
vyučovaní literatúry, Otvorené formy a metódy vo vyučovaní literatúry) sa v nich 
venujeme problematike rozvíjania interpretačných kompetencií (algoritmizácia, 
heuristiky), kritickému pohľadu na reformné snahy (ahistorickosť v ŠVP z r. 2009), 
konceptualizácii príprav (špecifické ciele, resp. zámery), princípom interaktívnosti 
(učiteľ – žiak ako interagujúce subjekty), kooperatívnosti (skupinová súťaživosť versus 
tímová spolupráca), konštruktívnosti (trojfázový model EUR a metakognícia) 
a kritickému mysleniu (prehodnocovanie a overovanie odborných požiadaviek) 
aj v nadväznosti na rozvoj čitateľských zručností a využitie čitateľských stratégií (s 
dôrazom na metodiku tvorby formatívnych pracovných listov). Osobitú kapitolu tvoria 
metódy otvoreného vyučovania, v ktorej predstavujeme možnosti využitia dvoch 
komplexných metód (klasifikácia E. Petláka), resp. stratégií, a to učenie sa na 
stanovištiach a webquest, založených na princípoch autonómnosti, autoregulatívnosti, 
autoevalvácie, a podľa nás aj autokreácie/autoprofilácie. K týmto známym didaktickým 
okruhom pripájame aj strategický koncept otvorenej formy hodnotenia a klasifikácie (s 
využitím váženého priemeru), kde dostáva priestor diferencované (percentuálne) 
hodnotenie nelimitované päťstupňovou škálou klasifikácie (aj keď v komplementarite s 
ňou).    

 

 

                                                      
4
 Ide tu o zážitok z poznávania osobitého fikčného sveta, kde sa prostredníctvom diskurzívnej 

interpretácie umeleckého textu dosahuje súhra IQ a EQ. 
5
 V uvedenej stratifikácii sa afektívny rozmer a kognitívno-metakognitívne procesy ocitajú v 

psychomotorickej súhre, v pomyselnej rovnováhe, ktorú môžeme vyjadriť akronymom M. Zelinu v 
doplnení M. Ligošom: KREMSAKS, t. j. Kognitivizácia – Emocionalizácia – Motivácia – 
Socializácia – Axiologizácia – Kreativizácia – Spiritualizácia (in: Zelina 1996, s. 22; Ligoš, 2009, 

s. 99). 
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Odborná profilácia študentov učiteľstva akademických predmetov slovenský jazyk a 
literatúra v kombináciách je teda orientovaná na najnovšie trendy v didaktike a ponúka 
nielen uvedené  teoretické východiská, ale aj praktické skúsenosti, keďže nadobudnuté 
poznatky a zručnosti (z prednášok a seminárov) si študenti overujú v príprave portfólia 
(požiadavka na skúšku). V jeho zložkách:  

a) návrh prípravy, jednej s využitím interaktívnej prezentácie (vstup do 
literárneho obdobia, poetiky a autorského kontextu) a druhej s využitím modelu EUR 
(interpretácia literárneho diela s využitím algoritmizácie alebo heuristík),  

b) návrh (pre)testu z daného tematického celku (s požiadavkou odlíšiť 
formatívne a summatívne testovanie),  

c) tvorba pracovného listu k návrhu prípravy (rôzne typy úloh so zameraním 
na tvorivú prácu žiaka s literárnym textom, naplnenie špecifických cieľov a rozvíjanie 
metakognície),  

d) spracovanie návrhu na stratégie (prezentácia), t. j. webquest (rozvíjanie e-
gramotnosti) alebo učenie sa na stanovištiach (koncepčné uplatnenie princípov 
otvorenej formy vyučovania),  

v ktorých študenti preukazujú svoje kompetencie, t. j. spôsobilosť vytvoriť konkrétny 
model vyučovacej jednotky, v ktorom sa už nepočíta s memorovaním a reprodukciou, 
ale s aktívnym tvorivým potenciálom žiakov. 

Ústredným zámerom je nielen transformovať teoretické vedomosti do návrhu praktickej 
činnosti, ale aj vytvoriť vzorovú zložku monotematického, logicky uzatvoreného 
literárneho celku, a to v intenciách konštruktivistickej konceptualizácie, t. j. získať 
transdisciplinárne orientované odborovo-didaktické kompetencie. 

Portfólio 

Rámcové požiadavky na prijatie portfólia sú určené: témou zadania, dodržaním 
metodického postupu tvorby jednotlivých zložiek a ich jazykovo-štylistickou 

korektnosťou.
6
 Študent v nich má preukázať svoju odborno-didaktickú spôsobilosť v 

kritickom prehodnocovaní literárnovedných poznatkov – v konfrontácii odborných 
zdrojov s požiadavkami ŠVP a učebnicou – v ich tvorivej didaktickej transformácii. Jeho 
koncepčný návrh vyučovacej jednotky má preukázať, že vie vo svojej príprave 
rešpektovať nielen kognitívne požiadavky (obsahové štandardy ŠVP) vo vyučovaní 
literatúry, ale rozvíjať aj metakognitívne procesy v súlade s afektívnym zámerom. 

Na margo poznamenajme, že IKT zručnosti sú vítané, žiaduce, no v konečnom 
hodnotení nie sú určujúce, t. j. neprevažujú nad odborno-didaktickou zložkou portfólia.  

  

Príprava s využitím interaktívnej prezentácie: 

- špecifické metodické postupy: dôležitá je spolupráca interagujúcich subjektov, teda 
miera aktivizácie učiteľa a žiaka, ktorý už neprijíma nové poznatky pasívne, pretože sa 
na ich usúvzťažňovaní, a to v rámci čiastkových úloh, podieľa aj sám, t. j. vyhľadáva, 
objavuje, systematizuje, porovnáva, reflektuje, analyzuje, reflektuje, abstrahuje, tvorivo 
aplikuje a pod., čo zodpovedá inovatívnemu prístupu – učeniu sa; 

- práca s informáciami: selekcia, primeraná formulácia odborného obsahu (odbornosť, 
zrozumiteľnosť, jednoznačnosť, logická nadväznosť);  

                                                      
6
 Podľa prijatého uznesenia na KSSFaK v máji 2018 môže vyučujúci neprijať prácu, ak nespĺňa 

pravopisné a štylistické normy. 
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- rozvíjanie interpretačných a čitateľských zručností: výber textových ukážok, tvorba 
úloh zadania (text v kontexte), adekvátna voľba analyticko-interpretačných algoritmov, 
podpora čitateľských zručností a stratégií; 

- literárnovedný aspekt: zastúpenie zložiek literárnej vedy, t. j. literárnohistorický 
kontext, profil autora a genéza tvorby, poetika textu (smeru), voľba metodologického 
prístupu, aktualizácia kritického literárnovedného myslenia;  

- jazykovo-štylistické spracovanie: vecnosť, prehľadnosť (body, heslá, menné vety), 
dodržiavanie jazykovej normy a odbornosti náučného štýlu;  

- technická úroveň: primeraný počet slajdov a ich prehľadnosť, čitateľnosť, funkčné 
využitie boldu a farebného zvýraznenia, funkčné využitie obrázkov, hypertextového 
prepojenia a pod.  

Kompetencia – zručnosť: konceptualizácia literárnej témy v interaktívnom prístupe 
s využitím IKT; 

- zámer: formovať diskurzívneho čitateľa – percipienta. 

 

Príprava s využitím EUR:  

- proces konceptualizácie: stanovenie  kognitívnych, afektívnych a psychomotorických 
zámerov a ich napĺňanie, rešpektovanie trojfázového modelu, rozvinutie jeho 
dynamického potenciálu pri riešení kognitívneho konfliktu: aktivizácia kritického 
myslenia, odborno-didaktická primeranosť stanoveného problému;   

- rozvíjanie interpretačných a čitateľských zručností: vhodný výber textov, resp. 
úryvkov, voľba analyticko-interpretačného algoritmu (heuristík) s ohľadom na ideovo-
tematický plán zvoleného textu, t. j. odstránenie postupov deskriptívnej poetiky; 
uplatňovanie stratégií na podporu kritického čítania a myslenia.  

- literárnovedný aspekt: pomerné uplatnenie všetkých zložiek literárnej vedy (história, 
teória, metodológia a kritika) a ich primeraná didaktická transformácia (s podporou 
analýzy, abstrahovania, reflektovania, porovnávania, konfrontácií), 

- rozvoj metakognitívnych procesov: uplatnenie usmerňovaného učenia sa, využitie 
stratégií, podpora tvorivosti a originálnych invencií. 

Kompetencia – zručnosť: koncepčný prístup vo facilitácii metakognitívnych procesov; 

- zámer: formovanie strategického čitateľa (t. j. usmerňovanie prosociálneho správania 
v zážitkovo-komunikačnom modeli vyučovania literatúry v intenciách didaktického 
konštruktivizmu s dôrazom na kritické čítanie a myslenie); 

 

Test a pretest: 

- metodika: študent preukazuje zvládnutie metodiky tvorby testu a pretestu, spôsob ich 
funkčného využitia, t. j. všeobecnodidaktické zásady – validno-reliabilné ukazovatele – 
diferencované bodové skórovanie v súlade s odborným obsahom témy;  

- rozdelenie a prepojenie subtestov: nosný faktografický prehľad, kauzalita 
spoločensko-kultúrnych, literárnohistorických javov a genologických procesov, 
interpretácia povrchovej a hĺbkovej roviny textu, 

- koncepčný zámer: odlíšenie summatívneho aj formatívneho testovania osvojenej 
problematiky (komplementárnosť kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej zložky 
s odlišnou úrovňou metakognície); 

a) Test: využitie rôznych typov úloh, uplatnenie diferencovaného stupňa náročnosti, 
zaradenie tzv. bonusových úloh (nešpecifický transfer), ich zrozumiteľná formulácia 
(činnostné slovesá), výber textových položiek; 
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- kognitívno-afektívny zámer: odborné spracovanie a overovanie literárnovedných 
poznatkov v prepojení s analýzou a interpretáciou umeleckého textu (poetika, 
významovo-výrazové kvality, umelecká hodnota textu), overovanie čitateľskej úrovne v 
reflexii literárnokritických názorov (podnecovanie k argumentácii, k postupom 
abstrahovania, komparácie, konfrontácie, podpora metakognície a pod.), a to 
s dôrazom na formovanie diskurzívneho alebo strategického čitateľa (od recipienta k a-
percipientovi); 

- psychomotorický zámer: kategorizácia, systematizácia a konceptualizácia 
nadobudnutých vedomostí, overenie interpretačných a čitateľských zručností 
(overovanie osvojenia si algoritmov čítania a abstrahovania či selektovania vecných 
a estetických informácií, úroveň metakognitívnych procesov);  

- čitateľská úroveň apercepcie, t. j. overovanie potenciálu vedeckého a tvorivého 
(konvergentno-divergentného) myslenia v bonusových úlohách; 

b) Pretest: metodické odlíšenie od testu s ohľadom na formatívnu funkciu, t. j. 
preferovanie kľúčových poznatkov s dôrazom na ich systematizáciu, posilňovanie 
interpretačných kompetencií (algoritmov), usúvzťažňovanie textu s dobovou poetikou 
a jeho kontextom, využitie nástrojov autoevalvácie (s ohľadom na autokorektívnosť, 
autoregulatívnosť);  

- požiadavka: výstižná formulácia (zrozumiteľnosť, logickosť, prehľadnosť); 

- alternatívne riešenie: výber tvorivých typov úloh a inovatívnych postupov, napr. 
myšlienkové a pojmové mapy a pod. 

Kompetencie – zručnosti: tvorba vhodného (auto)regulačného a (auto)evalvačného 
nástroja zameraného na kontextualizáciu čitateľských skúseností,  

- zámer: koncepčne overovať transformáciu literárnych poznatkov v súčinnosti 
s konkrétnou interpretačnou skúsenosťou, t. j. v postupnosti od teorém k percepčným 
kódom a naopak, s prihliadnutím na umelecké kvality textu a príslušný dobový kontext.  

 

Pracovný list: 

- metodika: funkčný výber rôznych typov úloh zameraných na podnecovanie zážitku 
z poznávania a tvorivého objavovania, upevňovanie a rozširovanie vedomostí, t. j. s 
diferencovanou náročnosťou, s podporou bádania (heuristík), úlohy zamerané 
na kritické čítanie a myslenie, na rozvoj čitateľských zručností a stratégií, na podporu 
tvorivého myslenia a písania, a to v závislosti od funkčného využitia pracovného listu 
(podľa fáz vyučovacej hodiny, témy a zámerov, s rovnováhou medzi kognitívnou, 
afektívnou aj psychomotorickou zložkou) v literárnom vzdelávaní,  

- formálne kritérium: vizuálne prevedenie pracovného listu (funkčné využitie obrázkov, 
ilustrácií, grafov a pod.), 

Kompetencie – zručnosti: facilitácia, t. j. spôsobilosť podporovať a usmerňovať rozvoj 
čitateľských zručností a interpretačných kompetencií žiakov a tak prehĺbiť emocionálny 
zážitok z poznávania;  

- zámer: uplatniť kritérium koncepčnosti s podporou celostného a hĺbkového učenia sa 
alebo aj s podporou učebných štýlov. 

 

Webquest: 

- metodické východisko: komplexná metóda, resp. stratégia, ktorá overuje kompetencie 
študenta uvažovať o zadanej literárnej problematike viacúrovňovo, t. j. diskurzívne 
s ohľadom na usmerňovanie aktivít bádajúcich žiakov zaangažovaných vo vzájomne 
kooperujúcich tímoch, 
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- organizačné a odborné požiadavky: usmerňovanie a vzájomné prepájanie tímovej 
práce v obsahovom aj organizačnom zmysle (interaktívnosť, kooperatívnosť, 
konštruktívnosť), 

- úroveň spracovania štruktúry: úvod (evokácia ako vzbudzovanie zvedavosti) – postup 
(metodika projektu: organizačné a formálne pokyny s ohľadom na zámer a tematiku) – 
úlohy (konkretizácia zadania v intenciách: transformácie, konštruktívnosti aj 
kreatívnosti) – zdroje (rozvíjanie e-gramotnosti) – záver (metódy na podporu 
abstrahovania a tvorbu syntézy, kritického prehodnocovania a vyjadrenie vlastného 
kritického názoru) – hodnotenie (voľba kritérií: jazykovo-štylistická a odborno-
informačná zložka, miera e-kreativity) – metodické pokyny (inštruktážny komentár pre 
vyučujúcich),  

- kvalitatívne ukazovatele: kompatibilita, koncíznosť, kohéznosť, diskurzívnosť, 
primeranosť, originálnosť, kreatívnosť. 

Kompetencie – zručnosti: voľba strategických postupov, funkčné využitie IKT, 
korektné nastolenie problémových situácií, ktoré si vyžadujú odborné riešenia, podpora 
prosociálnych aktivít, textocentrické zameranie interpretačných zručností, voľba 
postupov a diferencovaných úloh na podporu kritického čítania a myslenia, miera 
uplatnenia konštruktívnosti; 

- zámer: zvládnuť koncepčné uvažovanie v pozícii strategického učiteľa vo vzťahu 
k ústrednému konštruktivistickému zámeru – formovať strategického čitateľa. 

Záver 

Na konci zostaveného portfólia – zohľadňujúceho nielen všeobecnodidaktické, ale aj 
odborovodidaktické a literárnovedné požiadavky – sa pristavíme pri kompetencii, ktorú 
študent SJaL (učiteľstva akademických predmetov v kombináciách) jeho tvorbou 
získava a zároveň preukazuje. Ako sme už v úvode upozornili, ide o súbor zručností, 
ktorý vyvážene sleduje všetky zúčastnené zložky: všeobecnú didaktiku, odborovú 
didaktiku, ale aj samotný vedný odbor (tu literárnu vedu), a to v snahe vytvoriť 
diskurzívnu platformu založenú na transdisciplinarite (interdisciplinárne vzťahy jej 
predchádzajú) a tomu zodpovedá: 

- kompetencia didakticky transformovať odbornú problematiku
7
:  

- koncepčný zámer v literárnom vzdelávaní: usmerňovať kritické prehodnocovanie 
umeleckých kvalít textu s ohľadom na dobovú či autorskú poetiku a jej literárny aj 
kultúrno-spoločenský kontext;  

- predpoklad: zvládnutie algoritmizácie transformačných postupov,
8
 t. j. aplikovanú 

metodiku. Na tej sa však spolupodieľajú aj metódy všeobecnej didaktiky (tu postupy 
konštruktivizmu), no kľúčovými sú metódy odborovej didaktiky (napr. analyticko-
interpretačné postupy pri odhaľovaní vzťahu významu a výrazu či funkčnosti 

                                                      
7
 I. Turek sa v rámci kompetencií budúceho učiteľa (2014, s. 71) zmieňuje iba 

o odbornopredmetovej (popri psychodidaktických, komunikačných, diagnostických, plánovacích 
a organizačných, poradenských a konzultačných, sebareflexívnych) kompetencii, ktorú 
vymedzuje: „dôkladne poznať obsah učiva aprobačných predmetov absolventa učiteľskej fakulty“. 
Čo však eliminuje potrebu metodicky adekvátne transformovať obsah príslušného vedného 
odboru na pozadí jeho metodológie, ktorú špecifickým spôsobom aplikuje príslušná odborová 
didaktika. Tá je v didaktickom procese nenahraditeľná. 
8
 Práve tým sa eliminuje transmisívne, pozitivisticky či encyklopedicky orientované vyučovanie 

literatúry, ktoré sa zameriavalo prevažne na mimoliterárnu skutočnosť (biografia autora, zoznam 
diel bez spoznávania estetických hodnôt konkrétneho textu). 
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kompozičných postupov a pod.), ale aj samotnej literárnej vedy (napr. metodologické 
podnety hermeneutiky, formálnej školy, štrukturalizmu, semiotiky a pod.).  

Za takúto transdisciplinárne orientovanú koncepciu aplikovanej didaktiky literatúry 
považujeme aj nami spracovaný konštruktivistický model vo vyučovaní literatúry, 
v ktorom sú základnými piliermi: 

1. literárny textocentrizmus: východiská tzv. nitrianskej školy reprezentované 
didaktickou koncepciou V. Oberta so zameraním na formovanie diskurzívneho čitateľa, 
a to v procese od recepcie literárneho textu k jeho percepcii (odhaľovanie súčinnosti 
povrchovej a hĺbkovej roviny textu vo vývinových aj genologických (žánrovo-druhových) 
súvislostiach až k apercepcii, t. j. v procese metodologizácie (na ceste k literárnovednej 
profesionalizácii),  

2. didaktický konštruktivizmus: zameraný na metakognitívne procesy a formovanie 
strategického čitateľa, t. j. v intenciách rozvoja čitateľskej gramotnosti (podľa 
požiadaviek štúdií PIRLS a PISA) s dôrazom na čitateľské zručnosti a stratégie pri 
formovaní kritického čítania a myslenia. 

Výsledkom je didakticko-odborová spôsobilosť konceptualizovať kognitívno-
afektívny a psychomotorický zámer v práci s literárnym textom a jeho kontextom, t. j. 
vecným alebo estetickým komunikátom v synchrónno-diachrónnych súvislostiach 

s dôrazom na rozvoj metakognitívnych procesov (myšlienkotvornosť, kreatívnosť).
9
  

Predstavený prístup je súčasťou vízie: vytvoriť podmienky na integráciu literárnej a 
jazykovo-slohovej zložky v pregraduálnej príprave študentov SJaL, a tým naplniť 
základné podmienky na rozvoj transdisciplinarity v našom didaktickom odbore. 
Reagujeme tým na požiadavky inovatívnosti, ktoré rezonujú v najnovších reformných 
trendoch (napr. v materiáli Učiace sa Slovensko), prihliadajúc pritom na perspektívu 
celoživotného vzdelávania, v našom odbore pevne ukotvenom vo filologickej tradícii. Je 
to zároveň vklad do didaktických kompetencií budúcich učiteľov literatúry, ktorý len v 
komplexnom pedagogicko-psychologickom – odborovodidaktickom a vedeckom 
diskurze nadobúda svoj holistický potenciál.  

 

Štúdia vychádza v rámci grantového projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 – Veda bez 
bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej 
praxi na VŠ), vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 
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