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Hodnotenie vo výučbe
cudzieho jazyka

Vo svojom príspevku sa budem zaoberať jednou z veľmi dôležitých zložiek didak-
tického procesu, ktorej v našej každodennej vysokoškolskej praxi venujeme azda 
najmenej času. Je to hodnotenie, kontrola a evaluácia. Uvedomujem si, že je trochu 
kontroverzné priznať si to, keďže práve kontrola je merítkom dosiahnutých výsled-
kov vo výučbe nielen študentov, ale aj samotného pedagóga.

Hneď na začiatku by som rada podotkla, že vychádzam z praxe Inštitútu slo-
vanských fi lológií JU, respektíve vedenia lektorských cvičení rôznymi pedagógmi 
v jednotlivých katedrách. Moje úvahy sa nevzťahujú na výučbu iných svetových 
jazykov, ktoré sú ako druhý cudzí jazyk prevažne kontinuované na vyšších úrov-
niach.

Na lektorátoch sa sústreďujeme hlavne na odovzdávanie vedomostí, dbáme 
o rôznorodosť učebného materiálu, vyučovacích metód, atraktivitu hodiny, ale pri 
evaluácii spätnej reakcie či väzby už naša kreativita klesá. Nechcem tým povedať, 
že skúšame a preverujeme málo, ale to, že formám kontroly a čo sa k tomu viaže 
– analýze výsledkov kontroly vedomostí nevenujeme dostatočnú pozornosť. Je to 
spôsobené niekoľkými činiteľmi. 1. Zvykli sme si používať najjednoduchšie spô-
soby preverovania (z hľadiska náročnosti na prípravu pedagóga) ako diktát a tzv. 
reprodukciu textu, domáce úlohy, alebo najjednoduchšie gramatické testy na dopl-
ňovanie správnych tvarov. 2. Lektori nie sú dostatočne pripravení na konštruovanie 
testov rôzneho typu. 3. Zhotoviť dobrý test, ktorý by preveroval potrebné zručnosti, 
vôbec nie je jednoduché a vyžaduje si veľa času, ktorým lektori obyčajne nedis-
ponujú, pretože učia aj iné predmety. 4. Tento aspekt sa týka hlavne slovakistov 
(a bohemistov) – nemôžeme využívať, resp. môžeme využívať ale len obmedzene 
štandardizované testy pripravené v materskej krajine vzhľadom na to, že nezohľad-
ňujú príbuznosť jazykov, lebo sú určené širokému okruhu slovakistov. 

Prístup k vyučovaniu cudzích jazykov sa za posledné roky veľmi zmenil a ob-
zvlášť na to malo vplyv vypracovanie Spoločného európskeho referenčného rámca 
pre jazyky ako základného dokumentu Rady Európy. Štandardizácia vyučovacích 
programov a certifi kácie kladie zvýšené požiadavky nielen na akademické metodic-
ké centrá, ale aj na jednotlivé fi lologické pracoviská. Profi l absolventa – napríklad 
slovakistu by mal byť po absolvovaní patričných kurzov približne všade rovnaký, 
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či to bude študent z Jagelovskej alebo Sliezskej univerzity, z Poľska či Bulharska. 
Preto je taká dôležitá evaluácia a s ňou spojená kontrola. Aby sme mohli rovnako 
hodnotiť, musíme mať vypracované rovnaké hodnotiace kritériá. A aby sme mohli 
vypracovať rovnaké hodnotiace kritériá, musíme mať približne rovnaké učebné 
osnovy a plány. Tie sme v katedre slovakistiky vypracovali podľa Vzdelávacieho 
programu Slovenčina ako cudzí jazyk, ktoré uverejnilo Centrum pre slovenčinu ako 
cudzí jazyk SAS (Pekarovičová, Žigová, Mošaťová 2007). V záverečnej fáze vy-
pracovania je aj Rámcový vzdelávací program pre všetky slovanské fi lológie v ISF 
UJ spolu s profi lom absolventa, aby mohli byť použité približne rovnaké a v prvom 
rade objektívne hodnotiace kritériá pri ukončení kurzov zodpovedajúcich jednot-
livým úrovniam. S fázou evaluácie sme mali doteraz určité problémy, pretože len 
odnedávna skúšky z jednotlivých slovanských jazykov majú jednotnú formu a úro-
veň, stanovenú spoločne všetkými lektormi. Hoci sme postupovali naopak, najprv 
spoločné záverečné skúšky a potom vyučovacie štandardy, zlepšila sa úroveň záve-
rečnej evaluácie na jednotlivých úrovniach a čo je tiež dôležité – náročnosť jednotli-
vých úloh v rámci nej. Má to samozrejme pozitívny účinok aj na študentov, ktorí sú 
obzvlášť hákliví na to, ktorá jazyková skupina je ako zaťažovaná.

Vrátim sa však k problematike čiastkovej kontroly. V ISF lektorské cvičenia 
siedmich jazykov vedie 19 pedagógov, z toho je 11 native speakrov, či už vyslaných 
z materskej krajiny alebo žijúcich v Poľsku. Spomínam to preto, že len táto polovica 
učí jazyk pravidelne každý rok (v tom berúc do úvahy začínajúcich zahraničných 
lektorov, ktorí by mali byť dostatočne pripravení). Z malej sondáže, ktorú som me-
dzi kolegami urobila, väčšina mi odpovedala, že priebežnej evaluácii nevenuje veľ-
kú pozornosť a spolieha sa na zahraničného lektora. Pritom väčšina učí z rôznych 
učebníc v rámci jedného jazyka a ročníka, resp. skupiny (čo je z druhej stránky 
veľmi dobré), ale nekontroluje čiastkové výsledky formou písanej produkcie tex-
tu. Preto sa stáva, že študenti majú dobre rozvinuté ústne komunikačné jazykové 
schopnosti a veľmi zaostáva ich písomný prejav. 

Ako som už spomínala, najčastejšou formou kontroly sú nepriame testy, ako 
napríklad doplňovanie správneho gramatického tvaru slova, slovesného času, dopl-
nenie gramatickej koncovky. Takéto testy sa obyčajne rýchlo pripravujú, opravujú 
a nevyžadujú si zvláštne kompetencie učiteľa na ich skonštruovanie. Nadväzujú tiež 
na spôsob precvičovania daného javu, teda cvičenia v učebnici. Pomocou nich však 
kontrolujeme len jednu zručnosť a jeden jav. Aby sme získali objektívne výsledky 
úrovne zvládnutia učebného materiálu, mali by sme používať testové úlohy rôzneho 
typu, kontrolujúce odlišné kompetencie. Chcem podotknúť, že nie všetky slovan-
ské fi lológie majú k dispozícii moderné učebnice, obsahujúce takéto testy, vôbec 
pritom nespomínajúc testové zbierky úloh. Myslím si, že práve v tejto oblasti by 
sme mali byť my, lektori, aktívnejší a mali by sme pripraviť zbierky testov pre jed-
notlivé úrovne, zohľadňujúc pritom jazykové interferencie. Existujú príručky, ktoré 
môžu byť nápomocné, ako napríklad Przewodnik dla autorów zadań do testów języ-
kowych (Gasińska-Magiera, Seretny 2004), ktorý je výsledkom prác medzinárodné-
ho projektu TiPS (Testing in Polish and Slovene) realizovaného v rámci európskeho 
programu Socrates – Lingua 2.
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Práca s mnohorakými testovými úlohami počas semestra je dôležitá aj preto, že 
testy so zatvorenými otázkami s voliteľnými odpoveďami (jednou alebo viacerými) 
sú podľa uvedenej príručky objektívnejšie. (Gasińska-Magiera, Seretny 2004: 123). 
K takýmto testom patria tiež úlohy na zisťovanie správnosti odpovede, tzv. dichoto-
mické, ktoré sa tvoria pomerne ľahko a kontrolujú pochopenie textu. Sú vhodné ob-
zvlášť pre nižšie ročníky a využívajú sa hlavne pri počúvaní textu s porozumením. 
Spomínané testové úlohy, ale aj celý rad ďalších, ako napríklad priraďovacie, zora-
ďovacie sú súčasťou certifi kátových testov a študenti by s nimi mali mať skúsenosti 
nielen v angličtine, ale aj v slovanskom jazyku, ktorý študujú.

Súčasťou kontroly, či preverovania sú aj polootvorené a otvorené testové úlo-
hy, ktoré si vyžadujú samostatnú kratšiu alebo dlhšiu výpoveď študentov. Vzhľa-
dom na to, že sa ľahko pripravujú, lektori ich používajú najčastejšie. Náročné sú 
však na opravu a hodnotenie. Polootvorené otázky vyžadujúce si odpoveď v po-
dobe jedného slova, vety, alebo niekoľkých fráz nám síce poskytujú komplexnejšie 
informácie o vedomostiach a kompetenciách študenta, ich hodnotenie však býva 
často veľmi subjektívne. Kým pri týchto testových úlohách je možné vypracovať 
približný klúč, pri komplexných otvorených otázkach to nie je možné. Aby sme čo 
najviac obmedzili subjektívnu zložku pri hodnotení, musíme mať vypracované veľ-
mi presné hodnotiace kritériá zohľadňujúce všetky aspekty, ktoré testom skúšame. 
To je podľa mňa tiež jeden z prvkov evaluácie, ktorý nielen my, slovakisti, nemáme 
dostatočne vypracovaný, ale ani kolegovia z iných katedier. Najmarkantnejšie sa to 
javí pri skúškach z lektorských cvičení v závere daného kurzu, kde skúšajú a hod-
notia obyčajne dvaja pedagógovia. Samozrejme, aj hodnotenie metódou celkového 
dojmu (Štulrajterová) má svoju váhu, lebo porovnaním dvoch známok sa dosiahne 
výsledná známka. Ale objektívnejšie a zdôvodniteľnejšie aj z hľadiska študenta je 
hodnotenie analytické, kde sa hodnotia jednotlivé zložky výpovede. Čím budú jas-
nejšie defi nované hodnotiace kritériá, tým bude väčšia zhoda v hodnotení.

Pri vypracovávaní interných hodnotiacich kritérií na našej katedre sme sa opie-
rali o Skúšobný poriadok pre štátne jazykové skúšky obsiahnutý v Prílohe k vyhláš-
ke č. 321/2008 Z. z. (vyhláška MŠ SR o jazykových školách), o Pokyny a kritériá 
na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky – cudzie jazyky, 
o slovenské kritériá hodnotenia slohových prác pre gymnáziá a o poľské kritéria 
pre skúšajúcich a hodnotiacich maturitné skúšky (OKE 2002: 115, interné materiály 
OKE). To všetko sú štandardizované vzory a vychádzajú z pokynov a doporučení 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Nebudem spomínať tie zložky hodnotenia, ktoré sú univerzálne pre každý ja-
zyk, ako vonkajšia forma – čiže celková úprava, predpísaný rozsah, alebo celkový 
dojem hodnotenej práce, ale zamerám sa len na vnútornú formu, respektíve na jazy-
kovú zložku. Vzhľadom na to, že slovenčina a poľština sú príbuzné jazyky, chyby, 
ktoré robia poľskí študenti slovakisti, sú špecifi cké a líšia sa od chýb neslovanov. 
Je to spôsobené tým, že sú ovplyvnení jazykovou interferenciou vo všetkých rovi-
nách. Pri hodnotení písomných prác Poliakov učiacich sa slovenčinu treba zohľadniť 
skutočnosť, že ich text je vďaka podobnosti jazykov takmer vždy čitateľný a zro-
zumiteľný, aj keď obsahuje mnoho gramatických a pravopisných chýb. To je trochu 
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v rozpore s hodnotiacimi kritériami pre cudzie jazyky, kde sa pri produktívnych 
písomných úlohách uvádza, že nižší počet bodov prideľujeme vtedy, keď množstvo 
gramatických a pravopisných chýb bráni porozumeniu textu. S takouto zvláštnou 
situáciou sme sa stretli s kolegyňou už dávnejšie pri opravách maturitných prác zo 
slovenčiny, kde sme si museli prispôsobiť štandardizované kritériá hodnotenia vy-
pracované spoločne pre všetky cudzie jazyky. Často je ťažké jednoznačne defi novať, 
či danú chybu označíme ako gramatickú alebo pravopisnú, či dokonca lexikálnu. Na 
vyššej jazykovej úrovni (pri maturite je to rozšírená úroveň) majú pravopisné chyby 
menšiu váhu ako gramatické chyby. Uvediem niekoľko príkladov: 

V izbe stojá dve kresla. – krátke a namiesto á a naopak (chýba len dĺžeň, alebo 
študent neovláda deklináciu?)

Na výlete s deťmi bolo päť učiteľou. – nesprávna deklinačná prípona -ou (neo-
vláda znelostnú asimiláciu, alebo deklináciu?)

Ešte som sa nenaučil písať po slovenský. – adjektívum (-ý) použité namiesto 
adverbia (-y) (lexikálna, či pravopisná chyba?)

Text vyhlášky prekladali dve prekladateľki. -i na miesto -y (je zámena i / y oby-
čajný „preklep”, alebo závažná gram. chyba?) 

Pre Slováka je písanie i / y už od školských lavíc pohromou a jeho nesprávne 
použitie bolo považované za veľkú chybu. Pre Poliakov je to však len pomýlené 
písmeno. (Hoci podľa súčasných kritérií hodnotenia pre slovenské stredné školy je 
zabudnutý dĺžeň rovnako závažná chyba ako nesprávne použitie -i / -y). 

Najviac problémov však robí našim slovakistom používanie diakritických zna-
mienok, hlavne písanie dĺžňov, a tým aj nám, učiteľom – ako tieto frekventova-
né chyby klasifi kovať. Samozrejme, znamienka sú pre slovenčinu charakteristické 
a veľmi dôležité, obzvlášť vtedy, keď plnia dištinktívnu funkciu a je nemysliteľné 
ignorovať ich. Ale študentom je ťažko si zapamätať, že také výrazy ako káva, víno, 
náš, váš, písať sa píšu s dĺžnom, keďže v poľštine majú tieto slová ten istý význam 
a majú zakódované ich písanie s krátkou samohláskou. Preto sme prišli k záveru 
(spolu s bohemistami), že chýbajúci dĺžeň, alebo jeho nesprávne použitie považu-
jeme za tvz. polovičnú chybu a odrátavame pri hodnotení len pol boda. Takú istú 
klasifi káciu chyby navrhujem použiť pri zámene krátkej a dlhej slabiky v jednom 
slove, napr. cí-tron, teda ako jednu chybu za pol boda. 

Ďalšia chyba, ktorú poľskí slovakisti určite robia, je mäkčenie pomocou samo-
hlásky „i”. Keby sme mali postupovať podľa štandardizovaných kritérií, bola by to 
obyčajná pravopisná chyba, jedno zbytočné „i” v slove. Keďže ho študenti pod vply-
vom poľštiny používajú namiesto mäkčeňa, je to závažnejšia chyba, ktorá im často 
bráni slovo správne ohýbať alebo odvodzovať, napr. Maďar – maďarský / Madiar 
– madiarsky (koncovka bude krátka, lebo pravidlo o rytmickom krátení študenti 
väčšinou ovládajú). Iné príklady: postieľ, študentskiej, vania 

Použitie nesprávnej predložkovej väzby by sa tiež malo považovať za jednu 
chybu a nie za viac, ak bola použitá konzekventne, napr.: Boli sme nad krásnym poľ-
ským morom / Boli sme pri krásnom poľskom mori – nad krásnym poľským morom 
= jedna gramatická chyba a nie štyri. 
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Chcela by som ešte v tomto kontexte spomenúť ako zaujímavosť, že najhor-
šiu skúsenosť máme s úlohami, kde je potrebné nájsť chyby, tzv. redigovanie textu. 
Študenti nie sú schopní nájsť chyby ani vtedy, keď je v jednej vete len jedna chyba, 
alebo ak dopredu vedia, koľko je všetkých. Minimálne polovicu „nájdených” chýb 
tvoria ich vlastné. Museli sme pri záverečných skúškach na úrovniach B2 a C1 od 
tejto úlohy upustiť pre ich veľkú neúspešnosť.

Na záver by som chcela konštatovať, že v konečnom dôsledku nie je uvedená 
klasifi kácia chýb až tak veľmi dôležitá, pretože pri certifi kácii je každá chyba rov-
nako závažná a zníži očakávaný výsledok. Pre didaktické účely vyučovania sloven-
činy ako cudzieho jazyka v poľskom prostredí, hlavne v nižších kurzoch, je však 
vhodné niektoré typy chýb považovať za menšie alebo malé. Má to podľa mňa moti-
vačný účinok a pomôže sa oveľa viac sústrediť na odstránenie závažnejších chýb na-
rušujúcich zrozumiteľnosť písomnej výpovede. Dôležité je tiež vypracovať si také 
hodnotiace kritériá, ktoré umožnia dvom nezávislým osobám dospieť k približne 
rovnakým výsledkom hodnotenia.

A úplne na záver si môžeme položiť otázku: Hovoríme o štandardizácii slova-
kistov, ale bude potom v budúcnosti ešte niečo znamenať informácia, že som absol-
ventom slovakistiky Jagelovskej univerzity? 
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Summar y

Evaluation in teaching foreign languages

In my contribution I am concerned with the problem of evaluation in teaching a for-
eign language. I depart not only from my own experiencies gained from my work at 
the Department of Slavonic Philology of the Jagiellonian University, but also from 
the teaching practice of other lecturers, native speakers of Slavonic languages. I fo-
cused mainly on problems connected with the classifying of grammatical and spell-
ing mistakes which are specifi c for Polish students of the Slovak language. Apart 
from that, I pay attention to various forms of evaluation of results achieved by the 
students at the end of language courses at particular language skills levels as well.


