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Manažérske zhrnutie: 

 

Téma stretnutia – Úrovne porozumenia textu  

 

Kľúčové slová – identifikácia, dedukcia, interpretácia, kritická analýza, text 

 

Krátka anotácia –   Na ďalšom pracovnom stretnutí sme vychádzali z predchádzajúcich informácií 

týkajúcich sa textu. Po krátkych špecifikáciách rôznych úrovní porozumenia textu a samotnej práce 

s textom, sme došli k jednotnému záveru, že u žiaka akéhokoľvek stupňa vzdelávania je potrebné 

rozvíjať všetky úrovne porozumenia. Interaktívne modely porozumenia predpokladajú, že poznatky 

vyplývajúce z textu sú ovplyvňované všeobecnými znalosťami hneď od začiatku. Prvá úroveň 

porozumenia textu prebieha vtedy, ak je žiak schopný identifikovať informácie, ktoré sú v texte 

explicitne prítomné. O druhej úrovni porozumenia hovoríme vtedy, ak je žiak schopný vyvodiť 

z textu informácie, ktoré v ňom nie sú naformulované priamo. Tretia úroveň porozumenia zahŕňa 

schopnosť integrovať vedomosti a informácie z textu s predchádzajúcimi informáciami, ktoré žiak 

má. Štvrtá úroveň sa týka schopnosti kriticky analyzovať a hodnotiť text. Piata úroveň – najvyššia – 

je založená na procesoch tvorenia a vypovedá o schopnostiach tvoriť text na základe získaných 

informácií. 

Dospeli sme k záveru, že premyslená kritická analýza nám, ale aj študentom, môže pomôcť pochopiť 

interakciu konkrétnych prvkov, ktoré prispievajú k sile a efektívnosti literárneho diela. Z tohto 

dôvodu je kritická analýza ústrednou súčasťou akademického vzdelávania. 



V tejto súvislosti má slovo „kritický“ iný význam ako v ľudovej reči. „Kritické“ tu neznamená iba 

poukázať na chyby diela alebo argumentovať, prečo je to podľa niektorých štandardov 

nežiaduce. Namiesto toho poukazuje na dôkladné prečítanie diela s cieľom získať zmysel a zhodnotiť 

jeho prednosti. Úroveň čitateľskej gramotnosti je daná mierou porozumenia textu. Komplexnejšie 

vymedzenie čitateľskej gramotnosti zahŕňa okrem porozumenia textu aj vzťah človeka k čítaniu, 

aplikáciu prečítaných informácií a poznatkov v sebarozvoji a bežnom živote, schopnosť vyjadriť 

názory a dojmy z čítaného textu a komunikovať o nich s druhými. 

 

 

11. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Zhrnutie informácií o porozumení textu z predošlých stretnutí 

2. Špecifikácia jednotlivých výrazov 

3. Postrehy, názory a návrhy kolegov 

4. Dôležitosť zjednotenia jednotlivých úrovní do uceleného celku 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

 

12. Závery a odporúčania: 

 

• S kolegami sme sa zhodli, že po definovaní jednotlivých úrovní porozumenia textu je veľmi 

dôležité, aby sa teória prepojila s praxou 

• Je potrebné, aby študenti videli zmysel tejto ich aj našej práce 

• Je nevyhnutné viesť študentov k samostatnej práci, k čítaniu a k pozitívnemu prístupu k 

učeniu 

• Je potrebné, aby študenti vedeli správne rozlišovať medzi kritizovaním a „kritizovaním“ 

• Slovensko sa zapája pravidelne do medzinárodného merania čitateľskej gramotnosti 

OECD PISA od roku 2003, pričom slovenskí žiaci sa opakovane umiestnili pod 

priemerom krajín OECD, ako to vyplýva z národných správ o výsledkoch testovania. 

Neuspokojivé výsledky nastolili otázky o analyzovaní príčin neúspechu slovenských 

žiakov i zámery zlepšiť úroveň čitateľskej gramotnosti. Jedným z kľúčových problémov 

školskej výučby je rozvíjanie schopnosti porozumieť textu použitím metód a aktivít 

podporujúcich čítanie s porozumením, ktoré zahŕňajú aj efektívne spôsoby spracovania 

informácií z textu a riadenie procesov aktívneho čítania a učenia sa žiaka aplikáciou tzv. 

metakognitívnych stratégií. 

• Žiakov musíme viesť k tomu, aby sa vyjadrovali nielen k obsahu textu, ale aj k jeho 

štruktúre, zrozumiteľnosti textu, k štýlu písania autora. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 28.6.2022 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 16.30 hod  

Téma seminára:   Úrovne porozumenia textu 
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