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Abstract 

A submitted theoretical study is an output from the national project VEGA no. 

1/0637/16 titled Development of a Diagnostic Tool to Assess the Level of Phonemic 

Awareness of Children in Preschool Age.The main goal of the study is to present 

basic approaches to the issue how a child gets access to the lexicon (vocabulary). 

There is discussed impact of visual and phonological processes in reading. In that 

context, two basic models of approach to lexicon are described. First one is direct 

access model which considers word and its form, not grapheme as a base of reading. 

Second, phonological transmission model discusses necessity of so called 

“phonological route”.  It is supposed that meaning of a word is transmitted indirectly 

from orthographic form to the phonological structure.  
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Abstrakt 
Predkladaná štúdia teoretického charakteru, ktorá predstavuje výstup z riešenia 

projektu VEGA č. 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie 

úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku, má za cieľ 

prezentovať základné prístupy k otázke, akou cestou dieťa získava prístup k lexikónu. 

Štúdia uvažuje o podiele vizuálnych a fonologických procesov v čítaní. V tomto 

kontexte popisuje základné modely prístupu k lexikónu. Prvým je model priameho 

prístupu k lexikónu, ktorý predpokladá, že základom čítania nie je graféma, ale slovo 

a jeho tvar. Druhý model, nepriameho prístupu k lexikónu, uvažuje o nevyhnutnosti 

„fonologickej cesty“. Tento predpokladá, že k významu slova sa dieťa dostáva 

nepriamo - transformáciou ortografického zápisu slova do fonologickej štruktúry. 

 
Kľúčové slová 

význam slova, lexikón, vizuálna (ortografická) úroveň, zvuková (fonologická) úroveň, 

významová (sémantická) úroveň, model priameho prístupu k lexikónu, fonologická 

cesta k lexikónu, nepočujúci žiaci 

 
Úvod 
Počiatky systematického výskumu čítania sa spájajú s pomerne intenzívnym záujmom 

o zrakovo-percepčné alebo zrakovo-priestorové procesy v čítaní. Pochybnosti o tom, 

že čítame primárne zrakom, začali narastať až začiatkom 70. rokov 20.storočia, najmä 

v súvislosti s pribúdajúcimi poznatkami o význame fonologických schopností v čítaní. 

Mnohé výskumy totiž ukázali, že uvedomovanie si fonologickej štruktúry hovorenej 

reči, rozlišovanie fonologických jednotiek (slov, slabík, morfém a najmä foném) 

vrátane schopnosti efektívneho narábania s nimi na úrovni operačnej pamäti, je 
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z hľadiska učenia sa čítať omnoho dôležitejšie, ak nie priam rozhodujúce (Zapotocna, 

2001). 

Novodobé náhľady na proces čítania sa začínajú teda tam, kde historický vývin písma 

skončil - na úrovni abecedného kódu. Dekódovanie slova a jeho významu sa považuje 

za kruciálny moment procesu čítania, ku ktorému podľa tzv. "bottom-up" modelov 

dochádza "zdola- nahor", tzn. cestou od bazálnych - či už zrakovo-percepčných, alebo 

sluchovo-fonologických procesov potrebných na dešifrovanie kódu, smerom 

k lexikálnemu významu slov (lexikónu), a až potom k vyšším úrovniam procesu 

čítania a porozumenia, ktoré sú bazálnymi zložkami čítania bezprostredne 

determinované. Tým sa čiastočne dostali do úzadia vyššie procesy porozumenia 

v čítaní, spojené s chápaním a interpretovaním významov. Zdôrazňovaním presnosti 

a jednoznačnosti dekódovania v čítaní zostali opomínané subjektívne významy 

v čítaní, ako aj procesy interpretácie významovej mnohoznačnosti viazanej na 

sociálny a kultúrny kontext. Interpretácie textov zostali doménou literárnovedného 

bádania, bez užšieho prepojenia na psychológiu čítania, didaktiku, či špeciálno-

pedagogickú reedukáciu čítania (Gavora-Zapotocna, 2003).          

Uvažovanie o podiele vizuálnych a fonologických procesov v čítaní, ako 

zmysluplnom procese spojenom s porozumením, nastolilo otázky, či je možné 

pochopiť význam napísaného slova priamo a bezprostredne - na základe zrakového 

vnemu, resp. či existuje možnosť priameho prístupu tlačeného slova k jeho významu, 

t.z. sémantickej reprezentácii v lexikóne, alebo je význam slova dostupný a možno ho 

pochopiť len sprostredkovane, prostredníctvom hovorenej reči, teda transkripciou do 

fonologickej - zvukovej podoby. 

Prvá otázka sa spája s tzv. „celoslovnými teóriami“ (model priameho prístupu 

k lexikónu) (Obrázok 1). Predpokladajú, že k čítaniu nepotrebujeme písmená, resp. že 

písmená pri čítaní prakticky vôbec nevnímame. Základom pre čítanie nie je graféma, 

ale slovo a jeho tvar. Slová potom spoznávame ako celky. To znamená, že na 

pochopenie ich významu stačí, keď ich vidíme napísané. Porozumieme im hneď, na 

prvý pohľad. Predpokladá sa tu teda možnosť priameho spojenia - cesty od zrakového 

vnemu napísaného slova k jeho významu.   Zahraničná literatúra v tomto kontexte 

hovorí o „lexikálnej ceste“. Ide o proces, pri ktorom skúsení čitatelia rozpoznajú 

známe slová sami tým, že sa na ne pozrú (Pritchard, 2012). Podľa tohto modelu, 

každé slovo, ktoré sa čitateľ naučil je zastúpené v kognitívnej databáze slov a ich 

výslovnosti, ktorý sa podobá ich slovníku, alebo vnútornému lexikónu (Yamada-Imai 

-Ikebe, 1990;Zorzi-Houghon - Butterworth,1998). Keď skúsený čitateľ vidí a vizuálne 

rozpozná slovo, vie si ho vybaviť zo svojho slovníka a získať tak informácie o jeho 

výslovnosti (Coltheart - Curtis - Atkins-Haller, 1993; Coltheart, 2005). Vnútorný 

lexikón zahŕňa všetky naučené slová. Táto cesta však neumožňuje čítanie 

bezvýznamných slov. Neexistuje však žiadny presvedčivý dôkaz, či „lexikálna 

cesta“ funguje ako priama cesta vedúca z vizuálneho rozpoznávania slov priamo do 

rečovej produkcie, alebo menej priama cesta vedúca z vizuálneho rozpoznávania slov 

k sémantickému spracovaniu a nakoniec k produkcii reči (Coltheart - Curtis–Atkins- 

Haller, 1993). 

V našej didaktike začiatočného čítania a písania sa tento model preniesol do globálnej 

metódy čítania, ktorá sa začala používať v tridsiatych rokoch minulého storočia. 

Teoretickým základom tejto metódy je tvarová psychológia, podľa ktorej „čitateľ 

vníma celky, ktorým sú časti a prvky podriadené“ (Fabiankova-Havel-Novotna, 1999: 

21). O zavedenie globálnej metódy do škôl sa zaslúžil Prihoda, ktorý sa významne 

podieľal na jej šírení. U nás bol zástancom tejto metódy F. Musil a V. Musilova 

(Macajova, 201: 68). Táto metóda prežila len pár desaťročí, kedy bola oficiálne, 

z politických dôvodov zrušená. 
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Obrázok 1: Model priameho prístupu k lexikónu  

 

Druhý model vychádza z výskumov realizovaných v posledných 30. rokoch 20. 

storočia, ktoré priniesli závažné protiargumenty. Tento model uvažuje 

o nevyhnutnosti nepriamej „fonologickej cesty k lexikónu“ (Obrázok 2).Predpokladá, 

že grafický záznam slova sa najprv musí preložiť do zvukovej podoby, aby mohol byť 

pochopený. Že k významu sa dostávame nie priamo - od zrakového vnemu slova, ale 

sprostredkovane - transformáciou ortografického zápisu slova do fonologickej 

štruktúry. Že pochopenie významu  je možné len prostredníctvom hovorenej reči. 

Čítanie potom predpokladá nevyhnutnú znalosť pravidiel tejto transkripcie v oboch 

smeroch, z hovorenej reči a jej fonologickej štruktúry do grafického kódu a naopak. 

Vyžaduje si vnímanie každej grafémy, jej spájanie s príslušnou fonémou v správnom 

poradí. Je to proces analyticko-sekvenčný, ktorý sa neriadi zákonitosťami vizuálneho 

vnímania tvarov, ale závisí predovšetkým od fonologických schopností vnímať, 

rozlišovať a spracúvať sekvencie zvukov akustickej reči. Výdatnou oporou i výhodou 

takýchto prístupov k čítaniu je možnosť súbežného písania, ktoré procesy analýzy 

a syntézy upevňuje a uľahčuje (Zapotocna, 2012: 34). Dôsledkom tohto modelu je 

u nás všeobecne známa „hláskovo analyticko-syntetická metóda“, ktorá sa u nás 

dlhodobo využíva na vyučovanie začiatočného čítania a písania.  

Podľa výskumu, množstvo času potrebného na zvládnutie čítania závisí od prepojenia 

jazyka s fonologickými pravidlami. V tomto kontexte sa hovorí o transparentnosti 

jazyka. Písaný jazyk je chápaný ako transparentný vtedy, keď je písomná podoba 

jazyka pevne prepojená s hláskovaním. Preto je angličtina (nízka transparentnosť) 

považovaná za menej transparentný jazyk ako francúzština (stredná transparentnosť) 

a španielčina (vysoká transparentnosť), ktoré obsahujú viac súdržných spojení grafém 

a foném. Tento rozdiel vysvetľuje dôvod, prečo deťom zaberie viac času, kým sa 

naučia čítať po anglicky v porovnaní s francúzštinou a španielčinou. Španielski 

dyslektici vykazujú celkovo menej chýb v čítaní pretože dodržiavajú konzistentné 

pravidlá výslovnosti namiesto spracovávania mnohých výnimiek v ich vnútornom 

lexikóne (Sprenger-Charolles-Siegel-Jimenez-Ziegler, 2011). 
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Obrázok 2: Model sprostredkovaného prístupu k lexikónu (prostredníctvom 

fonologickej cesty) 

 
V kontexte vzťahu fonologických zručností a začiatočného vyučovania čítania si V. 

Hanson (1989, In Mayer - Trezek,  2014) už pred štvrťstoročím kládla otázku, či je 

čítanie nepočujúcich odlišné od počujúcich jedincov. V. Hanson zastáva názor, že 

odpoveď je áno aj nie. Indikovala, že hoci nepočujúci čitateľ disponuje rozdielnym 

súborom zručností a vedomostí ako sa učiť čítať, úloha sama o sebe sa nemení. V. 

Hanson tvrdí, že skúsení nepočujúci čitatelia, rovnako ako počujúci, sa spoliehajú na 

svoju znalosť štruktúry jazyka, vrátane fonologických informácií. V jednej 

z posledných štúdií (Cupples et. al., In Mayer -Trezek, 2014) bolo zistené, že po 

množstve premenných, ktoré boli kontrolované (napr. neverbálne poznávacie 

schopnosti a množstvo demografických premenných ako pohlavie, úroveň straty 

sluchu, komunikačný kanál, typ zmyslových pomôcok, úroveň vzdelania matiek) bolo 

fonologické uvedomovanie signifikantné pre zručnosti začiatočného čítania 

nepočujúcich detí.  

Zistenia z jednotlivých výskumov naznačujú nasledovné: 

1. nepočujúci sú fonologicky citliví (senzitívni), hoci môžu v niektorých 

položkách skórovať nižšie ako počujúci, ide napr. o rýmovanie, čítanie 

pseudoslov; 

2. fonologické zručnosti nepočujúcich detí korelujú s inými meraniami 

začiatočnej gramotnosti (napr. slovná zásoba, identifikácia slova), ktoré 

vykazujú podobné počujúcim čitateľom rovnakého veku; 

3. po druhom roku vyučovania čítania sa vývinová dráha čítania nepočujúcich 

rozdeľuje a v čítaní nepočujúcich začína absentovať fonologická citlivosť; 

4. medzi znalosťou posunkovej reči, zahŕňajúcej hláskovanie prstami, 

a výsledkami v čítaní sa nezistila korelácia; 

5. včasné vystavenie komunikačnému systému, ktorý robí dostupným 

fonologické aspekty jazyka, má za následok rozvoj zručností vhodných 

veku v oblasti fonologického uvedomovania, čítania, hláskovania, ale 

nevedie nevyhnutne k rozvoju slovnej zásoby (Mayer -Trezek, 2014). 
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Pri posudzovaní skúmanej problematiky o fonologickom výskume a praxi, sa 

dostávame späť k prechádzajúce otázke, či je čítanie u nepočujúcich iné. Na základe 

prezentovaných argumentov C. Mayer a B. J. Trezek (2014) uvádzajú definitívne 

„nie“. V intenciách praxe to znamená, že vyučovanie, zahrňujúce hodnotenie musí 

byť diferencované, nie však odlišné, a založené na identifikovaných silných a slabých 

stránkach učiaceho sa (napr. zameriavanie sa na kódovanie alebo jazykové zručnosti) 

a nie na predpoklade, že nepočujúci čitateľ nepotrebuje zvládnuť tie isté požiadavky 

na gramotnosť ako všetci ostatní učiaci sa. Tento model odporúčajú aplikovať na celý 

rad nepočujúcich žiakov, ktorých učíme bez ohľadu na to, či je angličtina ich prvým 

jazykom alebo ASL (americkým posunkovým jazykom), či používajú hovorený alebo 

posunkový jazyk (alebo oba), či používajú alebo nepoužívajú načúvacie technológie, 

vrátane kochleárnych implantátov. Napriek významnému pozitívnemu posunu 

v gramotnosti u mnohých detí používajúcich vylepšené načúvacie technológie, istá 

časť tejto skupiny stále čelí výzvam pri učení sa čítať. 

 

O význame oboch vyššie uvedených prístupov vo vzťahu k vyučovaniu začiatočného 

čítania a písania je publikovaných množstvo odborných a vedeckých príspevkov 

a štúdií. V prípade, ak sa zaoberáme tým, akou cestou sa dosahuje porozumenie slov 

(„prístup k lexikónu"), uvažuje sa teda buď o významnejšej úlohe priamej - zrakovej 

cesty (tzv. directacesss model), alebo o nevyhnutnosti sprostredkovania sluchovou 

cestou, prostredníctvom hovorenej akustickej reči (phonologicaltransmission model).  

V súčasnosti sa najviac akceptuje tzv. „dualroute" model. Tento model bol prvýkrát 

popísaný  v roku 1970 a naznačuje, že v hlasnom čítaní sa podieľajú dva samostatné 

mentálne mechanizmy, alebo kognitívne cesty (Pritchard, 2012; Coltheard-Curtis-

Atkins-Haller, 1993; Yamada-Imai-Ikebe, 1990). Tým sa pripúšťa možnosť 

využívania oboch ciest k lexikónu.  

 

 
Obrázok 3: Duálny model dvoch ciest (k autonómnemu a funkčnému lexikónu) 

(Zapotocna, 2012) 
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Výskumy  ukazujú, že skúsení čitatelia vykazujú dlhší reakčný čas pri hlasnom čítaní 

neobvyklých slov, ktoré sa neriadia pravidlami hláskovania v porovnaní s bežnými 

slovami. Pri prezentovaní neobvyklého slova sa aktivujú obe cesty, lexikálna aj 

fonologická, ale generujú konfliktnú informáciu, vyriešenie na ktorej potrebuje čitateľ 

dlhší čas. Proces rozhodovania sa, ktorý sa objavuje, naznačuje, že dve cesty nie sú 

navzájom úplne nezávislé (Paap - Noel, 1991). 

 
M. Selikowitz (2000) sa snaží nájsť odpoveď na otázku „Čím dieťa musí prejsť, aby 

dosiahlo zautomatizovanie čítania?“ Podľa jeho názoru dieťa musí prejsť dvomi 

prípravnými fázami. Prvou je fáza vizuálnej pamäti (logografická). Táto fáza 

neobsahuje lexikálny systém (lexikón je prázdny). Namiesto toho sú slová 

rozpoznávané, akoby to boli známi ľudia, alebo veci.  Napr. slovo „Bill“ je krátke 

a má dve „paličky“ napravo. „Help!“ možno poznať jednoducho podľa výkričníka (a 

preto „Bang!“ môže byť v tejto fáze čítané ako „Help!“) (Selikowitz, 2000: 57). 

Časom však musí byť tento systém nahradený iným. Veľa slov je príliš podobných 

tvarom a dĺžkou na to, aby mohli byť rozlišované iba pomocou vizuálneho systému. 

Okrem toho sa hláskovanie nemôže pozdvihnúť nad úroveň začiatočníka, pokiaľ sa 

dieťa spolieha iba na vizuálne rozpoznávanie. 

Ďalším, veľmi dôležitým, obdobím je fonologická (abecedná) fáza. Normálne deti do 

nej vstupujú medzi šiestym a siedmym rokom. V tomto období deti pri čítaní 

používajú špeciálny systém, ktorý je dôležitý, pokiaľ si majú vybudovať svoj lexikón 

a tým pokročiť do automatickej fázy. Používaný systém je alternatívou k lexikálnemu 

systému. Je nazývaný fonologickým systémom, pretože slová sú rozložené na 

jednotlivé zvukové zložky. Fonologické čítanie preto nie je iba jednoduchým 

procesom spájania; vedieť priradiť správnu fonému predstavuje, že mozog sa musí 

naučiť istý počet grafém zodpovedajúcich fonémam v danom jazyku. Musí sa naučiť 

pozerať sa na slovo ako na celok a vyhodnotiť písmená v svetle naučených pravidiel 

o fonémach. Niekedy musíme zobrať do úvahy, v akom kontexte je slovo použité, aby 

bolo možné zistiť, ktorý foném je správny. Akonáhle deti získavajú väčšiu schopnosť 

prevádzať grafémy, ktoré vidia na stránke, do správnych foném, začínajú zaplňovať 

svoj mozgový lexikón slovami. Keď k tomu dôjde, deti začnú obchádzať fonologický 

systém a vstúpia do lexikónu, kedykoľvek čítajú známe slovo. Čoskoro už používajú 

relatívne pomalý fonologický systém zriedkakedy a čítajú automaticky, ako dospelí. 

Dorozumievanie sa uskutočňuje komunikáciou významových obsahov. Najmenšie 

samostatné významové jednotky - slová - sú konštrukcie funkčných jazykových 

jednotiek - foném, ktoré tvoria formu významových jednotiek. V komunikácii ide 

o realizovanie tejto formy a o jej interindividuálne sprostredkovanie. A keďže toto 

sprostredkovanie je v reči možné iba vo forme zvukov (zvukových vĺn), artikulačne sa 

realizuje ako fyzikálny jav (Dvoncova-Jenca -Kral,1969: 46). Podľa I. Libermanovej 

(in Jost, 2011: 45) sa deti fonémam neučia a až do nástupu do školy ich nepotrebujú. 

Fonematické uvedomovanie, t.j. schopnosť segmentovať zvukové celky slov na 

fonémy, bude dieťa potrebovať až v okamžiku, kedy sa začne učiť čítať.  

V minulosti sme si neuvedomovali, že deti musia prejsť touto fonologickou fázou, 

pretože u bezproblémového dieťaťa táto fáza nie je zrejmá. Fonémová segmentácia 

a opätovné zloženie sa deje v mozgu potichu a rýchle (Selikowitz, 2000: 57). 

M. Selikowitz (2000: 40) graficky znázorňuje proces čítania v mozgu. Model je 

rozfázovaný do postupných krokov, ktoré sa zúčastňujú na procese spracovania 

informácie. 
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Obrázok 4: Proces čítania v mozgu (Zdroj Selikowitz, 2000: 40) 
 
Obrázok 4 ukazuje zjednodušený diagram spracovania informácií dospelou osobou pri 

čítaní nahlas. Tlačené slovo je prenesené pomocou očí do mozgu, kde dôjde 

k niekoľkým krokom. Najskôr sa zisťuje, či dané slovo je osobe známe, alebo nie. 

Pokiaľ je slovo známe, je ďalej spracované lexikálnou cestou (A). Ak je slovo úplne 

neznáme - nerozpoznateľné, bude spracované druhou, fonologickou cestou (B). 

Existencia týchto dvoch rozdielnych ciest bola potvrdená klinickými a výskumnými 

poznatkami. 

Prvý krok na ceste „A“ je vstup slova do lexikónu (slovníku) spojeného so 

sémantickým systémom (tu má osoba uložené významy všetkých jej už známych slov). 

Akonáhle je slovu priradený jeho význam, môže byť pomocou orgánov reči 

vyslovené, pričom rečové ústrojenstvo riadi a dáva mu podnety mozog. 

Neznáme slovo bude spracované cestou „B“. Písmená v slove, samy o sebe nedávajú 

zmysel, sú tu rozložené na jednotlivé zvukové zložky (fonémové segmentácie). 

Predtým, ako môže byť slovo vyslovené, je potrebné jednotlivé zvukové zložky opäť 

spojiť (fonémové zmiešanie). Vyslovenie je následne iniciované orgánom reči, 

rovnako, ako u známeho slova. 

Pri čítaní sa čitateľ stretáva s tromi úrovňami, na ktorých sú slová reprezentované 

a tiež dekódované: vizuálna (ortografická), zvuková (fonologická) a významová 

(sémantická). Pri čítaní všetky tieto úrovne navzájom interagujú. Pre začiatočné 

čítanie je charakteristické, že ortografické dekódovanie je nasledované dekódovaním 

fonologickým. Fonologizácia, ozvučenie vizuálneho tvaru tlačeného slova, slúži ako 

kľúč, ktorým čitateľ odomyká význam slova. U vyspelého čitateľa fonologizácia 

ustupuje do pozadia a čitateľ je schopný čítať význam priamo z ortografického tvaru 

slova bez toho, aby ho musel ozvučiť. Ak sa vyspelý čitateľ začne učiť cudzí jazyk, 

potom si tento proces zopakuje pri čítaní v cudzom jazyku. 

Aby sa teda dieťa mohlo začať učiť čítať a písať, musí porozumieť alfabetickému 

princípu, t.j. tomu, že grafémy písaného jazyka reprezentujú fonémy hovoreného 

jazyka. V našom alfabetickom systéme písma je spravidla každej fonéme priradený 

jeden grafický znak (graféma, písmeno). Osvojenie si alfabetického princípu 

predpokladá znalosť písmen abecedy, schopnosť členenia slov na jednotlivé fonémy 

(teda fonematické uvedomovanie) a schopnosť obe tieto zručnosti prepojiť. Dieťa pri 

čítaní tak musí dekódovať, odlíšiť konkrétnu grafému od všetkých ostatných a potom 
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ju ozvučiť, t.j. priradiť foném. Hovoríme o tzv. grafémovo-fonémovej 

korešpondencii. Akonáhle dieťa raz porozumie princípu alfabetickej ortografie môže 

tento princíp používať ako základ pre dekódovanie slov. 

 

 
Obrázok 5: Interakcia fonematického uvedomovania a znalosti písmen a ich 

príčinný vzťah k osvojovaniu gramotnosti (Hulme, Snowling, 2006 in Kulhankova, 

Malkova, 2008: 31). 

Záver 

Uvažovanie o podiele vizuálnych a fonologických procesov v čítaní, ako 

zmysluplnom procese spojenom s porozumením, nastolilo otázky, či je možné 

pochopiť význam napísaného slova priamo a bezprostredne - na základe zrakového 

vnemu alebo je význam slova dostupný prostredníctvom hovorenej reči, teda 

transkripciou do fonologickej - zvukovej podoby. V súčasnej dobe výskumné zistenia 

naznačujú, že v prístupe k lexikónu nemožno jednoznačne tvrdiť či dieťa získava 

prístup k porozumeniu slova na základe zrakového vnemu alebo prostredníctvom 

akustickej reči. Akceptuje sa tzv. „duálny model dvoch ciest“.Tento kompromis 

dvojradového alebo kooperatívneho modelu teda uvažuje o možnosti paralelného 

fungovania oboch ciest v prístupe k lexikónu, pričom ich pomer sa môže dynamicky 

meniť. Potvrdzuje tým skutočnosť, že dieťa sa v procese čítania stretáva s tromi 

úrovňami, na ktorých je slovo reprezentované, t.j. vizuálnou, zvukovou a významovou 

úrovňou. Uvedené závery sú solídnymi východiskami pre prax elementárneho 

vyučovania čítania a písania. 
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