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Abstrakt
KROLČÍKOVÁ, Romana, Využitie zdrojov Slovenského národného korpusu pri výučbe
slovenského jazyka. Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta, Katedra
slovenského jazyka a literatúry. Konzultant práce: Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta, 2018. 37 s.

Slovenský národný korpus (ďalej SNK) ako elektronická databáza textov a jazykových
informácií je zdrojom jazykového materiálu nielen pre vedecký výskum, tvorbu slovníkov,
prekladateľskú prácu či spracovanie prirodzeného jazyka, ale je možné využiť ho aj na
didaktické ciele. Vzhľadom na rozsah, pridanú hodnotu vnútornej lingvistickej anotácie
textov (základný tvar slova priradený každému tvaru slova vo vete; morfologická značka
označujúca morfologické kategórie každého tvaru slova) a zastúpenie textov zo všetkých
jazykových štýlov je SNK vhodný pri tvorbe materiálu na vyučovanie jazykovej zložky
slovenského jazyka a literatúry.
V práci sa v prvej časti venujeme teoretickým východiskám budovania SNK so
zreteľom na didaktické aspekty jeho využitia, ale aj didaktickým postupom, ktoré sú
najvhodnejšie pri tvorbe cvičení so zameraním na slovenský jazyk.
V druhej časti prakticky predstavujeme spôsob využitia korpusov z celku SNK pri
tvorbe vlastných jazykových cvičení. Vybrané javy z jednotlivých jazykových rovín
(lexikálnej, morfologickej, syntaktickej) sa spracúvajú v predkladaných cvičeniach.

Kľúčové slová: korpus, Slovenský národný korpus, jazykové cvičenie, didaktika jazyka,
vyučovací proces, slovenský jazyk a literatúra, morfologické cvičenie, syntaktické
cvičenie, lexikálne cvičenie, štylistické cvičenie, cvičenia zo zvukovej roviny jazyka

Abstract
KROLČÍKOVÁ, Romana, Využitie zdrojov Slovenského národného korpusu pri výučbe
slovenského jazyka. Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta, Katedra
slovenského jazyka a literatúry. Konzultant práce: Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta, 2018. 37 s.

The Slovak National Corpus (from now onwards SNC) as an electronic database of
texts and information about language is a source of language material not only used for
scientific research, creating dictionaries, translations or processing of the natural language,
but it is also utilizable to reach didactic goals. Considering its extent, added value of
linguistic annotation of text (the basic form of a word assigned to each form of the word in
a sentence; a morphological sign indicating the morphological categories of each form of
the word) and representation of texts from all the language styles in SNC is convenient
during the process of creating materials used for teaching of language component of the
Slovak language and literature.
The first part of the work is devoted to theoretical basis for building SNC while
also taking into account didactic aspects of its use, but also didactic procedures, which are
most suitable for creating exercises with focus on the Slovak language.
In the following part we represent a way of using the corpora from SNC while creating our
own language exercises. Selected phenomena from each language aspect (lexical,
morphological, syntactic) is processed in the present exercise.

Key words: corpus, Slovak National Corpus, language practises, language didactics,
teaching process, Slovak language and literature, morphological exercise, syntactic
exercise, lexical exercise, stylistic exercise, exercises from the language plane

Úvod
Slovenský národný korpus (ďalej SNK) predstavuje elektronickú databázu textov,
ktorá je nekonečným zdrojom jazykového materiálu pre vedecký výskum, tvorbu
slovníkov, prácu prekladateľov, spracovanie prirodzeného jazyka atď., a je možné využiť
ho aj na didaktické ciele. So zreteľom na rozsah, vnútornú lingvistickú anotáciu textov a
zastúpenie textov zo všetkých jazykových štýlov je SNK vhodný na tvorbu materiálu na
vyučovanie jazykovej zložky slovenského jazyka a literatúry.
Vzhľadom na nezastupiteľnosť SNK ako materiálového zdroja (nielen) v súčasnej
slovenskej lingvistike, aktuálnosť a rýchly rozvoj korpusov vo svete sme sa v našej práci
rozhodli venovať sa praktickému využitiu SNK vo výučbe slovenského jazyka pri tvorbe
jazykových cvičení.
Práca má teoreticko-aplikačný charakter. Cieľom teoretickej časti je poukázať nielen
na všeobecné výhody práce s korpusom na vyučovacej hodine, ale konkretizovať aj
jednotlivé formy jeho využitia a poukázať na inšpiratívne spôsoby, ako využiť SNK
v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny slovenského jazyka so zameraním na didaktické
metódy a postupy výchovno-vzdelávacieho procesu.
Primárnym cieľom našej práce je praktická tvorba jazykových cvičení s využitím SNK
ako východiskového lingvistického materiálu. Praktická časť obsahuje konkrétnu
realizáciu siedmich jazykových cvičení z rôznych jazykových rovín, pričom každé
obsahuje zadanie, konkrétnu ukážku cvičenia, tvorbu cvičenia aj s podrobným opisom
postupu vrátane vizuálnej demonštrácie. Súčasťou praktickej časti je aj ďalších 9 cvičení v
prílohe, ktoré sú tiež výsledkom primárneho cieľa praktickej časti našej práce. Cvičenia
môžu poslúžiť ako inšpirácia pre čitateľa pri príprave vyučovacej hodiny s upevňovaním
konkrétneho jazykového javu.
Pri tvorbe teoretickej časti sme pracovali s odbornou literatúrou, ktorú uvádzame
v použitej literatúre. Odkazujeme najmä na práce M. Šimkovej, K. Gajdošovej a H. Ľos
Ivoríkovej, ktoré sa vo svojich čiastkových prácach venujú využitiu SNK vo výučbe
slovenského jazyka. Didaktické poznatky sme čerpali z prác V. Betákovej.
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1 Korpus ako zdroj lingvistického materiálu
V 60. rokoch minulého storočia začali vo svete vznikať prvé počítačovo spracované
textové korpusy ako materiál na ďalšie vedecké, výskumné alebo didaktické využitie.
V nasledujúcej kapitole stručne definujeme, čo je korpus, aké môže byť jeho
lingvistické a didaktické využitie v praxi a zameriame sa na výhody práce s korpusom ako
potenciálnym materiálovým zdrojom pri výučbe jazykovej zložky slovenského jazyka a
literatúry.
Korpusom sa nazýva „rozsiahly vnútorne štruktúrovaný a ucelený súbor jazykových
dát, ktoré sú elektronicky uložené a spracovávané“ (Šimková 2008, s. 4) a ktoré slúžia ako
materiál pre vedecké, výskumné i didaktické ciele. Korpus nie je iba súbor textových
materiálov, ktoré sú zozbierané do jednej databázy, nezastupuje miesto archívu, keďže
všetky texty v korpuse sú formátom zjednotené a sú z nich odstránené obrázky, ako aj
inojazyčné textové časti. Korpus obsahuje „vyhľadávacie, triediace a selektovacie
počítačové nástroje“ (Šimková 2008, s. 2), pomocou ktorých je možné skúmanie
jazykových javov aj pri výučbe akéhokoľvek jazyka.
Korpus disponuje jedným z najpotrebnejších atribútov vo vyučovaní slovenského
jazyka – kontextom, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou pri zostavovaní kvalitných a
funkčných jazykových cvičení. Sprístupňuje max. 100 slov z okolia vyhľadaného výrazu,
preto je potrebné uvedomiť si, že korpus nie je digitálnou knižnicou, ale slúži výlučne
ako východiskový jazykový materiál na ďalšie vedecko-výskumné a didaktické ciele.
Ďalšou výhodou pri používaniu korpusu je časová ekonomickosť a ľahká dostupnosť.
Je prístupný komukoľvek na základe registrácie prostredníctvom internetu a v priebehu pár
minút môže používateľ vyhľadať niekoľkotisícové výskyty konkrétneho jazykového javu.
Nie sú potrebné manuálne tvorené excerpcie ani nutné čítanie celých kníh, prostredníctvom
ktorých by používateľ získal podobný textový materiál.
Texty v korpuse sú vnútorne lingvisticky spracované a toto „špeciálne počítačové
vybavenie umožňuje hľadať nielen slová, ale súčasne aj všetky ich tvary, umožňuje hľadať
spojenia, zisťovať rôzne frekvencie, usporadúvať nájdený materiál podľa konkrétnych
potrieb“ (Šimková 2008, s. 3). Aj tým má korpus potenciál byť využívaný pri vyučovaní
jazyka.
Okrem toho sú k jednotlivým textom pridávané rôzne typy anotácií. SNK obsahuje
morfologickú anotáciu, čo znamená, že každej textovej jednotke je priradená morfologická
značka, ktorá reprezentuje slovnodruhovú príslušnosť konkrétneho slova. Taktiež je možné
6

využiť pri práci s korpusom štýlovo-žánrovú anotáciu, ktorá obsahuje napr. informácie
o jazykovom štýle textov, jeho príslušnosti k žánru a subžánru či bibliografické údaje
(autor textu, prekladateľ, rok vydania a pod. ). Všetky informácie o morfologických,
bibliografických a štýlovo-žánrových anotáciách sú dostupné na stránke SNK1.

1.1 Slovenský národný korpus
Slovenský národný korpus vznikol v roku 2002 v Jazykovednom ústave Ľudovíta
Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Cieľom projektu je budovanie textových
a hovorených korpusov, podkorpusov a iných databáz. Úlohou oddelenia SNK je tiež
vedecko-výskumná činnosť založená na báze korpusovo spracovaných textov, ako aj
výskum samotného budovania korpusov. SNK v užšom chápaní možno stručne
charakterizovať ako „všeobecný jednojazyčný korpus písaných textov súčasnej
slovenčiny“ (Šimková 2008, s. 5).
Obsahová štruktúra primárneho korpusu je tvorená písanými textami získanými „od
autorov alebo vlastníkov autorských či distribučných práv“ (Šimková 2008, s. 5), ako aj
textami z internetových zdrojov. SNK zahŕňa celú štylistickú a žánrovú rozmanitosť
textových súborov. Obsahuje reálne texty, teda aj jazykové javy a prostriedky, ktoré sa
v bežnej komunikácii využívajú a žiaci sa s nimi s vysokou pravdepodobnosť stretávajú,
ale aj jazykové nepresnosti a chyby, vďaka ktorým sa dá sledovať jazyková kultúra textov.
„Jedným z princípov budovania korpusov je spracúvanie reálnych textov, a to aj
s preklepmi a inými chybami.“ (Šimková 2008, s. 5) Preto si pri používaní korpusu treba
uvedomiť, že nepredstavuje kodifikačnú príručku, ale východiskový text, ktorý môže
používateľ ďalej analyzovať a spracúvať2.

Všetky potrebné informácie o vnútornej a vonkajšej anotácii SNK sú dostupné na stránke
http://korpus.juls.savba.sk/usage.html#znacky_anotacie.
2
Viac informácií o všetkých dostupných písaných, hovorených, nárečových aj akýchkoľvek
špecializovaných korpusoch možno nájsť na stránke SNK http://korpus.sk/structure1.html.
1
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2 Využitie SNK vo vyučovaní jazykovej zložky slovenského
jazyka
V nasledujúcej kapitole sa zameriame na možnosti využitia SNK v jednotlivých fázach
vyučovacej hodiny slovenského jazyka. Poukážeme na konkrétne spôsoby a didaktické
postupy i metódy, prostredníctvom ktorých je možné prepojiť tradičnú výučbu jazyka
s možnosťami, ktoré ponúka práca so SNK.

2.1 Formy využitia SNK vo vyučovaní slovenského jazyka
SNK je možné využiť pri vyučovaní slovenského jazyka viacerými spôsobmi. Práca so
SNK môže pôsobiť na žiakov motivačne, ak učiteľ pracuje s nástrojmi korpusu
bezprostredne na hodine, a tak dokáže reagovať na aktuálnu situáciu, ktorá vznikne vo
vyučovacom procese, napríklad vyhľadávať také tvary slov, ktoré navrhnú žiaci, čím
posilní interakciu žiakov, aktivizuje ich a podnieti ich pozornosť. Okrem samotného
vyhľadávania v korpuse, s ktorým na základnej škole pracuje vo väčšine prípadov výlučne
učiteľ najmä pre náročnosť, je možné využiť na hodinách slovenského jazyka prácu
s elektronickými jazykovými zdrojmi3, ktoré sú dostupné na webovej stránke
Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, a iné nástroje SNK4.
Ďalšou možnosťou, ako využiť SNK vo výučbe slovenského jazyka, je tiež
sprostredkované podávanie informácií získaných pomocou nástrojov SNK, ktoré si učiteľ
vopred dôkladne pripraví počas svojej individuálnej krátkodobej prípravy na vyučovaciu
hodinu. Ide o časovo ekonomickejší spôsob, keďže učiteľ má vopred pripravené materiály
a používa ich na demonštráciu konkrétneho jazykového javu, resp. problému. Tak možno
žiakom sprostredkovať grafy výskytov konkrétnych slov prostredníctvom nástroja
DEVELOPER5, pomocou ktorého je možné zobraziť na časovej osi frekvenciu slova v
jednotlivých rokoch a tak sledovať jeho umiestnenie a prechod medzi vrstvami slovnej
zásoby. Alebo je možné demonštrovať konkrétne (frekvenčné) zoznamy vopred zámerne
vybraných lexém, ktoré vyučujúci vyberie strategicky, s vopred presne určeným
kognitívnym zámerom, so zreteľom na tematickú jednotku, ktorú chce pomocou SNK
žiakom demonštrovať a vysvetliť.
Elektronické slovníky sú dostupné na stránke http://slovniky.juls.savba.sk.
Korpusové nástroje sú nadstavbovými počítačovými nástrojmi, ktoré využívajú dáta z korpusov a ich
lingvistické spracovanie a používateľovi prehľadne zobrazujú konkrétny hľadaný jav. Nástroje SNK sú
dostupné na stránke http://korpus.juls.savba.sk/tools.html.
5
Nástroj DEVELOPER možno nájsť na stránke SNK http://korpus.juls.savba.sk/developer.html.
3
4
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V súčasnosti sa vo všeobecnom výchovno-vzdelávacom procese kladie dôraz na
využívanie IKT a vedenie žiakov k samostatnému používaniu elektronických zdrojov
a médií. Na hodine slovenského jazyka to možno docieliť napr. samostatnou prácou žiakov
s elektronickými slovníkmi.
V školách s posilneným informatickým vzdelaním je okrem práce s elektronickými
slovníkmi možné, aby žiaci základných škôl6 pracovali samostatne s korpusom na úrovni
jednoduchého hľadania. Žiaci môžu prostredníctvom vyhľadávania v korpuse bez
registrácie hľadať v jednej zo starších verzií SNK7 niektoré jazykové javy a na základe ich
pozorovania si osvoja určité jazykové vedomosti. SNK ponúka okrem uvedeného hľadania
bez registrácie či s plnou registráciou8 a využívania elektronických zdrojov aj ďalšie
počítačové nástroje, napríklad nástroj LUDEVÍT9, prekladač do štúrovskej slovenčiny.
Slúži na transformáciu textu zo súčasnej štandardnej slovenčiny do slovenčiny zo
štúrovského obdobia. Pomocou neho je možné preložiť konkrétny text, ale aj celú
internetovú stránku. Ďalším nástrojom SNK, ktorý je možno použiť na vyučovacej hodine,
je už vyššie spomínaný nástroj DEVELOPER. Nástroje je možné využívať bezprostredne
počas vyučovacej hodine jazyka, buď jednotne s učiteľom ako demonštratívny prostriedok,
alebo metódou individuálnej samostatnej práce.
Treba však podotknúť, že vzhľadom na časovú dotáciu štyridsiatich piatich minút,
ktoré sú definované ako jedna vyučovacia hodina, alebo na dotáciu vyučovacích hodín za 1
školský rok, je prakticky nemožné, aby žiaci samostatne, skupinovo alebo individuálne,
pracovali s korpusom priamo na hodine. Prispieva k tomu aj nedostatočná technická
vybavenosť tried, keďže vo väčšine škôl disponujú potrebným technickým vybavením iba
vybrané učebne. Riešením by mohlo byť medzipredmetové vyučovanie dvoch za sebou
nasledujúcich predmetov, SJL a IKT, kde by žiaci využili a prepojili jazykové vedomosti
s informatickými zručnosťami.
Posledným spôsobom využitia korpusu je využitie poznatkov získaných na základe
korpusového vyhľadávania a ich ďalšie spracovanie do formy jazykových cvičení. Tomuto
spôsobu sme sa podrobne venovali v praktickej časti našej práce. Pri tomto spôsobe
Pre žiakov stredných škôl, vzhľadom na ich kognitívne vedomosti a praktické zručnosti v oblasti IKT, je
samostatné jednoduché hľadanie SNK dostupné bez väčších problémov.
7
Vo verejne dostupnej verzii SNK je možné vyhľadávanie bez registrácie na úrovni jednoduchého hľadania,
ktoré je dostupné na adrese http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/do_query.
8
Registrácia do SNK umožní používateľovi využívať rozšírené hľadanie vo všetkých verziách korpusov aj
podkorpusov, napr. hľadanie pomocou podreťazca, pomocou zástupných znakov a sprístupní mu rozšírené
funkcie vyhľadávacieho nástroja, napr. kolokácie, frekvencia, uloženie textového materiálu a iné.
9
Nástroj LUDEVÍT, ako aj viac informácií o ňom, je možné nájsť na stránke SNK
http://korpus.juls.savba.sk/ludevit.html.
6
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využitia sa práca s korpusom stáva výlučne prácou učiteľa. Žiakom je predložený
výsledný materiál – jazykové cvičenie zostavené z materiálu istého (pod)korpusu.

2.2 Možnosti využitia SNK v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny
slovenského jazyka
V nasledujúcej podkapitole sa sústredíme na konkrétne fázy vyučovacej hodiny so
zreteľom na to, ako začleniť SNK do vyučovacej hodiny slovenského jazyka. Pri každej
fáze ponúkame istý príklad využitia SNK v danej fáze. Fixačnej a aplikačnej fáze sa
venujeme samostatne, keďže metódy, ktoré sa spravidla využívajú v týchto fázach, sú
predmetom praktickej časti našej práce.
Najdôležitejšou fázou výchovno-vzdelávacieho procesu, i keď sa často podceňuje, je
motivácia. Ak učiteľ dokáže v žiakoch vzbudiť záujem o danú tematickú jednotku,
obsahový i výkonový štandard si osvoja trvalejšie aj jednoduchšie. Motiváciou nemusí byť
len kladenie dôrazu na významnosť jazykového javu (napríklad ovládanie vybraných slov),
ale záujem možno vzbudiť aj prekvapivou informáciou súvisiacou s jazykom. Vtedy
hovoríme o motivačnej demonštrácii. Na ňu možno jednoducho využiť SNK, keďže
väčšina jazykových javov i problémov je ľahko demonštrovateľná na základe korpusového
vyhľadávania. Takýto motivačný vplyv môžu mať napr. frekvenčné zoznamy výskytov.
Na úvodnej hodine k slovným druhom možno žiakom prostredníctvom frekvencie
predstaviť, ktorý slovný druh sa v jazyku používa najčastejšie, ktorý zriedkavo. Žiaci na
základe zisteného krátko diskutujú, prečo je to v našom jazyku práve tak. Ďalej možno
tento fakt rozviť v expozičnej fáze pri výučbe jazykových štýlov. Učiteľ žiakom
prostredníctvom frekvenčných zoznamov slovných druhov ukáže, v ktorom jazykovom
štýle sa vyskytuje najviac adjektív, slovies a pod. Frekvencia výskytov je prostriedkom,
ktorým učiteľ jednoducho a veľmi promptne prepojí teoretickú rovinu učebnej látky
s praktickým používaním.
Expozícia je ústrednou fázou vyučovania. Počas nej si žiak osvojuje a prehlbuje nielen
nové vedomosti o jazyku, ale i jazykové zručnosti. Vzhľadom na dôležitosť slovenčiny ako
materinského jazyka sa na túto časť výchovno-vzdelávacieho procesu kladie najväčší
dôraz. Počas expozície je možné využívať rôzne didaktické metódy a postupy, pri ktorých
sa dá pracovať so SNK, napríklad pri osvojovaní si ustálených slovných spojení môže
korpus poslúžiť ako východiskový materiál. V ňom žiaci vlastným pozorovaním
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a samostatným myslením pochopia rozdiely medzi frazeologizmami a združenými
pomenovaniami.
V SNK vyhľadáme určité emblematické slovo, o ktorom si žiaci myslia, že sa
frekventovane objavuje v ustálených spojeniach, resp. ho učiteľ sám navrhne. Následne
pomocou funkcie kolokácie získame z korpusu výrazy najčastejšie sa spájajúce s daným
slovom. Žiaci pracujú s materiálom, zisťujú rozdiel medzi konkrétnymi spojeniami, a tak
sa induktívnym spôsobom dostávajú od konkrétnych príkladov k všeobecným pravidlám.
Samostatnou zložkou Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV sú lingvistické zdroje
v elektronickej podobe, t. j. Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník slovenského jazyka,
Synonymický slovník slovenčiny, Slovník súčasného slovenského jazyka (3 zväzky),
Pravidlá slovenského pravopisu, akademický Slovník cudzích slov a iné, ktoré sú vďaka
svojej elektronickej podobe využiteľné priamo na hodine slovenského jazyka. Žiaci si v
nich overujú správne použitie konkrétnych jazykových javov. Učiteľ by mal viesť žiakov
k používaniu týchto slovníkov ako hlavného relevantného zdroja informácií o jazyku.
Po úspešnej expozičnej, fixačnej a aplikačnej fáze výchovno-vzdelávacieho procesu
nasleduje diagnostická fáza, ktorá sa realizuje prostredníctvom súboru kontrolných
a hodnotiacich metód. Diagnostická fáza sa na štandardných hodinách zväčša uskutočňuje
ústnym skúšaním a slovným hodnotením, pri ktorom učiteľ overuje vedomostnú úroveň
žiakov, napríklad metódou rozhovoru alebo nácvičným diktátom. Spravidla na konci
tematického celku alebo na konci určitého časového obdobia (štvrťrok, polrok, koniec
roka) prebieha písomná kontrola, ktorá má nielen diagnostický, ale i klasifikačný
charakter. Metódami kontroly vo výučbe slovenského jazyka sú kontrolný diktát
a didaktický test. Vzhľadom na široké možnosti SNK môže učiteľ korpusové texty využiť
ako východiskový materiál pri tvorbe diktátov alebo didaktických testov. Tu možno
postupovať analogicky ako pri tvorbe cvičení, ktorým sa prakticky venujeme v druhej časti
našej práce.
Významnou a neodmysliteľnou súčasťou vyučovacej hodiny slovenčiny je fixačná
a aplikačná fáza. Ich cieľom je „upevniť poznatky vo svojom vedomí a osvojiť si ich tak,
aby ich žiak mohol kedykoľvek reprodukovať, ale predovšetkým používať pri myslení
a praktickom konaní“ (Betáková 1984, s. 87). V spomínaných fázach sa najčastejšie
využívajú jazykové cvičenia ako hlavná fixačná a aplikačná metóda.

11

2.3 Jazykové cvičenia a ich dôležitosť vo výučbe slovenského jazyka
Jazykové cvičenia sú neodmysliteľnou súčasťou výučby akéhokoľvek jazyka. Je to
najefektívnejšia didaktická metóda, ktorá je spojovateľom teoretických poznatkov
s praktickým využitím jazyka a mala by byť prítomná na každej vyučovacej hodine.
Žiadna jazyková zručnosť ani kompetencia sa totiž bez precvičovania neuchová v trvalej
pamäti používateľa. Z hľadiska didaktiky predstavujú cvičenia takú metódu, ktorá spĺňa
požiadavky všetkých štyroch základných funkcií výchovno-vzdelávacieho procesu, a to
kognitívnej, komunikatívnej, formatívnej a inštrumentálnej funkcie. Ich tvorba však nie je
jednoduchá a vyžaduje si od zostavovateľa veľkú pozornosť vzhľadom na formuláciu
i obsah. „Cvičením sa žiak trénuje v zapamätúvaní vedomostí o jazyku a v zručnostiach
použiť jazykové prostriedky.“ (Betáková 1981, s. 109)
Príprava jazykového cvičenia si vyžaduje presné zadefinovanie pokynov, ale aj jasné
a jednoznačné príklady, na ktorých si žiaci precvičia svoje vedomosti a naučia sa ich
analogicky používať v každodennom jazykovom prejave, aby sa naplnila komunikatívna
funkcia vyučovacieho procesu. „V jazykovej zložke SJL sú cvičenia najefektívnejšou
metódou upevňovania aj vedomostí, aj rečových, vyjadrovacích zručností“ (Betáková
1984, s. 90), preto by sa ich tvorba nemala podceňovať a mala by žiakom priniesť
demonštráciu jazykových javov na takých príkladoch, ktoré sa v reči vyskytujú
frekventovane. Docieliť, aby jazykové cvičenia boli jednoznačné, ale zároveň aj pre žiakov
pútavé (aby vychádzali z prirodzeného používania jazyka, nie z naučených notoricky
známych príkladov), môže byť namáhavé.
SNK ako digitálna textová databáza, ktorá obsahuje v najnovšej verzii 1,5 miliardy
textových jednotiek vo vyše milióne textových súborov z rôznych jazykových štýlov, je
svojím rozsahom a rozmanitosťou jazykových prostriedkov vhodným východiskovým
materiálom pri zostavovaní jazykových cvičení. Na báze korpusových textov je možné
vytvárať aplikatívne i kognitívne cvičenia a zároveň tvoriť pracovné materiály pre žiakov
z každej jazykovej roviny. SNK predstavuje potenciálne nevyčerpateľný textový i zvukový
materiál na tvorbu kvalitných a pestrých jazykových cvičení vychádzajúcich z autentickej
reči, vhodných na opakovanie osvojeného učiva žiakov a študentov akéhokoľvek typu
štúdia (elementárne, stredoškolské alebo vysokoškolské).
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3 Tvorba jazykových
materiálu

cvičení

na

základe

korpusového

Praktická časť práce prináša postup tvorby jazykových cvičení s využitím SNK ako
východiskového jazykového materiálu. Nasledujúca kapitola obsahuje konkrétnu realizáciu
jazykových cvičení s presným opisom jednotlivých krokov a ich názornými ukážkami.
Cvičenia sú koncipované tak, aby obsahovali korpusové príklady, ktoré spĺňajú obsahové
a vzdelávacie štandardy ISCED2 (The International Standard Classification of Education)
a sú v súlade s preberanými učebnými jednotkami v učebniciach pre šiesty, siedmy, ôsmy
a deviaty ročník základných škôl10.
Jazykové cvičenia sú rozdelené podľa jazykových rovín. Každé obsahuje presné
zadanie, konkrétnu realizáciu cvičenia, postup, ako sme konkrétne cvičenie vytvorili aj
s podrobným opisom postupu vrátane vizuálnej demonštrácie pre lepšiu prehľadnosť.
Pri tvorbe cvičení sme uplatnili didaktické metódy, ktoré sa vo výchovno-vzdelávacom
procese vyžadujú. Osobitný dôraz sme kládli na zásadu primeranosti, zásadu názornosti,
zásadu prepojenia teórie s praxou a zásadu vedeckosti. Zásada uvedomelosti a aktivity
žiakov a zásada trvácnosti vyplývajú už zo samotnej podstaty metódy jazykového cvičenia,
ktorých cieľom je na základe samostatnej činnosti žiaka uložiť do dlhodobej pamäti
jazykové vedomosti a zručnosti.

Morfologické cvičenia
Cvičenie č. 1: Doplň správnu gramatickú príponu (-i, -e) v nasledujúcich vetách.
1. Pokoj v duši na americkom festival_ zvíťazil v konkurencii dvadsiatich hraných
filmov v súťaži.
2. Najobjektívnejší denník ho tento rok v január_ označil vo svojom komentár_ za
populistu.
3. V propagačnom materiál_ sa uvádza, že autorom románu je istý T. A. Alderson,
bydliskom v štáte Maryland, ktorý je zamestnancom ministerstva spravodlivosti
USA.

V práci sme sa inšpirovali cvičeniami z učebníc slovenského jazyka od J. Krajčovičovej a J. Kesselovej
(2009, 2010, 2011) pre dané ročníky základnej školy. Pracovali sme s prvými vydaniami týchto učebníc.
10
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4. Jazerá i kanál_ sú dômyselne poprepájané prečerpávacím stanicami, ktoré regulujú
výšku ich vodnej hladiny.
5. Svedčí to o zmenách v charakter_ panovníckej moci, ktoré sa odohrali od čias
Karola Veľkého.
6. Keď som ti hovorila o tom omyl_ s darčekom pre tetu Blanche, mala som pocit, že
by nás oboch najradšej zaškrtila.
7. Miestnosti pre server_ sa nachádzajú v priestoroch Stavebnej fakulty STU v
Bratislave, primárnu ochranu budov zabezpečuje strážna služba.
8. Bavia vás nekonečné seriál_?
9. Na webovom portál_ bolo zaregistrovaných viac ako 1 500 podujatí vo vyše 130
krajinách.
10. Ešteže kláštor_ sa zľutovali nad žobrákmi a zo svojich zásob kŕmili bedač, čo
prežila čiernu smrť.
11. Väčšia istota je dnes v akciách ako v kapitál_.
Morfologické cvičenie na precvičenie gramaticky korektných prípon v L sg. a N pl.
substantív mužského neživotného rodu je určené pre ôsmy ročník II. stupňa základnej
školy. Pri tvorbe je dodržaná izolovanosť jednotlivých viet, pretože kontextovo na seba
nenadväzujú. Uplatnili sme zásadu primeranosti, cvičenie obsahuje adekvátny počet
príkladov, ako aj štylistickú primeranosť jazyka so zreteľom na vekovú a psychosomatickú
úroveň žiakov ôsmeho ročníka.

Postup:
Cvičenie je vytvorené na základe textového materiálu vyváženého podkorpusu prim8.0-public-vyv. Po prihlásení do korpusu sme prostredníctvom nového hľadania pomocou
atribútu CQL11 v tvare [lemma=".*[lr]" & tag="S.i.*"] vyhľadali všetky výskyty mužských
neživotných substantív, ktoré sú zakončené v základnom tvare na -l alebo -r.

Atribút CQL umožňuje hľadanie pomocou regulárnych výrazov, ktoré obsahujú znaky aj metaznaky; má
vždy presnú záväznú formu zápisu v tvare [atribút="hľadaný_token"].
11
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Obrázok 1. Ukážka z konkordancie neživotných maskulín,
ktoré sú v základnom tvare zakončené na -l alebo -r.

Z vyhľadanej konkordancie sme prostredníctvom funkcie Filter selektovali len tvary N
pl. a L sg. daných výskytov. Filtrovanie sme uskutočnili špecifikáciou pomocou CQL
hľadania [tag="S.is6.*"]|[tag="S.ip1.*"]. Filter sme nastavili pozitívny, rozsah hľadania
v rozmedzí 0 – 0 preto, lebo sme filtrovali kľúčové – hľadané slovo, ktorému vždy
prislúcha nulová hodnota.

Obrázok 2. Ukážka nastavenia filtra konkordancie.

Z vyhľadaných substantív v konkordancii sme vytvorili použitím funkcie Frekvencia
frekvenčný zoznam slovných tvarov. Z neho sme vybrali najpoužívanejšie, ako aj lexémy,
ktoré sú pre žiakov zaujímavé. Naším cieľom bolo, aby cvičenie neobsahovalo
frekventované a štandardizované príklady tohto gramatického javu, ako napr. hotel, klavír,
15

ale novodobé výrazy, napr. email, server atď., s ktorými sa žiaci stretávajú podstatne
častejšie v každodennom živote.

Obrázok 3. Prvých 29 najfrekventovanejších slovných tvarov neživotných maskulín
zakončených v L sg. alebo N pl. na koncovku -e/-i.

Cvičenie č. 2: Zahrajte sa na korektorov. Nájdite a opravte prípadné chyby, ktoré
urobili novinári vo svojich článkoch pri písaní zámen sám a samý.
1. Bývať pri rieke má samé nevýhody.
2. Mysleli si, že víťazstvo im samé padne do lona.
3. Na prvých miestach boli samí chlapci.
4. Národy reagujú samy, nikto nemá právo ovládať ich.
5. Deti sa ocitli samé, často bez rodičov, ktorí zahynuli v boji.
6. Noviny sú samý oheň!
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7. Tieto mená sa chvália samé.
8. Samí tréneri boli prekvapení, ako rýchlo sa niektorí juniori do tímu adaptovali.
9. Mnohokrát sa sami seba pýtame, čo znamená byť blízko pri človeku.
10. Aj zloženie poroty bolo jednotné - samé ženy.
11. Ovčiu vlnu spracovávame samy doma (všetci príslušníci rodiny), pozn. RK.
12. Posun v modernej škole je v tom, že ak dieťa objaví informáciu samé, skôr si ju
zapamätá.
13. Zdá sa, že D. Matejová po dlhšej prestávke prekonala aj samú seba.
14. Skutočné konflikty však prinášajú takmer samé negatíva.
Ako sme uviedli v teoretickej časti, korpus nie je kodifikačnou príručkou. To znamená,
že sa v ňom nachádzajú aj gramaticky nekorektné tvary slov alebo štylisticky nepresné
formulácie. Aj to sa dá využiť pri výučbe jazykovej zložky slovenského jazyka.
Demonštrovali sme to pri tvorbe tohto cvičenia, ktoré je vhodné pre žiakov siedmeho až
deviateho ročníka základných škôl v rámci opakovania a upevňovania zručností v danej
jazykovej problematike. Zatiaľ čo v predchádzajúcom cvičení sme zvolili formu
doplňovania, tu už je potrebné, aby žiak sám identifikoval chybu a opravil ju. Inštrukcia v
zadaní cvičenia je sformulovaná tak, aby pôsobila na žiakov motivačne.

Postup:
Častou jazykovou chybou, na ktorú upozorňuje jazyková kultúra, je zamieňanie tvarov
zámen sám a samý. Preto sme prostredníctvom lemy vyhľadali všetky tvary zámena samý.
Zo zobrazenia konkordancie na vetu sme vybrali tie, ktoré sme pokladali za vhodné
príklady do jazykového cvičenia, pričom sme sa sústredili najmä na tvary v ženskom rode,
v ktorých dochádza najčastejšie k systematickým chybám.
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Obrázok 4. Ukážka konkordancie výskytov zámena samý zarovnaných na VETU.

Analogicky, ako pri vyhľadávaní vhodných kontextov so zámenom samý, sme
postupovali pri hľadaní zámená sám. Po preskúmaní zobrazených kontextov sme vybrali
tie, ktoré pokladáme za najvhodnejšie pre II. stupeň základných škôl a ktoré spĺňajú
požiadavku primeranosti vzhľadom na psychosomatickú i vedomostnú úroveň žiakov.

Lexikálne cvičenia
Cvičenie č. 3: Z nasledujúcich slov utvor také slovné spojenia, ktoré sú združenými
pomenovaniami.

Cvičenie je určené pre žiakov siedmeho ročníka základných škôl. Vzhľadom na
vizuálnu názornosť možno cvičenie vhodne využiť v motivačnej fáze výchovnovzdelávacieho procesu. Cieľom je zaujať žiaka a motivovať ho k pozornosti pri
vysvetľovaní učiva. Rovnako možno cvičenie využiť ako východiskový bod pri
špirálovom prehlbovaní vedomostí v danej lexikálnej problematike. Z jazykového hľadiska
upozorňuje cvičenie žiakov na rozdiel medzi ustálenými slovnými spojeniami alebo
frekventovanými väzbami slov a združenými pomenovaniami.
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Postup:
Pri tvorbe cvičenia sme pracovali s vyváženým podkorpusom prim-8.0-public-vyv,
vizuálnu podobu mraku slov sme vytvorili v programe WordArt12. Na získanie kontextov
obsahujúcich všetky gramatické tvary demonštratívnej lexémy sme vyhľadali v zvolenom
podkorpuse lemu soľ.

Obrázok 5. Ukážka konkordancie lemy soľ vo vyváženom podkorpuse prim-8.0-public-vyv.

Z ponuky nástrojov v ľavom bočnom paneli vyhľadávacieho nástroja NoSketch
Engine sme využili funkciu Kolokácie. Ak ide o združené pomenovania, ktoré spravidla
stoja bezprostredne pred slovom, rozsah výskytov sme nastavili od -1 po -1. Minimálnu
frekvenciu v korpuse a minimálnu frekvenciu v rozsahu sme vzhľadom na veľkosť
podkorpusu, s ktorým pracujeme, nechali prednastavenú na hodnoty 5 (minimálna
frekvencia v korpuse) a 3 (minimálna frekvencia v danom rozsahu). Na tvorbu zoznamu
kolokácii sme použili štatistickú mieru logDice.

12

Program WordArt je dostupný prostredníctvom stránky https://wordart.com/create.
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Obrázok 6. Ukážka nastavenia hľadania kolokátov k vyhľadanej leme soľ.

Preskúmaním výskytov kolokátov potenciálne sa viažucich s lexémou soľ sme do
finálnej verzie jazykového cvičenia vybrali tie výskyty, ktoré štatistická miera logDice
vyhodnotila ako najvhodnejšie.

Obrázok 7. Ukážka zo zoznamu kolokátov (slovné tvary) potenciálne sa viažucich s lexémou soľ.
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Vybrané kolokáty sme umiestnili do mraku slov, čím sme cvičeniu dali vizuálne
pútavejšiu podobu. To na žiakov pôsobí motivačne a vďaka vizuálne príťažlivej podobe
možno cvičenie využiť v motivačnej fáze hodiny, resp. v úvode expozície danej
vyučovacej jednotky.
Rovnakým spôsobom sme postupovali aj pri hľadaní lemy práca a jej kolokátov.

Cvičenie 4: Doplňte do viet také slová, ktorých vznik je motivovaný slovesom učiť.
Zvýrazni v nich príponu.
Pánu _________ sa to hravo podarilo!
Všetci čierni kocúri sú kominárski ____.
Hovoria múdro, _____, učesane, len nie úprimne!
Počul som _________ volanie .
Sedí nad ________ osnovami a píše si plány.
Z neba predsa nikto _____ nespadol!
Pri ňom som v _____ pokročil za jeden deň viac než doma za celý týždeň.
Tri roky sa pokúšal osvojiť si náboženské ______, no nadarmo .
Potom som už len hľadela, ako trieli k ______ angličtiny
Potom sa už Hubka venoval len výkladu nového _____.
Cvičenie je určené pre žiakov šiesteho ročníka II. stupňa základnej školy. Cieľom
cvičenia je poukázať na rozmanitosť slovotvorby v slovenskom jazyku a precvičiť, resp.
rozvíjať slovnú zásobu u žiakov. Sloveso učiť sme vybrali pre jeho frekventovanosť v reči.
Podstatou cvičenia je, aby si žiak uvedomil rôznorodosť derivačných morfém
v slovenskom jazyku.
Cvičenie vzniklo z materiálu podkorpusu pôvodných slovenských umeleckých
textov prim-8.0-public-img-sk. Zvolili sme ho preto, aby príklady mali aj inú, nielen
informačnú funkciu a prinášali pridanú morálnu a umeleckú hodnotu.

Postup:
V podkorpuse sme vyhľadali všetky slová začínajúce sa na uč- zadaním CQL
hľadania [word="uč.+"]. V ľavom bočnom paneli vyhľadávacieho nástroja sme pre lepšiu
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prehľadnosť zmenili možnosti zobrazenia konkordancie z prednastaveného zarovnania na
KWIC na zarovnanie konkordancie na VETU.

Obrázok 8. Ukážka z konkordancie slov začínajúcich na uč- po zmene nastavenia zobrazenia na vetu.

Funkciou Frekvencia sme vytvorili frekvenčný zoznam hľadaného výrazu, ktorý
okrem frekvencie poskytol z korpusu aj zoznam všetkých tvarov slov podľa zadania.
Frekvenčný zoznam sme vytvorili podľa lemy. Zoznam obsahoval aj lexémy ako napríklad
učesať, učičíkať alebo učariť, ktoré nie sú odvodené od slovesa učiť. Ak by sme pri tvorbe
cvičenia nevytvorili frekvenčný zoznam, ale skúmali by sme po stranách celú zobrazenú
konkordanciu, ktorá obsahuje texty aj takýmito výskytmi, trvala by nám príprava
samotného cvičenia podstatne dlhšie. Preto považujeme vytvorenie frekvenčného zoznamu
z časového hľadiska za výhodnejšie.

Obrázok 9. Ukážka z frekvenčného zoznamu slov začínajúcich sa na uč-.

Po zobrazení jednotlivých kontextov s vyhovujúcimi lexémami (vo frekvenčnom
zozname kliknutím pravým tlačidlom myši na značku P – pozitívny filter – vedľa výskytu)
sme skúmali jednotlivé textové jednotky. Vhodné príklady viet sme vybrali kliknutím na
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prázdny štvorček vpravo od konkordancie. Po preskúmaní všetkých viet sme pomocou
funkcie Vybrané riadky nachádzajúcej sa v ľavom bočnom paneli vyhľadávacieho
nástroja vytvorili užší zoznam príkladov, ktoré sme použili v cvičení.

Obrázok 10. Ukážka konkordancie výskytu slova učenie v zvolenom podkorpuse s vybranými riadkami.

Obrázok 11. Zobrazenie vybraných riadkov lexémy učenie v zvolenom podkorpuse.

Analogicky sme postupovali aj pri ďalších lexémach začínajúcich sa na uč-. Rozsah
cvičenia, ako aj výber príkladov sme prispôsobili psychosomatickej a vekovej úrovni
žiakov, ktorým je cvičenie určené. Príklady koncipujeme ako samostatne izolovane, preto
ich radíme do jednotlivých riadkov pod seba.
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Cvičenie 5: Určte, akou príponou boli odvodené adjektíva v prvom a v druhom stĺpci.
Vysvetlite, v čom spočíva rozdiel v slovotvorbe lexikálnych jednotiek v pravom
a v ľavom stĺpci.

Cvičenie je určené pre žiakov deviateho ročníka základnej školy, zameriava sa na
opakovanie slovotvorby prídavných mien. Patrí ku kognitívnym cvičeniam, pri ktorom si
žiaci upevňujú znalosti o jazyku, pretože sa zamýšľajú nad teóriou odvodzovania slov
príponami. Jeho podstatou je, aby si žiaci uvedomili a fixovali to, že v prvom stĺpci nie sú
adjektíva zakončené na príponu -nný, ktorá v jazyku neexistuje, ale ide o totožnú príponu ný (ako pri adjektívach v druhom stĺpci), pričom zdvojenie nastáva vtedy, keď sa
slovotvorný základ končí na spoluhlásku -n.
V cvičení využívame frekvenčné zoznamy vytvorené z vyváženého podkorpusu
prim-8.0-public-vyv ako priamy demonštračný a východiskový prostriedok na upevnenie
jazykového javu. Pre žiakov môže byť motivujúce skúmať také slová, ktoré nie sú iba
umelými príkladmi, ale autenticky sa vyskytujúcimi lexémami v jazyku.
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Postup:
Vo vyváženom podkorpuse sme pomocou CQL hľadania [lemma=".*ný"]
vyhľadali všetky výrazy zakončené na príponu -ný v základnom tvare.

Obrázok 12. Ukážka konkordancie výskytov slov zakončených na príponu -ný.

Zo všetkých výskytov sme pomocou funkcie Pozitívny filter prostredníctvom CQL
zadania [lemma=".*nný"] vyselektovali len príklady zakončené na -nný. Rozsah filtra je
nastavený v hodnote 0, ktorá prislúcha kľúčovému výrazu, pozícia KWIC.

Obrázok 13. Nastavenie filtra konkordancie pomocou CQL na selekciu lexém zakončených na -nný.

Po uplatnení pozitívne filtra sme zo selektovaných výskytov vytvorili frekvenčný zoznam
(obr. 14) pomocou funkcie Frekvencia.
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Obrázok 14. Ukážka frekvenčného zoznamu výskytov lexém so slovotvorným základom končiacim sa na -n.

Po návrate do pôvodnej konkordancie sme pomocou negatívneho filtra selektovali
lemy zakončené na -nný . Získali sme tak textový materiál obsahujúci len výskyty, kde sa
pred príponou -ný nenachádza n. Zo získaného materiálu sme vytvorili frekvenčný zoznam
(obr. 15).

Obrázok 15. Ukážka z frekvenčného zoznamu slov odvodených príponou -ný so slovotvorným základom
končiacim sa na inú hlásku ako n.

Obidva zoznamy sme umiestnili v cvičení vedľa seba, aby žiaci mohli pozorovať
rozdiel pri slovotvorbe pomocou metódy vizuálnej demonštrácie. V cvičení sme zanechali
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formu frekvenčného zoznamu z vyhľadávacieho nástroja, aby sme poukázali na
autentickosť slov v jazyku.

Štylisticko-fonologické cvičenia
Cvičenie č. 6: V tlačiarni nastal zmätok a všetky úvodzovky sa stratili. Zahrajte sa na
korektorov a vyznačte správne priamu reč.
Ukážka č.1:
Takže, vy si toho malého chcete nechať spýtal sa pán Stanislav, keď mu Malvína
rozpovedala medvedíkov dojímavý príbeh. Áno, pán starosta, ten maličký si zaslúži domov
prisvedčila Malvína. Slon zamával veľkými ušami. Mávaním uší zakrýval dojatie. Alebo
mu bolo vo vykúrenej radnici teplo. A ty tvrdíš, že v Lexikóne sa o takýchto prípadoch
píše obrátil sa na Huberta. Áno, pán starosta. Na strane štyridsaťtri. Pod heslom Rodičia
odpovedal Hubert vážne.
Ukážka č. 2:
No keď žobráčka naliehala a naliehala, povedal len tak bez rozmyslu: Vo vyhni
mám vrecko dreveného uhlia, nech je odteraz plné dukátov. Dobre, prikývla žobráčka,
stane sa ti. Kováča mrazí každé žobráčkino slovo, najradšej by ju už mal z očí, ale tá vraví:
Oželel si aj druhý dukát, nuž povedz, čo si ešte žiadaš. Nič, stará mať, hodil kováč rukou,
choďte spánombohom. Len povedz, trvá žobráčka na svojom. Aby mal kováč svätý pokoj,
vraví: Tuhľa mám jednu hruška, no len čo dozrie, vždy mi ju niekto oberie.
Cvičenie je určené pre žiakov piateho ročníka základných škôl. Cieľom je upevniť
u žiakov správne používanie interpunkcie. Textové jednotky sme vyberali v súlade
s didaktickou zásadou primeranosti, aby významová i štylistická rovina textov bola
primeraná pre žiakov piateho ročníka.

Postup:
Vzhľadom na to, že súčasťou regulárnych výrazov sú metaznaky, ako napríklad
úvodzovka, bodka, otáznik, ktoré majú vo vyhľadávaní iný ako textový význam, je treba
vyhľadávací príkaz zapísať tak, aby sme úvodzovky získali v ich textovom význame. Na to
sme použili obratený znak lomky, ktorý umožní vyhľadať úvodzovky v texte, a tým
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lokalizovať aj priamu reč. Vyhľadávanie sme uskutočnili pomocou CQL hľadania s
použitím regulárneho výrazu [word="[\"“„]"].

Obrázok 16. Ukážka konkordancie výskytov horných úvodzoviek vo vybranom podkorpuse.

Vyhľadávali sme v podkorpuse pôvodnej slovenskej literatúry prim-8.0-public-imgsk. Cvičenie je určené pre 5. ročník základných škôl, preto sme pomocou filtra typov
textov zúžili výber textov na subžáner pôvodnej slovenskej literatúry pre deti a mládež.
Tak sme uplatnili zásadu primeranosti vo výchovno-vzdelávacom procese.

Obrázok 17. Ukážka filtra typov textov podľa subžánru.

Po kliknutí na farebne vyznačené kľúčové slovo sa rozbalí širší kontext k danému
slovu. Korpus umožňuje kontextové rozmedzie 100 slov. Ukážky sme skopírovali
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a odstránili z nich interpunkčné znamienka, ktoré identifikujú priamu reč a ktoré majú žiaci
sami doplniť.

Syntaktické cvičenia
Cvičenie č. 7: Určte, či patrí konkrétne súvetie medzi podraďovacie alebo
priraďovacie súvetie.
Vtedy sa roztriasla ako osika a oblial ju chladný pot.
______________________________________________________________________
Večer, keď som už ležala v posteli, mi prišla správa.
______________________________________________________________________
Veľmi sa im chcelo jesť, ale nemali sa čoho lapiť.
_____________________________________________________________________
Len som čakal, či sa vrátiš.
______________________________________________________________________
Šťastie sa poddá, lebo praje odvážnym.
______________________________________________________________________
Chlapi sliedili v prítmí, ale Macigu nevideli.
______________________________________________________________________
Teba alebo vyhlásia za svätú, alebo skončíš v cvokhauze.
______________________________________________________________________
Stíchol, pretože jeho prejav narušilo slabulinké pípanie.
______________________________________________________________________
Ja som, mama, tú svoju šancu cítil, ba aj videl!
______________________________________________________________________
Boli prekvapené, že si ich vyžiadala obidve.
______________________________________________________________________
Cvičenie je určené pre deviaty ročník základných škôl. Cieľom cvičenia je upevniť
primárne spojky a ich priraďovaciu alebo podraďovaciu funkciu. Cvičenie obsahuje iba
jednoduché súvetia, čo je v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom ISCED2. Výber
sme zamerali na primárnu úroveň spojok a súvetí, keďže táto téma sa v danom ročníku
preberá po prvý raz a ďalej sa rozvíja až na stredných školách.

Postup:
Ako vhodný textový zdroj sme na tvorbu syntaktického cvičenia zvolili podkorpus
pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry prim-8.0-public-img-sk. Tento podkorpus je
menší rozsahom, a keďže spojkové výrazy sú v jazyku frekventované, ich vyhľadávanie vo
vybranom podkorpuse je na didaktické ciele postačujúce. Príklady z umeleckej literatúry
majú okrem toho pridanú štylistickú – umeleckú hodnotu.
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Vzhľadom na to, že o súvetiach sa na základnej škole učia len primárne informácie,
ktoré sa prehlbujú až na strednej škole, zvolili sme spôsob vyhľadávania prostredníctvom
konkrétnych spojok pomocou atribútu CQL. Pre náš cieľ sme z učebnice pre 9. ročník
základných škôl13 použili základné priraďovacie a podraďovacie spojky. Najprv sme
pomocou

príkazu

CQL

[word="lebo|keď|preto|aby|že|ako|čo|ale"]

vyhľadali

jednoduché podraďovacie spojky.

Obrázok 18. Ukážka konkordancie podraďovacích spojok v podkorpuse pôvodnej umeleckej literatúry.

Z vyhľadaných výskytov sme vybrali vhodné príklady. Analogickým postupom
sme vyhľadali v rovnakom korpuse priraďovacie spojky pomocou obdobného CQL
príkazu [word="a|ani|ba|i|aj|ale|no|lež|alebo|či"].

Priraďovacie a podraďovacie spojky sme prebrali z učebnice J. Krajčovičovej (2011) Slovenský jazyk pre
9. ročník základných škôl a 4. ročník osemročných gymnázií.
13
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Obrázok 19. Ukážka z konkordancie priraďovacích spojok v podkorpuse pôvodnej umeleckej literatúry.

Vzhľadom na vysoký výskyt spojky a sme sa rozhodli použiť funkciu Filter na
odfiltrovanie tejto spojky. Výrazne nám to uľahčilo vyberanie príkladov s ostatnými
priraďovacími spojkami do výsledného cvičenia. V možnostiach nastavenia filtra sme
využili negatívny filter a rozmedzie filtra sme nastavili na nulovú hodnotu, ktorá prislúcha
kľúčovému výrazu.
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Obrázok 20. Ukážka konkordancie priraďovacích spojok v podkorpuse pôvodnej umeleckej literatúry po
použití negatívneho filtrovania spojky a.

Niektoré spojky, napríklad či, aj sa v konkordancii zobrazili nielen vo svojej
primárnej funkcii spojky, ale aj s inou slovnodruhovou príslušnosťou (napr. ako častice).
Preto sme použili funkciu Filtra a pomocou CQL príkazu [tag="O.*"] s rozsahom
hľadania 0 – 0 sme vyhľadali len také výskyty, ktoré sú v textoch použité len vo funkcii
spojky. Z tejto konkordancie sme ďalej do cvičenia vybrali také príklady, ktoré sú v súlade
s didaktickou zásadou primeranosti.
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Záver
V našej práci sme sa teoreticky i prakticky venovali využitiu zdrojov Slovenského
národného korpusu pri výučbe slovenského jazyka.
Cieľom teoretickej časti bolo poukázať na všeobecné výhody práce s korpusom
z hľadiska výučby slovenského jazyka, ako aj konkretizovať jednotlivé formy využitia
korpusu a poukázať na inšpiratívne spôsoby jeho využitia v jednotlivých fázach
vyučovacej hodiny slovenského jazyka so zameraním na didaktické metódy a postupy
výchovno-vzdelávacieho procesu.
V prvej kapitole teoretickej časti sme vo všeobecnosti charakterizovali, čo je korpus
a poukázali na jeho špecifické vlastnosti a výhody (morfologická, štýlovo-žánrová
a bibliografická anotácia), i odlišnosti napr. od textového archívu alebo digitálnej knižnice.
Priblížili sme korpus ako zdroj jazykového materiálu pri výučbe jazykovej zložky
slovenského jazyka a literatúry, pričom sme sa opierali o práce M. Šimkovej, K.
Gajdošovej a H. Ľ. Ivoríkovej.
V druhej kapitole sme sa venovali konkrétnym spôsobom a možnostiam, ako využiť
SNK pri výučbe jazyka. Ponúkame nielen teoretické východiská, ale aj presnú realizáciu
využitia SNK a jeho nástrojov vo vyučovaní jazyka. V podkapitole sme sa zaoberali
spôsobmi bezprostredného a sprostredkovaného využitia korpusu, elektronických zdrojov
a nástrojov SNK na vyučovacej hodine slovenčiny. V ďalšej podkapitole sme sa sústredili
na konkrétne fázy vyučovacej hodiny so zreteľom na to, ako zapracovať materiál, ktorý
ponúka korpus, do vyučovacej hodiny slovenského jazyka. Uvádzame inšpiratívne
príklady jeho využitia v každej z fáz výchovno-vzdelavacieho procesu. V teoretickej časti
upozorňujeme na nástroje SNK a elektronické slovníkové zdroje, ktoré sú verejne
dostupné, a odporúčame ich zakomponovanie do vyučovania slovenského jazyka.
Vzhľadom na praktickú časť našej práce sme venovali fixačnej a aplikačnej fáze
samostatnú kapitolu, keďže metóda jazykových cvičení, ktorá sa spravidla využíva v
týchto fázach, je predmetom praktickej časti našej práce.
Cieľom praktickej časti našej práce je tvorba jazykových cvičení s využitím SNK ako
východiskového textového a jazykového materiálu.
V praktickej časti – 3 kapitola – sme využili prácu s korpusom na to, aby sme vytvorili
osem jazykových cvičení s konkrétnou realizáciou a opisom postupu aj s vizuálnymi
ukážkami tvorby jazykového cvičenia. Súčasťou praktickej časti je aj ďalších 9 cvičení v
prílohe, ktoré sú tiež výsledkom primárneho cieľa praktickej časti našej práce. Pri tvorbe
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cvičení sme sa snažili využívať rôzne formy, napríklad doplňovanie prípon, slovných
tvarov, vyznačovanie jazykových javov, korektúru textov a pod., aby sme poukázali na
variabilnosť foriem jazykových cvičení. Zároveň sme pri zostavovaní cvičení brali do
úvahy didaktické zásady výchovno-vzdelávacieho procesu (zásada primeranosti,
prepojenie teórie s praxou, zásada názornosti, aktivizácia žiakov atď.).
Cvičenia sú rozdelené podľa jazykových rovín, v práci prinášame osem cvičení
s presným postupom. V časti príloh ponúkame ďalšie príklady z každej jazykovej roviny.
Naším zámerom bolo ponúknuť rôzne vzory cvičení, ktoré inšpirujú čitateľa k vlastnej
tvorivej didaktickej práci s korpusom.
Pri tvorbe cvičení sme pracovali s podkorpusmi najnovšej verzie SNK. Využívali sme
rozšírené vyhľadávania, najčastejšie pomocou atribútu CQL alebo lemy, rovnako aj
funkcie Filter, Frekvencia a Kolokácie. V práci sme vyhľadávali na strednej úrovni
používania korpusu. Práca je primárne určená pre používateľa korpusu, ktorý už má
základné vedomosti o korpuse a skúsenosti s hľadaním ako registrovaný používateľ SNK.
Naša práca je venovaná čitateľovi, ktorý má záujem o samostatnú prácu s korpusmi
SNK a jeho nástrojmi, prostredníctvom ktorých dokáže vytvoriť vlastný didaktický
materiál pre žiakov akéhokoľvek stupňa vzdelania. Cvičenia na báze korpusového
materiálu však nemusia byť využité len ako individuálny, súkromný didaktický materiál.
Didaktické cvičenia s korpusovými príkladmi možno vhodne zaradiť do učebníc alebo
cvičebníc slovenského jazyka, ako aj do edukačných portálov ponúkajúcich cvičenia na
precvičovanie jazykových zručností. Inšpiráciou pri výučbe slovenského jazyka a literatúry
sa môžu stať inojazyčné učebnice obsahujúce cvičenia s korpusovými príkladmi (porov.
Leláková 2018).
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PRÍLOHA

Ukážky jazykových cvičení zo zvukovej roviny jazyka
A: Podčiarkni predložky, ktoré sa nespodobujú, a napíš prečo. (Spodobovanie na hranici
slov).
Gróf tancoval s grófkou, kráľ so žobrákom, vodník s ježibabou, Indián so zbrojnošom,
krasojazdkyňa s katom, drak s čertom, Neptún s vílami a medveď s koňom.
Nespodobujú sa preto, lebo ________________________________________________

B: Doplň predložku podľa významu a napíš ju gramaticky správne. (Spodobovanie na
hranici slov).
Roman __ ľaku pustil mince _ rúk a _ posledných síl utekal _ tmy.
Je celkom milá, priateľská, no jedinú vec _ triede nenechá __ povšimnutia.
Hádali sa _ domorodom jazyku a zrejme stáli hneď za rohom.
Stačí, keď __ mnou pôjdeš na disku do športovej haly.
„Bude _ neho voňavý medík, “ povedal dedo a striasol včielku __ letáčika úľa.
O chvíľu sa vráti __ včiel , ktoré si šiel pozrieť __ deväť míľ ďaleko .
Čln sa hladko kĺzal __ hladine a blížil sa späť _ brehu .
A keď sa _ ockom dohovoríme na sobotu, ostanem _ hájovni aj spať .
Už _ diaľky zbadali ľudí chodiacich po uliciach popri domoch.
Hľadal som ich ___ posteľou.

C: Rozdeľ vety podľa modálnosti. (oznamovacia – OZ, želacia – Ž, opytovacia – OP,
zvolacia – Z, rozkazovacia – R)
1. „Ty si ich zachránil!“ skríkol na mňa muž.
2. To ti otec v noci nahovoril?
3. Maj sa krásne!
4. — Napi sa! — ponúkol ho Juraj Vicien.
5. „Kým sa vrátim, nech si prichystaná, lebo ináč uvidíš...!“ pohrozila jej.
6. To si vyhoď z hlavy!
7. „Stalo sa niečo?“
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8. Zatriasol sa jej hlas.
9. Okolo nich poskakovalo niekoľko psov.
10. Dobré ráno, pani!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ukážky jazykových cvičení z morfologickej roviny jazyka
D: Do viet doplň správne tvary gramatického vzoru pani. Podčiarkni nesklonný tvar
tohto slova.
_____ farárka Eva Oslíková nie je jedinou _____ na fare. Čudné, že na ne dozerali _____
okom orla. Poznal som jednu _____, ktorú vyhodili z bytu . Istá ____, zrelá tridsiatnička ,
rozprávala o návšteve kráľovnej v tejto obci. Napravila si čepiec a ponáhľala sa k _____.
Ja som _____ tohto domu a ako taká vediem celú domácnosť. Dve _____ sa rozprávali, že
majú neuhasiteľnú spaľujúcu chuť na kaleráb. Natlačili ma do takého voza aj s ostatnými
_____ a zaviezli nás inde a tam nás vyfotografovali. Niektorí sme dôverníkmi nášho pána a
niektorí našej _____. Okamžite to idem povedať mladým _____. Domácu _____ mrzela
mužova prostorekosť. Nuž, ____ kňažná, a vy ste ako prežili svoj život? _____ učiteľky
Zajacová a Tišáková zhromaždili všetky maňušky a rozmiestnili ich tak, aby boli dobre
viditeľné a všetkým dostupné. Vráti sa, aby bola jej _____. A pri tom slove sa tej panej
zadrhol hlas.

E: Vo vetách nahraď budúci tvar slovesa jeho jednoslovným synonymom.
Starosti boli v tom, že sme nevedeli, ako budeme letieť. _________________________
Deň sa bude niesť aj v znamení dobrej hudby.__________________________________
Opäť sa bude behať v prírode.______________________________________________
Za ruku budú viesť šťastné dievčatko, ako som ja.______________________________
Aj tisíc rokov bude trvať, kým im ho niekto naruší._____________________________

Ukážky cvičení zo štylistickej roviny jazyka
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F: Zaraďte ukážky k jazykovým štýlom.
1. Bola to otcova zelená izba s hnedou kachľovou pecou a otcove trochu tatárske oči v
šikmom večernom slnku: „Veď sa ty ešte raz vrátiš do tohto domu, vrátiš sa sem
ako hluchý pes. Poznám ja dobre tvoj osud, Štefan, neujdeš mu, aj keby si lietal
pod samým nebom. Dobrá ti bude aj táto strecha, keď ti raz pánboh tie hlinené
husle otrieska o hlavu. “ Hľadel do otcovských očú a znenazdajky si uvedomil, že
majú studenú zelenkavú farbu — farbu kameňa.
2. Realistické fotografie ponúkajú priamy pohľad na spomenuté témy, pričom
surrealistické fotografie predstavujú akýsi kód 41, po rozlúštení ktorého sa nám
naskytne pohľad v podstate rovnaký, ako je to pri fotografiách realistických. Kým v
časoch vzniku fotografie bolo jej prvotným cieľom verne reprodukovať okolitý
svet, v dnešnej dobe sa pravdepodobne pod vplyvom reklamy tiež ako obrazu
neskutočných ideálov, jej ciele posunuli do oblasti vytvárania reality iluzívnej.
3. Ďalšie skutočnosti zapísané prešetrujúcim orgánom v zmysle § 19 ods. 2 zákona č.
9/2010 Z.z. o sťažnostiach: Odmietnutie vedúceho orgánu verejnej správy, v
ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocneného zástupcu oboznámiť
sa so zápisnicou splniť povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach podpísať zápisnicu... áno/nie (nehodiace sa škrtnúť). V prípade, ak
sú prešetrením zistené nedostatky, ukladajú sa vedúcemu orgánu verejnej správy,
alebo ním splnomocnenému zástupcovi nasledovné povinnosti:...
Ukážka č. 1

Ukážka č. 2

Ukážka č. 3

G: K ukážkam publicistického štýlu priraďte žáner.
1. Vianočný program detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik a Folklórneho
súboru Vtáčnik sa uskutoční 21. decembra o 9 h. a o 11. h, 22. decembra o 15. h a
o 18. h v Dome kultúry. _______________
2. Domáci po jednoznačnom víťazstve budú zimovať na treťom mieste. Derby zápas s
jeho typickými prvkami, hraný v chladnom počasí. Vzrušujúce momenty sa
striedali na oboch stranách. V druhom polčase domáci zahodili pokutový kop,
navyše, po chybe brankára dostali nešťastný gól. _______________
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3. Prijmeme domovníčku s možnosťou ubytovania. Požadovaný vodičský preukaz
skupiny B. Pracovisko v Čadci. Tel : 0903 517 728. _______________

Ukážky cvičení zo syntaktickej roviny jazyka
H: Vyznač v súvetí hlavnú (HV) a vedľajšiu (VV) vetu.
1. Neraz zjedla chlapcovi jedlo len preto, lebo sa jej nechcelo behať po poli za
myškou.
2. „To viete, že vás prídem navštíviť,“ pokračuje Dorôčka.
3. Tak veľmi čakal na to, čo si kráľ naostatok zažiada.
4. „Zbadali nás?“ chcel vedieť, keď si sadal vedľa mňa.
5. Napadlo jej, že už asi o všetkom vie.
6. Po chvíli sa jej podarilo nájsť to, čo hľadala.
7. Naozajstný strach ho však pochytil až vtedy, keď kdesi v diaľke začul vyť vlkov.
8. Bola šťastná, lebo princ Peter bol veľmi pekný a k tomu bohatý.
9. A ani nespomenuli, že sa vracajú až od bulharských hraníc!
10. Spomenul si, ako sa mu Švédi predstavili v prvý deň.

I: K tvarom slovies doplňte správnu pádovú predložku a dajte podstatné meno, ktoré sa
viaže s týmto slovesom, dajte do správneho gramatického tvaru.
1. Nemusím vám vravieť, čo to znamená, komu tu ide _ _____ (život).
2. Vytrvalo čakal _ _______ (mobil) v ruke.
3. Zdvihne klobúk, utiera si pot z čela a pomaly, pokojne rozpráva _ mojom rodnom
____ (dom).
4. Museli sme volať _ tejto ______ (robota) aj susedu Madalovú, lebo pri pílení dreva
bolo treba veľa ľudí.
5. Nechala zúrivca __ ______ (pokoj) a až potom, keď sa utíšil, mu povedala, čo si
myslí _ takom ________ (správanie).
6. O chvíľu sa už tlmene rozprával _ ______ (matka).
7. Povedala

mu,

že

pôjde

__

____

(on),

ale

urobí

jeden

kunšt.
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Využitie zdrojov Slovenského
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