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Abstrakt (v štátnom jazyku) 

Cieľom záverečnej práce bolo zistiť možnosti rozvíjania kompetencií študentov 

k akademickému písaniu a motivačné faktory. Štúdia bola realizovaná v podmienkach 

Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre za účasti študentov 1. , 3. a 5. ročníka 

dennej formy štúdia. Kompetencie študentov k akademickému písaniu a motivácia boli 

zisťované formou dotazníka, ktorý bol rozdelený do troch hlavných tematických skupín: 

elektronické informačné zdroje, kompetencie a motivácia. Výskumné ciele boli zamerané 

na zhodnotenie zručností a schopností pracovať s odborne profilovanými viacjazyčnými 

informačnými zdrojmi ako základu práce s textom, jeho pochopením (teda kritickým 

uchopením), interpretáciou a zapojením do už osvojených znalostí, schopnosti práce 

s odborným textom ako základu akademického písaniu a napokon postojmi k písaniu a 

prezentovaniu vlastných prác (vlastného akademického obsahu). Na základe zistených 

faktov konštatujeme, že  študenti pracujú s multimediálnymi zdrojmi určenými na zábavu 

lepšie ako s odbornými zdrojmi určenými k vzdelávaniu. Potvrdil sa náš predpoklad, že 

čím sú študenti vo vyššom ročníku zlepšujú svoje kompetencie v akademickom písaní. 

Výsledky tiež potvrdili, že študenti sú motivovaní v akademickom písaní viac ak majú 

možnosť svoje práce zverejňovať, resp. publikovať ich v odborných časopisoch. Výsledky 

práce naznačujú, že existuje priestor pre zlepšenie povedomia študentov o elektronických 

odborných databázach a práce s nimi. Taktiež sa potvrdzuje, že v kontexte rozvíjania 

schopnosti viacjazyčnej komunikácie je znalosť anglického jazyka pre prácu s odborným 

textom a databázami nevyhnutná a že pre oblasť motivácie pri rozvoji kompetencie 

k písaniu môže byť zaujímavý potenciál alternatívneho hodnotenia výsledkov štúdia 

nejakého predmetu v podobe zohľadnenia vlastných publikačných aktivít študentov či už 

v odborných periodikách, alebo na sociálnych sieťach. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstrakt (v cudzom jazyku) 

The aim of the final work was to find out the possibilities of developing students' 

competences for academic writing and motivational factors. The study was carried out 

under the conditions of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences of the Slovak 

University of Agriculture in Nitra, with the participation of students of the 1st, 3rd and 5th 

year of study. Students' competences for academic writing and motivation were surveyed 

in a questionnaire divided into three main thematic groups: electronic information 

resources, competencies and motivation. Research objectives were focused on the 

evaluation of skills and abilities to work with professionally profiled multilingual 

information sources as a basis for work with the text, its understanding (ie critical grasp), 

interpretation and involvement in already acquired knowledge, the ability to work with 

professional text as the basis of academic writing and finally attitudes to write and present 

your own work (your own academic content). Based on the findings we find that students 

work with entertainment multimedia resources better than with educational resources. Our 

assumption has been confirmed that the higher the level of their academic writing skills, 

the higher their students. The results also confirmed that students are more motivated in 

academic writing if they have the opportunity to publish their work, respectively. publish 

them in professional journals. The results of the work indicate that there is scope for 

improving students' awareness of and work with electronic professional databases. It is 

also confirmed that, in the context of developing the ability of multilingual 

communication, knowledge of English for work with professional text and databases is 

necessary and that the potential of alternative assessment of the learning outcomes of a 

subject may be interesting in the area of motivation in developing writing competence. 

whether in professional periodicals or on social networks. 
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Úvod 

Schopnosť identifikovať, pochopiť, vyjadrovať, tvoriť a interpretovať rôzne typy 

informácií v rôznych formách v rozličných súvislostiach a kontextoch nadobúda novú 

kvalitu najmä v období posledných 50 rokov, kedy do procesu komunikácie vstupuje 

globálne elektronické komunikačné prostredie  a viacjazyčnosti (ako schopnosti používať 

viaceré jazyky na primeranú a účinnú komunikáciu, ktorá rozvíja gramotnosť) v živote 

súčasného človeka. Jednou z často prehliadaných oblastí komunikácie je písané slovo 

a schopnosť vyjadrovať sa písomnou formou. Akademické písanie je dôležitá zručnosť 

potrebná na zvládnutie celého radu úloh, ktoré musí študent počas celého svojho štúdia na 

vysokej škole zvládnuť. Patrí sem nielen spracovanie rôznych typov 

písomných/seminárnych prác, ale aj písomné zachytenie obsahu počas prednášok, ako aj 

práca s primárnymi informačnými zdrojmi a excerpcia/sumarizácia sekundárnej literatúry. 

Cieľom je nielen získanie základného systému vedomosti (špecializované predmety) ale aj 

ďalšie rozvíjanie a budovanie vedomostí  v rámci danej konkrétnej disciplíny. Naplnenie 

požiadaviek vysokoškolského štúdia má svoj základ v schopnostiach a zručnostiach, ktoré 

si študent vysokoškolského štúdia začal budovať a formoval od vstupu do procesu 

vzdelávania a upevňoval v procese či už formálneho, alebo aj neformálneho charakteru. 

Podľa mnohých autorov je to preto kľúčová kompetencia, ktorá nachádza saturáciu počas 

celého procesu socializácie jednotlivca. Začína prípravnými akademickými aktivitami 

v oblasti písania v školách a vyvíja sa na rôznych úrovniach písania zameraných na ďalšie 

získavanie vedomostí počas vysokoškolského vzdelávania, ktoré vyvrcholí výskumom 

založeným na záverečnej práci a prezentáciou výsledkov jej písomným spracovaním 

a obhajobou.  Akademická sféra, napriek svojim vlastným vnútorným charakteristikám 

(ako napríklad používanie špecifickej terminológie v jednotlivých predmetoch a pod.) je 

tiež formovaná širšími kultúrnymi špecifikami. Ako poukazuje Orit Parnafes (2019) 

akademické (vedecké) písanie je žáner, ktorý vyžaduje jedinečné zručnosti a kompetencie, 

odlišné od tých, ktoré používame i iných žánroch. Akademické písanie je základným 

aspektom enkulturácie študentov k akademickej praxi, pričom však odborná komunita 

konštatuje, že zvyčajne neexistuje žiadna zámerná podpora pre rozvoj kompetencií písania 

študentov. Od študentov sa očakáva, že si uvedomujú, aké dôležité je pracovať 

s odbornými textami, resp.  informáciami, aké potrebné je čítanie, čo však nie je dostatočné 

na získanie adekvátnych kompetencií písania.  Práve vzdelávacie inštitúcie majú dôležité 

postavenie v celom procese enkulturácie človeka tým, že ide o časť, ktorá prebieha vedome  
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na rozdiel od nevedomého priebehu v každodenných interakciách a komunikácii 

(Jandourek, 2012). 

Písanie je komplexná zručnosť (nielen z hľadiska akademického jazyka), ktorá musí byť 

rozdelená do niekoľkých samostatných sub-úrovní. Textová kompetencia nezahŕňa len 

textovú produkčnú kompetenciu, žánrovú kompetenciu a štylistickú spôsobilosť, ale aj 

schopnosť textovej optimalizácie (Portmann-Tselikas, Schmölzer-Eibinger, 2008). Preto je 

potrebné rozlišovať medzi spôsobilosťou práce s textom (receptívne a produktívne 

zaobchádzanie s textami) a spôsobilosťou písania (ktorá zahŕňa nielen znalosť konkrétneho 

typu textu, ale aj strategické a pragmatické/komunikačné kompetencie) spolu 

s kompetenciami diskurzu. V tejto súvislosti takáto diskurzívna kompetencia znamená, že 

študenti vedia, že v zásade píšu pre verejnosť aj keď užšieho rámca (spolužiaci...) a musia 

písať tak, ako keby sa zúčastňovali verejnej odbornej diskusie. Takéto postupné získavanie 

akademických textových a písomných kompetencií prostredníctvom priebežného 

štúdia/písaním rôznych semestrálnych prác na univerzite je špecifickou progresívnou 

akademickou socializáciou a možno ho označiť za prechodné obdobie k tvorbe 

plnohodnotného akademického textu z hľadiska štruktúry aj akademického jazyka 

(Stezano Cotelo 2006). 

Písanie začína spracovávaním sekundárnej literatúry z odborných zdrojov  ako sú napr. 

monografie, články z časopisov a zborníkov a pod. Študenti dokumentujú to, čo čítali 

zhrnutím obsahu v novom, vlastnom, texte. V tomto procese vstupujú do nového kontextu 

poznatky, ktoré už majú s novými informáciami, hľadajú nové významy, čím sa vlastne 

začínajú prezentovať základnou akademickou činnosťou, ktorá slúži na určenie ich vlastnej 

pozície v rámci odborného diskurzu. Nejde o kopírovanie niečoho, čo už bolo povedané, 

ale o kritické, aktívne zapájanie sa do odbornej komunikácie. Pri formovaní kompetencií 

k akademickému písaniu na vysokej škole by sa mal používať didaktický prístup k písaniu 

založený na texte (jeho rôznych typoch), podporovaný elektronickými médiami, čo 

umožňuje zvýšiť kompetencie diskurzu (Kurse, 2010).  

Na to aby študent zvládol postupy akademického písania musí zvládnuť všetky náležitost 

akademického písania, t.j. mať určité znalosti, zručnosti a vedemosti o takejto forme 

písania. Musí byť kompetentný v akademickom písaní. Základné kompetencie študentov 

pri akademickom písaní sú napríklad vedomosť a znalosť práce s vedeckými databázami 

a ďalšími informačnými zdrojmi, zručnosti v ich identifikácii, vyhľadávaní a tvorivej 

integrácii do textov vlastných.  informácií, mať znalosti a vedomosti v cudzých jazykoch, 
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poznať ako má odborná alebo vedecká práca vyzerať, byť oboznámený s faktom, že 

v odbornej a vedeckej literatúre je nutnosťou prevzaté informácie citovať a poznať správnu 

štruktúru citácie. Okrem kompetencií študentov v akademickom písaní je dôležitá aj 

správna motivácie študentov do akademického písania. Motivácia vychádza so slova hýbať 

sa, pohybovať. Je to všetko, čo človek ale aj iné organizmy robia z nejakých príčin, ktoré 

sú ukotvené vo vnútorných a vonkajších podnetoch. Väčšinou sa jedná o vlastné pohnútky, 

ktoré človeka (študenta) dokážu motivovať aj do akdemického písania. Motivácia 

ľudského správania vyjadruje podstatu a zvláštnosti psychických procesov človeka a má 

idividuálny charakter.  

Základným cieľom práce bolo identifikovať úroveň vybraných zručností študentov Fakulty 

biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v kontexte hodnotenia ich schopností a 

zručností práce s odborným textom pri komunikácii informácií v písomnej forme a 

zhodnotiť možnosti rozvíjania kompetencií študentov k akademickému písaniu. V rámci 

štúdie sme sa zároveň snažili zachytiť problematiku motivácie k akademickému písaniu pri 

zohľadnení publikačných aktivít študentov v rámci hodnotenia štúdia („body plus“) .    
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1 Aktuálny stav riešenej problematiky 

1.1 Komunikácia 

Človek je neustále v interakcii s inými ľuďmi, pričom si zároveň vymieňa informácie 

rôzneho charakteru. Pojem konunikácia pochádza z latinského slova „communicare“, ktoré 

vzniklo spojením slov „communem reddere“ a znamená to “urobiť spoločným”. 

V komunikácii formujeme z obsahov nášho vedomia spoločné spojenia s obsahom 

vedomia človeka, s ktorým komunikujeme. Komunikáciou sa zbavujú naše obsahy 

vedomia subjektivity a v širšom zmysle to môžeme vnímať ako oznámenie (Potašová, 

2011). 

 

1.1.1 Sociálna komunikácia 

Sociálna komunikácia je v užšom zmysle slova vnímaná ako oznamovanie a zdieľanie 

informácií. V širšom zmysle slova je sociálna komunikácia vzájomnou výmenou obsahov 

vlastného vedomia, zdieľaním a výmenou vlastných myšlienok v priebehu socio-kultúrnej 

praxe. Človek komunikuje prostredníctvom určitého znakového systému a za určitým 

cieľom. Sociálna komunikácia je tak prijímanie a odovzdávanie informácií v sociálnom 

styku (Gabura, 2004). 

Komunikáciou odovzdávame informácie. Informácia je rozdiel medzi tým, čo sme vedeli 

pred prijatím novej správy a tým, čo vieme po jej prijatí. Informácie sa skladajú z dvoch 

zložiek, jedna hovorí o kvalite informácie a je určovaná subjektívnou hodnotou danej 

informácie. Druhá zložka je kvalitatívna zložka informácie. Tá sa udáva v bitoch. Všetky 

informácie prechádzajú od ich tvorcu k príjemcovi po tzv. informačných kanáloch. 

Informačnými kanálmi prechádza určité množstvo informácií, vtedy hovoríme 

o informačnom toku. Ak je informácií príliš mnoho, človek ich zabúda. Sú odmietané, 

pretože sú nad limit jeho možností (Gajdoš, 2019).  

Orientovať sa v spoločnosti človek dokáže vďaka sociálnej komunikácii. Taktiež sa 

pomocou nich adaptuje na podmienky a situácie spoločenského života. Komunikácia nám 

rovnako umožňuje zúčastňovať sa na formovaní a ovplyvňovaní siete našich sociálnych 

vzťahov. Zároveň zaručuje zdravý psychický vývin jedinca a je aj faktorom jeho 

psychickej stabilizácie (Višňovská, 2016).  
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Komunikácia sa môže odohrávať na troch základných úrovniach:  

1. Makro-úroveň. Komunikácia na makroúrovni sa odohráva v širšom kontexte 

spoločenských vzťahov určitých historických obdobiach.  

2. Mezo-úroveň. Táto úroveň sa týka komunikácie v užšom kontexte, ktorý sa viaže na 

určitú kultúrnu činnosť, akou je napríklad hra. Ide tu o interakciu konkrétnej sociálnej 

skupiny, pričom časový rámec komunikácie tvoria hodiny či minúty.  

3. Mikro-úroveň. Tu sa jedná o komunikáciu vo veľmi úzkom kontexte, kedy dochádza ku 

komunikácii medzi dvojicou, trojicou a pod. Príkladom komunikácia na tejto úrovni je 

komunikácia v dvojici, ktorá sa odohráva podľa jednoduchého scenára otázka – odpoveď 

(Gajdoš, 2019).  

 

Rozlišujeme štyri základné druhy komunikácie, ktorými sú:  

1. Interpersonálna komunikácia, ktorá je zameraná na vzájomnú výmenu informácií 

medzi jednotlivcami.  

2. Intrapersonálna komunikácia sa zameriava na získavanie informácií z počítača alebo 

nejakých archívov.  

3. Manažérska komunikácia má za úlohu prenos informácií medzi manažérom 

a zamestnancami.  

4. Masová komunikácia sa zameriava na prenos informácií, ale tento prenos uskutočňuje 

prostredníctvom masmédií (Gajdoš, 2019). 

 

1.1.2 Masová komunikácia  

Je druhom špecifickej komunikácie; kde jednotlivec v takejto komunikácii vystupuje vo 

vzájomných vzťahoch, s inými jednotlivcami, pričom sú tieto vzťahy formálneho, ale aj 

neformálneho charakteru. Komunikácia prebieha na úrovni skupiny. Skupina sa na 

komunikácii podieľa a tak že jednotlivcom môže byť daná rola komunikátora, ale rovnako 

môže vystupovať aj ako člen auditória, teda ako komunikant. Špecifikom takéhoto 

komunikačného procesu je to, že ako komunikátor, tak aj komunikant nemusí byť len 

jednotlivec, ale predovšetkým skupina ako celok. Ďalším špecifikom je verejný charakter 

komunikácie. Podieľať sa na nej môže potenciálna každý záujemca. Ďalšou črtou masovej 

komunikácie je, že informácie putujú vo väčšine prípadov jednosmerne od komunikátorov 
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ku komunikantom. Medzi nimi je často priestorová a časová vzdialenosť. To znamená, že 

nie sú v priamom kontakte (Gajdoš, 2019).  

Masová komunikácia sa najčastejšie realizuje prostredníctvom masových médií, najmä 

médií elektronických, akými sú rozhlas, televízia alebo internet. Masové médiá silno 

ovplyvňujú verejnú mienku. Rovnako pôsobia na zmenu názorov a postojov jednotlivcov, 

ale aj celých skupín. K ich základným úlohám patrí sprostredkovanie a rozdeľovanie 

aktuálnych informácií. Sprostredkované informácie sú však spravidla selektované a 

zamerané na nejaký cieľ. Na druhej strane však komunikantovi za istých okolností 

umožňujú, aby si vybral len tie informácie, ktoré považuje za vhodné a potrebné a tak 

môže všetky nepotrebné informácie odmietnuť. Okrem sprostredkúvania aktuálnych 

informácií je úlohou médií aj oboznamovanie s normami, pravidlami a hodnotami danej 

skupiny, kultúry, spoločnosti, ale aj napríklad politickej strany. Médiá majú sprostredkúvať 

aj vedomosti a majú vzdelávať, čím sa nezanedbateľným spôsobom podieľajú na 

formovaní zdravého jedinca a pomáhajú mu orientovať sa v každodennom živote. V dobe 

masových a verejnoprávnych médií sa komunikátorom môže stať každý jedinec alebo 

skupina. Komunikácia medzi zdrojom a publikom je však ovplyvňovaná a najčastejšími 

činiteľmi tohto ovplyvňovania sú zhodnosť alebo nezhodnosť medzi prezentovanými 

názormi a pôvodnými názormi publika. Dôležitou súčasťou masovej komunikácie je aj 

účasť racionálnych a emocionálnych prvkov, vhodne podnecovaná motivácia publika, 

efektívna organizácia komunikácie, ale aj generačná (veková) príslušnosť auditória 

(Brestovanský, 2010). 

Neodmysliteľnou súčasťou masovej komunikácie sú aj časopisy a všetky tlačové a písané 

spravodajstvo. V prostredí vysokých škôl a univerzít sa študenti, ale aj učitelia stretávajú 

hlavne z informáciami odborného charakteru, ktoré sú zdieľané hlavne v podobe 

odborných textov. Jednou z ich úloh je aj písanie obdobných odborných textov, ktoré sú vo 

väčšine prípadov publikované ako odborné publikácie v podobe kníh, vedeckých článkov, 

zborníkov a podobne. V prostredí univerzity alebo vysokej školy je preto akademické 

písanie jeho neoddeliteľnou súčasťou (Minarovičová, 2017). 

 

1.1.3 Pedagogická komunikácia 

Špecifickým druhom sociálnej komunikácie je pedagogická komunikácia, pričom medzi 

základné ciele pedagogickej komunikácie na vysokej škole patria, okrem iných, 

dynamizácia a komplexnosť prijímaných informácií, podnecovanie aktivity vo vyjadrovaní 
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a skvalitňovanie jazykového prejavu a rozvoj slovnej zásoby (Danek, 2014). Je to 

„komunikácia v procese realizácie výchovného a vzdelávacieho pôsobenia, čo znamená, že 

je to proces komunikácie medzi účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu a slúži na 

odovzdávanie a prijímanie nových informácií, poznatkov, rozvoj vedomostí a realizáciu 

výchovných vplyvov“ (Danek, 2014, s. 32). Motívy môžu mať charakter vnútorného 

motívu, alebo vonkajšieho motívu. Bez ohľadu na povahu je správna motivácia základom 

aktívnej participácie študenta na vyučovacom procese, resp. vzdelávaní ako celku. Veľmi 

dôležité z pohľadu motivácie a aktivizácie študentov sú tzv. divergentné myšlienkové 

procesy, kedy je študent orientovaný na širšie kontexty riešenia problémov, na formovanie 

celého aparátu, ktorý sa na osvojovaní poznatkov podieľa, vrátane kritických prvkov 

a schopnosti tvorivo selektovať a ďalej zapájať do rámca svojich schopností, znalostí 

a zručností (Bajtoš, 2013, s. 85-88) . 

 

1.2 Akademická komunikácia 

1.2.1 Akademické písanie 

Nový študent univerzity, môže mať množstvo starostí a otázok okolo akademického 

písania, ktoré na univerzite bude potrebné zvládnuť. Pri spomenutí slova „akademické 

písanie“ sa môže zdať, že sa jedná o čosi nezvládnuteľné. Avšak, v začiatkoch štúdia sa 

študent oboznámi s faktami o akademickom písaní a bude sa o akademickom písaní iba 

učiť. Dôležitosť písania ako jednej z komunikačných zručností by mala byť v začiatkoch 

štúdia považovaná za prvoradú (Irwin, 2010).  

 

Mýty o písaní 

Mýtus 1: Písanie podľa šablóny 

Niektorý autori veria, že musia vykonávať určité kroky v presnom konkrétnom 

poriadkovom slede pri správnom písaní. Skôr ako uzamknutý lineárny proces, je písanie 

rekurzívne. To znamená, že písanie je viac zacyklené, a častokrát sa vraciame k rovnakému 

textu.  

Mýtus 2: Autori začínajú písať iba vtedy ak už majú všetko zistené 

Písanie, nie je ako posielanie faxu. Ak autori chcú písať, v prvom rade musia veľa zistiť 

o tom čo chcú písať. Skôr než čakajú, dajú nejaký text na stranu aj keď obsahuje chyby 

a problémy. Neskôr sa k nemu môžu vrátiť a problémy či chyby odstrániť.  
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Mýtus 3: Dokonalé prvé návrhy 

Kladieme si nerealistické očakávania na prvé návrhy, buď prílišným zameraním sa na 

nemožné úlohy alebo vynaložením príliš malého úsilia, pretože sa nezaoberáme alebo 

nevieme o ich nevyhnutných problémoch. Nikto nepíše perfektné prvé návrhy. Uhladené 

písanie potrebuje množstvo revízií.  

Mýtus 4: Niektorí to majú v sebe , Ja nie – veľký omyl 

Ak vidíte písanie ako niečo geneticky dané alebo mimo Vašu kontrolu, potom nikdy 

neuveríte, že sa ako autor môžete zlepšiť. Opak je pravdou, úsilím a štúdiom môžete 

zlepšiť svoje spisovateľské schopnosti.  

Mýtus 5: Dobrá gramatika = dobré písanie 

Ak človek povie „Ja neviem písať“, najčastejšie tým myslí, že nezvládol gramatickú 

správnosť. Písanie je však viac ako gramaticky správne napísaný text. Dobré písanie je 

záležitosť dosiahnutia požadovaného účinku na zamýšľané publikum. Plus, ako bolo 

popísané v mýte 3, žiadny autor nenapíše perfektný prvý návrh.  

Mýtus 6: Päť odstavcov eseje 

Niektorý ľudia vravia: vyhnúť sa tomu za každú cenu, zatiaľ čo iný veria, že iná cesta tu 

neexistuje. S úvodom, troma podpornými časťami a záverom je päť odstavcov eseje také 

formátovanie aké poznáme, ale aj také, ktoré je možné opustiť. Je potrebné sa vzdať 

presnej štylizácie a zistiť aký typ je použiteľný pre Vás.   

Mýtus 7: Nikdy nepoužívaj písanie v prvej osobe „Ja“ 

Adoptovaním tohto formálneho postoja objektivity implikujeme nedôveryhodnú 

neformálnosť a často vedie k falošným nafúknutým prózam. Hoci v niektorých autorských 

situáciách sa vieme vyhnúť písaniu v prvej osobe (ako napr. laboratórna správa), mnohé 

akademické texty môžu byť písané semi-formálnym štýlom, kde sa píše aj v prvej osobe 

(Irwin, 2010).   

 

1.2.2 Kontexty a východiská akademického písania 

Vyššie sme popísali niektoré z mýtov, ktoré prenasledujú čerstvých spisovateľov, ktorí 

vstupujú do problematiky akademického písania. Veľkým problémom pri začínajúcich 

autoroch je slabý zmysel pre písanie všeobecne. Pre ilustráciu tohto problému sa pozrime 

na rozdielnosti medzi hovorením a písaním (Carroll Lee Ann, 2002) .  
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Ak hovoríme, komunikujeme telesne v troch dimenziách, ale ak píšeme sme uväznení iba 

v dvoj dimenzionálnom svete plochých strán. Písanie je podobné ako mať pásku cez oči 

a ruky zviazané za chrbtom, naozaj totižto nevieme, komu hovoríme alebo kde sme. 

Separovaný od svojho publika v mieste a čase, môžeme iba predstavivosťou tvoriť kontext. 

Slová na stranách sú tiché, preto je nutné použiť interpunkčné znamienka a slová vyberať 

pre intonáciu komunikácie. Taktiež nie je možné vidieť publikum a odhadnúť ako 

publikum text prijalo. Je to rovnaké ako keď teraz čítate tieto riadky, nie je šanca odhadnúť 

či sú Vaše požiadavky splnené alebo nie. Noví autori často píšu ako by si mumlali v rohu 

bez významu, že ich prácu budú čítať čitatelia alebo významu že ich kontext v práci 

nebude prijatý (Thaiss Chriss a Terry Zawacki, 2006). 

Rozvíjanie „spisovateľského zmyslu“ pri komunikácii v rámci pisateľských situácií je 

najdôležitejšou vecou ktorú je potrebné učiť sa.  

Písanie na univerzite je úplne špecializovaný typ písania, ktorý má vytvorené vlastné 

predpisy a konvencie, ktoré sú naopak potrebné pre jeho úplné zvládnutie. V nasledujúcich 

odrážkach sa popisujú niektoré z nich: 

- Kto bude publikum? (väčšinou sa jedná o profesorov a spolužiakov, v niektorých 

prípadoch aj sekundárne verejné publikum) 

- Aká je príčina alebo kontext? (väčšinou sa jedná o úlohu danú učiteľom v rámci 

učebného kontextu, ktorého cieľom je učiť sa a demonštrovať svoje vedomosti) 

- Aký je odkaz? (odkazom je učenie alebo interpretácia získaných vedomostí zo 

štúdia) 

- Aký je účel? (ukázať schopnosť učiť sa a získať dobrú klasifikáciu) 

- Aký dokument alebo žáner bol použitý? (väčšinou sa jedná o esej) (Irwin, 2010) 

Takáto schéma písania nie je nič nové a je používaná medzi učiteľmi už po dlhé roky. 

Rozdiel je však pri akademickom písaní v nasledovnom: 

To čo po väčšinou na univerzite nazývame „úlohy písania“ by sa skôr dalo nazvať 

„čitateľskými úlohami“ pretože na to aby sme poskladali súvislí zmysluplný text je 

potrebné ho najprv dôkladne preštudovať s pochopením. Je potrebné kritické čítanie 

s pochopením, značné vedomosti vo vedeckých sférach, zručnosti, schopnosť čítať text 

komplexne, strategicky ho syntetizovať, analyzovať a výsledkom by mala byť nová 

informácia, často v rámci limitujúceho časového rámca.  

Akademické písanie je vždy forma hodnotenia tých otázok, ktorými demonštrujeme 

vedomosti a ukazujeme zručnosti s určitými disciplinárnymi schopnosťami myslenia, 
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interpretácie a prezentácie. Písanie článku tak nie je iba opis jeho častí. Byť úspešný v tejto 

oblasti písania, znamená byť kompletne si vedomý čo učiteľ očakáva od študenta 

a dokončiť tieto konkrétne písomné úlohy (Carroll Lee Ann, 2002).  

Vedomosti o výskumných zručnostiach 

Možno doteraz znamenal výskum návštevu stránok ako Google alebo Wikipedia, ale 

univerzita vyžaduje trochu hlbšie pátranie po informáciách. Je potrebné vedieť ako hľadať 

informácie v knižniciach, špeciálne aké online databázy obsahujúce vedecké práce sú 

dostupné. Prehľadávanie je rovnako proces, ktorý vyžaduje učenie správneho zamerania sa 

na danú problematiku a vyberať z množstva dát iba tie, ktoré sú potrebné. Aj pre takéto 

zručnosti je potrebné vynaložiť množstvo času aby sme dosahovali dobré výsledky pri 

konečnom písaní (Thaiss Chriss a Terry Zawacki, 2006).  

 

Schopnosť čítať text komplexne 

Pri písaní na nižších stupňoch školstva (základná, stredná škola) sa používali všeobecné 

formy písania, založené väčšinou na vlastných skúsenostiach. Pri akademickom písaní na 

univerzite sa používajú aj texty neznáme. Ak sa číta text, krátka správa, alebo vedecký 

článok, schopnosť písať je založená na kvalite čítania. V akademickom čítaní ide hlavne 

o pochopenie textu, čiže čítanie s pochopením. To znamená, oddeľovanie faktov od 

názorov, rozoznávanie predsudkov a predpokladov a vytváranie interferencií. Interferencia 

znamená ako čitateľ vytvára závery. Interferencia je domnienka o niečom neznámom 

vytvorená na základe niečoho známeho. Cítim dym, dedukujem prítomnosť ohňa. Sú to 

závery alebo interpretácie, ktoré prichádzajú na základe známych faktorov, ktoré 

objavujeme v čítaní. Ak sa potom píšu argumenty pre tieto interpretácie, prácou pisateľa je 

vytvoriť rovnaké závery aké mal on (Carroll Lee Ann, 2002).  

 

Pochopenie kľúčových disciplinárnych konceptov 

Každá disciplína, či je to história, psychológia alebo biológia má svoje kľúčové koncepty 

a jazyk pre popisovanie týchto dôležitých smerov v pochopení sveta. Študent by nemal byť 

prekvapení ak jeho učiteľ bude žiadať od neho názor na tému iba z jeho skúseností. Chce 

iba vidieť ako študent aplikuje a použije tento koncept vo svojom písaní. Hoci je to rozdiel 

od iných skúšok, písanie podobne vyžaduje demonštrovanie učenia (Irwin, 2010).  
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Stratégie pre syntézu, analýzu a kritické reagovanie na nové informácie   

Všetky tieto činnosti sú spojené s praktickým vylepšovaním svojich zručností. Je to 

podobné ako u sezónnych cestovateľov, ktorý navštevujú a spoznávajú mestá. Každá 

písomná úloha vyžaduje navigáciu v novom teréne informácií, preto je potrebné vytvárať 

nové cesty pre pochopenie nových tém skôr ako ich použijeme pri písaní (Irwin, 2010).  

 

Akademické písanie je o argumentoch 

Na začiatok sa zamerajme na argument. Čo vlastne znamená argument v akademickom 

písaní? Argument je starostlivo, pozorne vypracované a podporené stanovisko. Jeho 

účelom nie je ani tak presvedčiť argumentmi ako vypočuť si stanoviská svojich 

poslucháčov. Podobá sa to konverzácii medzi dvoma ľuďmi, ktorý nezastávajú rovnaký 

názor, ale obaja sa snažia lepšie pochopiť riešený problém v diskusii.   

 

Akademické písanie = analýza 

V prvom rade sa zastavme pri slove analýza. Čo vlastne slovo analýza znamená? Jeden 

spôsob ako premýšľať o analýze je ak Vás donúti premýšľať nad otázkami ako a prečo 

viac než nad otázkami, čo? Pri zadaní písomnej úlohy je potrebné pre študenta získať 

predstavu čo od neho jeho učiteľ požaduje. Hneď na začiatku to nemusí byť jasné. Existuje 

však niekoľko rád, ktoré sa od študenta očakávajú: 

- Očakáva sa pozorné čítanie, 

- Očakáva sa adekvátny prieskum. 

- A očakáva sa písanie argumentov, kde sa bude demonštrovať schopnosť aplikovať 

a použiť koncept pri štúdiu (Ramage, 1999). 

-  

Tri charakteristiky akademického písania 

1. Jasné dôkazy v texte, že autor bol perzistentný, s otvorenou mysľou 

a disciplinovaný, 

2. Prevaha logických vyjadrení ako emotívnych alebo zmyslových vnímaní, 

3. Očakávaný čitateľ, ktorý je racionálny, čítajúci pre informácie a s úmyslom 

formulovať odôvodnenú odpoveď.  

Každý učiteľ chce vidieť práve tieto tri body v prácach študentov keď píšu písomnú úlohu 

v rámci akademického písania. Chce vidieť kritické čítanie, prieskum a analýzu a to na 
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základe odovzdaného textu, z ktoré to vyplynie. Chce vidieť argumenty smerujúce 

inteligentnému publiku, kde študent uvedie dobré dôvody na podporu svojich tvrdení 

(Irwin, 2010).  

 

Formát akademickej eseje 

Učiteľ od študenta požaduje pri písaní eseje aj plnohodnotný text, ktorý obsahuje všetky 

náležitosti akademického textu. V nasledujúcom texte sú spomenuté najdôležitejšie z nich 

(Andrews, 2003).  

 

Charakteristiky kritickej eseje 

V prvom rade, kritický, neznamená kritizovať. Byť kritický, znamená premýšľať, 

analyzovať a správne posúdiť daný problém. Je to podobný výraz ako kritické myslenie. 

Ako synonymá by sme mohli uviesť slová ako vysvetľujúce a analyzujúce.  

1. Účel je analyzovať a hodnotiť prácu (knihu, teóriu...) 

2. Postavenie autora je podporené podrobnými dôkazmi dokumentované citáciami a 

parafrázami 

3. Začiatok spočíva v preskúmaní práce 

4. Píše sa v tretej osobe, používa sa formálny jazyk a diskutuje sa s niekým alebo 

niečím (Andrews, 2003) 

 

1.3 Tvorivé písanie 

Tvorivé písanie je dvojzložkový pojem, ktorý v prvom rade označuje formatívnu činnosť. 

Pri nej spisovateľ originálnym spôsobom podlieha procesu písania. Rovnako tak označuje 

vedný odbor, ktorý sa zaoberá teoretickými aspektmi tvorenia textu a vlastnou didaktikou 

(Fišer, 2001). 

Tvorivé písanie sa v našom domácom slovenskom prostredí rozlišuje hneď na niekoľko 

odlišných vymedzení tohto pojmu:  

Tvorivé písanie je „každé písanie s výnimkou takého odpisovania slov alebo textu, ktorého 

účelom je nácvik písma“. Za cieľ vyučovania a učenia sa tvorivému písaniu považuje 

ovládnutie základného repertoáru postupov a stratégií písania. O takomto tvorivom písaní 

hovorí napríklad Zajícová (2014) a prezentuje tvorivé písanie veľmi zoširoka.  
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Individualita v procese tvorivého písania, kde sa hovorí o tvorivom písaní ako o 

znovuobjavovaní svojich osobných dispozícií. Medzi písaním a osobným životom je veľmi 

úzka súvislosť, hovorí  Dvořák (2001). Ten vo svojej práci zdôrazňuje, že je potrebné vo 

výchove k písaniu začať návratom k sebe samému.  

Obdobne je na tom aj Mlsová (2001), ktorá individualizmu prikladá podobne veľkú váhu v 

procese tvorivého písania.  

Výraznú individualizáciu však procese tvorivého písania zdôrazňuje Dvořák (2001), keď 

hovorí, že „základným princípom disciplíny zahŕňanej pod pojem tvorivé písanie by mala 

byť snaha po znovuobjavení osobných dispozícií každého jedinca ako predpokladu na 

subjektivizáciu písomného prejavu“. Oprávňuje ho na to ďalej uvádzaná úzka súvislosť 

písania a osobného života človeka. Dvořák tiež prízvukuje, že „výchova k písaniu má 

začínať vždy ´návratom k sebe´, momentom sebaprojekcie“. 

Mlsová (2001) k individualizácii písania pridáva nemenej podstatnú charakteristiku 

tvorivého písania. To je disciplínou, ktorá má tvoriť opozíciu k univerzalizovanému a 

uniformovanému vyjadrovaniu, a má viesť k schopnosti odlíšiť „lacnú originalitu“ od 

skutočnej, pravdivej tvorivosti. 

Eliašová (2006) ponúka postupne niekoľko vymedzení pojmu tvorivé písanie, a to vo 

vzťahu k písaniu (tvorivé písanie umožňuje „hľadať adekvátne textové riešenia vlastných 

komunikačných zámerov na úrovni lexikálnej, syntaktickej i štylistickej“), vo vzťahu k 

literárnej kompetencii (tvorivé písanie zvyšuje „citlivosť žiaka na obraznú povahu 

literárneho textu“ aktívnym dekódovaním a pretváraním, dotváraním textu), vo vzťahu k 

charakteru vyučovacej aktivity a učenia sa (tvorivé písanie svojím charakterom činnostne 

orientovaného učenia zdôrazňuje individualizáciu procesu písania a diferenciáciu vo 

fázach písania i podľa dispozícií študentov, študento-centrický prístup v tvorivom písaní 

podporuje zážitkovosť procesu tvorby), vo vzťahu k tvorivosti (prostredníctvom tvorivého 

písania možno formovať vedomú zameranosť študenta na subjektívne nové a hodnotné 

vyjadrenia), motivácii (tvorivé písanie ako program rozvíjania vnútornej motivácie 

pomocou vhodných tém a dosiahnuteľných cieľov) a nakoniec vo vzťahu k rozvoju 

osobnosti učiaceho sa (tvorivé písanie ako prostriedok introspekcie, sebareflexie a 

sebavyjadrenia) (Eliášová, 2006).  
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1.3.1 Ciele tvorivého písania 

Tvorivé písanie absorbuje v sebe také postupy, ktoré vyžadujú zaangažovať všetok tvorivý 

potenciál pisateľa. V procese tvorivého písania prostredníctvom vlastnej obrazotvornosti, 

schopnosti imaginácie a empatie, ako aj istých jazykových predpokladov dospieva pisateľ 

ku konštruktívne novému dielu, ktorého hodnotu možno akceptovať ako pozitívnu (Fišer, 

2001). 

 

Tvorivé písanie sa v škole zameriava najmä na: 

a) rozvíjanie individuálneho štýlu pisateľa – uvedomenie si vlastného ja, reflektovanie 

vlastných schopností a vlastného myslenia, 

b) optimalizáciu pisateľských zručností (schopnosť rozvíjať myšlienku, schopnosť dodržať 

tematickú postupnosť, schopnosť logicky usporiadať výpovede, schopnosť tvoriť súdržný 

text, schopnosť dosiahnuť komunikačný zámer atď.), 

c) zvládnutie rôznych techník tvorby textu, 

d) rozvíjanie prirodzeného písania, 

e) podporu sebavedomia, odbúranie strachu z písania; 

f) rozvíjanie pisateľovho chápania etapovitosti procesu písania i funkcií a významu 

jednotlivých etáp, 

g) vytváranie predpokladov pisateľa na uvedomovanie si štruktúrnej povahy textu, 

h) potrebu zreteľnej kontextualizácie písania najmä u prvopisateľov (Fišer, 2001; Mlsová, 

2005). 

Podľa V. Eliašovej (2006) možno ponímanie tvorivého písania aplikovateľné vo vyučovaní 

jazyka zhrnúť do troch východísk: 

 

1. tvorivé písanie ako prostriedok rozvíjania komunikačných zručností a komunikačnej 

kompetencie; 

2. tvorivé písanie ako prostriedok formovania literárnej kompetencie; 

3. tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania. 

 

Tvorivé písanie ako prostriedok rozvíjania komunikačnej kompetencie predstavuje súbor 

rôzne štruktúrovaných aktivít, ktoré motivujú k hre a originálnej manipulácii s jazykovým 
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materiálom a podnecujú využívať jazyk tvorivo. Podstatným prínosom takého vyučovania 

je zvyšovanie úrovne jazykovej tvorivosti žiakov. Tvorivé písanie ako nástroj formovania 

literárnej kompetencie mení rolu čitateľa z recipienta na „spolutvorcu“ textu, vychádzajúc 

z jeho intuitívneho estetického cítenia, predstavivosti a fantázie. Tvorivé písanie ako 

metóda tvorivého vyučovania nabáda študenta odhaľovať vlastné „tvorivostné“ maximá 

tým, že vyžaduje zapojiť do aktivity celú osobnosť, jej skúsenosti, emócie, inteligenciu i 

pozornosť, predstavivosť i obrazotvornosť (Eliášová, 2006). 

Pri hľadaní pozície tvorivého písania v komplexe vedných disciplín sa možno oprieť o 

nasledovný pohľad. Tvorivé písanie je na hranici vedných disciplín ako kreatológia, 

pedagogika a jazykoveda. K tomuto vymedzeniu však treba nevyhnutne doplniť literárnu 

vedu, ktorá tvorivému písaniu ponúka kompletnú literárnu analýzu rôznych prozaických a 

poetických spôsobov vyjadrovania renomovaných autorov, prípadne predkladá zaužívané i 

menej známe textové modely ako vzory na obsahové kompletizovanie (napr. haiku, 

pantun, viazaný verš) (Zelina, 2006). 

Tvorivé písanie zahŕňa v sebe celú škálu stratégií, techník, postupov a metód, ktoré 

usmerňovaním a stimulovaním pisateľskej skúsenosti privádzajú pisateľa k sebareflexii a 

tvorivej sebaexpresii. Kultivovanie jazykového prejavu tak možno napĺňať aj rôznymi 

pisateľskými aktivitami na úrovni prvkov, vzťahov a štruktúr jazyka, manipuláciou s 

jazykovými prostriedkami a vytváraním textov rôznej povahy a formy. Písanie je vo 

všetkých svojich parametroch náročný proces, v ktorom sa pri realizácii vzájomne 

prepletajú parciálne zručnosti pisateľa. R. Clark a R. Ivanič (1991) uvádzajú, že pisateľ v 

procese tvorby textu musí brať do úvahy tieto momenty: 

a) zhromažďovanie poznatkov; 

b) stanovenie zámerov; 

c) analýza zadania; 

d) plánovanie; 

e) vybavenie si vedomostí o typoch písania; 

f) zvažovanie časových a priestorových limitov; 

g) predbežné rozvrhnutie témy; 

h) formulácia myšlienok; 

i) revidovanie; 

j) vyjasnenie si úprimnosti (pravosti) myšlienok; 
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k) stanovenie vlastnej identity; 

l) branie ohľadu na čitateľa; 

m) uplatnenie komunikačnej kompetencie (Clark a Ivanič, 1991). 

 

Každá z týchto zručností pozostáva z ďalších menších súčastí, ktorými v príprave pisateľa 

manipulujeme do stavu, ktorý by sme mohli nazvať strategická, technologická a verbálna 

pohotovosť v tvorení textu (Zelina, 2006). 

 

1.4 Motivácia 

Slovo motivácia je odvodené z latinského slova movere, t.j. hýbať, pohybovať. Je to proces 

usmerňovania, udržovania a energetizácie chovania sa. Je to vlastne všetko to, čo človek 

robí  a robí to z nejakých svojich pohnútok. Pretože ľudské chovanie je istým spôsobom 

determinované, tzn. predurčené. Z každý ľudským činom je treba hľadať príčinu, dôvod, 

ktorý spôsobil takúto reakciu. V zameraní motivácie sa upltňuje osobnosť jedinca, jeho 

hierarchia hodnôt a doposiaľ získané skúsenosti, schopnosti a zručnosti. Preto je hybným 

motorom všetkých ľudských činov práve motivácia (Malejčík, 2007).  

Motivácia ľudského správania vyjadruje podstatu a zvláštnosti psychických procesov 

človeka. Odpovedá na otázky, čím bolo správanie určitého jedinca vyvolané alebo prečo sa 

zmenilo. Otázky, prečo bolo správanie sa určitého jedinca zamerané k dosiahnutiu práve 

toho alebo iného cieľa, prečo sa u tohto človeka prejavili práve tieto, či iné podnety, ktoré 

toto správanie v ňom vyvolali.  

Motiváciou sú všetky faktory, pochody alebo stavy, ktoré vzbudzujú, udržujú a riadia 

správanie všetkých živých bytostí (Provazník-Komárková, 2004). 

 

Motiváciu môžeme rozdeliť do štyroch hlavných skupín: 

1. Primárna motivácia – sú všetky vrodené biologické potreby živých bytostí, ktoré 

fungujú ako inštinkty a vytvárajú sa podmienene. 

2. Sekundárna motivácia – sú všetky naučené tendencie správania, ako jeho sily, 

smeru a spôsobu (Švancara, 2003). 

3. Vonkajšia motivácia – tie vyvoláva denná a ročná doba, prítomnosť či absencia 

ľudí a podnetov v okolí, 
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4. Vnútorná motivácia – tieto pochádzajú z vnútra každého z nás, z jedinca, ako je 

hlad, smäd, hladina hormónov, ale tiež plány, predstavy a túžby (Nakonečný, 

1996). 

Podľa iného rozdelenia delíme motiváciu na vonkajšiu a vnútornú. Človek si motiváciu 

uvedomuje niekedy viac a niekedy menej. Neuvedomuje si často, že motivácia mu môže 

odhaliť sebapoznanie alebo sebavýchovu. Motivácia nevychádza len z vnútorných potrieb 

a pohnútok človeka, ale taktiež na základe vonkajších podnetov, tzv. incentivy, (Kusák a 

Dařílek, 2002).  

Incentivy sú predovšetkým vonkajšie podnety, javy alebo udalosti, ktoré vyvolajú v 

človeku uspokojenie svojich potrieb. Potreby rozdeľujeme na vrodené alebo získané 

behom života. Sú považované za dispozičný činiteľ. Ak je tákáto potreba u človeka alebo 

inej bytosti vzbudená, vzniká motív a to dôvod na to, aby sa človek začal správať určitým 

spôsobom. Motívy sa vytvárajú vo vzájomnej interakcii potrieb a incentív (Pavelková, 

2002).  

Podľa rozdelenia a konkrétnych podnetov ovplyvňujúcich motiváciu, ich vieme rozdeliť do 

nasledujúcich skupín (Hrabal, 1989). 

 

Vonkajšie podmienky ovplyvňujúce motiváciu: 

- Rodina, 

- Vrstovníci, jednotlivci a skupiny, 

- Škola a trieda, 

- Lokalita, národnostné a iné skupiny ovplyvňujúcu rodinu a dieťa, 

- Životné prostredie, 

- Sprostredkovanie vplyvov širšieho prostredia najbližším prostredím dieťaťa. 

 

Vnútorné podmienky ovplyvňujúce motiváciu: 

- Biologické podmienky, 

- Psychické procesy a stavy, 

- Psychické vlastnosti (Hrabal, 1989). 

 

Jednou z foriem komunikácie v akademickom prostredí je komunikácia prostredníctvom 

písania, akademického písania. Cieľom našej práce bolo objasniť aké kompetencie majú 
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študenti FBP na SPU v Nitre vo vzťahu k akademickému písaniu a zistiť aké motivačné 

faktory vplývajú na študentov pri akademickom písaní. Preto sme sa v práci zamerali na 

zisťovanie kompetencií a motivácii študentov vo vzťahu k akademickému písaniu na 

základe dotazníkových otázok, ktoré nám niektoré z faktorov ovplyvňujúcich vzťah 

akademickému písaniu poodhaľujú.  

Vo vzťahu k motivácii možno aj na podmienky vysokoškolského štúdia uplatniť kritický 

pohľad E. Petláka (2014) na uplatňovanie, resp. využívanie motivácie na pôde 

vzdelávacích inštitúcií – napriek tomu, že téma motivácie je dostatočne rozpracovaná 

v rovine teoretickej, nevenuje sa jej primeraná pozornosť  a v praxi sa uplatňujú zväčša len 

bežné motivačné metódy (Petlák, 2014, s. 61).  Motivácia je komplexný fenomén, ktorý je 

jednotou mnohých motivačných faktorov. Sú to všetky jednotlivcovi alebo skupine 

pripisované pochody, ktoré vysvetľujú alebo robia zrozumiteľným jeho/ich správanie. 

Medzi základné charakteristiky motivácie patria príčinno-následný charakter, kontinuita 

podnetu a determinant smerovania a napokon faktor porozumenia vzťahov a príčin 

rozhodovania. Ide teda o jednotu troch momentov – zámeru, zvnútra aktivovaného 

správania a zvonka aktivovaného správania (Boroš, 2001). 

Určite, motivačné možnosti v prostredí vysokých škôl majú výrazne špecifické črty, 

dovolíme si však konštatovať, že v prostredí vysokých škôl je táto situácia asi ešte 

kritickejšia, než na stupňoch nižších. Okrem toho, že osobnostne je študent VŠ niekde 

úplne inde ako „nedospelý“ žiak či študent, prichádzame už na pôdu vzdelávania 

dospelých, čo z kvalitatívneho pohľadu mení situáciu ešte výraznejšie. 
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2 CIEĽ PRÁCE 

2.1 Cieľ a predmet prieskumu 

Základným cieľom práce bolo zistiť úroveň kompetencie k akademickému písaniu 

študentov, faktory motivácie spojené s rozvíjaním tejto kompetencie a zhodnotiť možnosti 

rozvíjania kompetencií študentov k akademickému písaniu. Pre dosiahnutie tohto 

základného cieľa boli formulované ciele parciálne: 

 Zhodnotiť schopností a zručností práce študentov s odborným textom pri 

komunikácii informácií v písomnej forme.  

 Zhodnotiť zručnosti viacjazyčnosti pri práci s informáciami a schopnosti aktívne 

pracovať s inojazyčnou jazykovou mutáciou textov. 

 Zistiť postoje a názory študentov na vlastné/aktívne publikovanie aj v súvislosti 

s možným zohľadnením aktivít pri hodnotení výsledkov štúdia. 

. 

2.2 Otázky prieskumu 

 Ako dokážu študenti pracovať s odbornými elektronickými informačnými zdrojmi?  

 Ako dokážu študenti efektívne pracovať s multimediálnymi a odbornými zdrojmi?  

 Aké digitálne médiá (sociálne siete) využívajú študenti k vzdelávaniu?  

 Aké kompetencie majú študenti pre akademické písanie?  

 Aké motivačné faktory možno identifikovať  pre ochotu zapojiť sa do procesu 

akademického písania a aké možnosti sú akceptovateľné?  

 

Pri  formulovaní otázok sme v rámci prieskumu sledovali niekoľko predpokladov:  

 Študenti využívajú sociálne siete viac na zábavu ako na vzdelávanie.  

 Písanie prác s bodovým ohodnotením a publikovaním príspevku na sociálnych 

sieťach je motivujúcejšie ako iba práca s bodovým ohodnotením.  

 Študenti pracujú s multimediálnymi zdrojmi lepšie ako s odbornými elektronickými 

zdrojmi.  

 V rámci využívania svojich kompetencií v akademickom písaní sú vyššie ročníky 

študentov kompetentnejší ako študenti nižších ročníkov.  
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3 MATERIÁL A METODIKA 

 

3.1 Výskumný súbor 

Výskumný súbor bol tvorený  študentmi I. a II. stupňa dennej formy štúdia, konkrétne 1., 

3. a 5. ročníka Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Do hodnotenia bolo 

zaradených spolu 81 študentov (n = 81), z toho 20 študentov prvého ročníka (n1 = 20), 48 

študentov tretieho ročníka (n3 = 48) a 13 študentov piateho ročníka (n5 = 13). 

 

3.2 Metodika prieskumu 

V empirickej časti práce boli použité kvantitatívne výskumné metódy, pre zber 

výskumných dát bola použitá metóda dotazníka. Dotazník nebol štandardizovaný, bol 

vytvorený autorom tejto záverečnej práce. Dotazníkový prieskum vychádzal z 19 otázok 

rozdelených do 3 obsahových častí.  

V práci sme na základe dotazníka sledovali študentov a ich kompetencie pri akademickom 

písaní. Dotazníkovou formou sme sledovali u študentov ich vedomosti o elektronických 

informačných zdrojoch, aké elektronické zdroje vo svojom štúdiu používajú, či ich 

využívajú pre štúdium alebo na zábavu. V akademickom písaní sú okrem poznania odkiaľ 

čerpať informácie a ako s nimi naložiť rovnako dôležité aj jazykové znalosti a znalosti 

písania akademického textu do formy uceleného odborného textu s poznaním jeho 

základných častí, z ktorých sa odborný text skladá. V závere dotazníka sme sa venovali 

otázkam motivácie, ktoré ako dokážu študenta motivovať do akademického písania. 

Dotazník sme rozdelili do troch častí, v ktorých sme sa venovali problematike 

elektronických informačných zdrojov, kompetencií študentov v akademickom písaní 

a motivácii študentov do akademického písania.  

 

3.2.1 Dotazník  

A. Elektronické informačné zdroje  

1. Aké odborné elektronické informačné zdroje poznáte? Vypíšte názvy zdrojov. 

2. Ako často ste tieto zdroje použili pri akademickom písaní počas Vášho štúdia? 

Vybrané zakrúžkuj. 
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 Menej ako 1krát                 

 menej ako 10krát                    

 menej ako 20krát                  

 viac ako 20krát 

 

3. Využili ste možnosť vzdialeného prístupu k elektronickým odborným informačným 

zdrojom? Vybrané zakrúžkuj. 

 

 Áno viem o ňom, ale nevyužil som ho. 

 Áno viem o ňom a používam ho. 

 Nie, neviem o ňom. 

 

4. Poznáte službu Slovenskej poľnohospodárskej knižnice TuKAN? Ak áno napíšte, 

čo to je? Vybrané zakrúžkuj. 

 

 Áno............................................... 

 Nie  

 

5. Aké digitálne médiá používate počas svojho štúdia na VŠ? Vybrané zakrúžkuj. 

 

 Facebook 

 Youtube 

 Google Scholar 

 Google Search 

 Google + 

 Twitter 

 Instagram 

 VKontakte 

 Science Direct 

 Web of Science 

 Knovel 

 Proquest central 

 Scopus 

 Springer link 

 Wiley 

 Infotrac 

 Iné.................................................................................................................................

...................... 

 

6. Čo pre Vás znamenajú sociálne siete? Hodnoťte na stupnici od 0 do 100 % kde 0 % 

= nevyužívam, 100 % = využívam a ostatné percentá medzi týmito hodnotami.  

 

 Komunikácia s priateľmi a rodinou..........................% 

 Zábava a hry.............................................................% 
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 Čítanie spravodajstva................................................% 

 Čítanie v zaujmových skupinách................................% 

 Písanie článkov..........................................................% 

 Vzdelávanie...............................................................% 

 Zbieranie like-ov, komentárov .................................% 

 

B. Kompetencie 

7. Knowledge of English language is the first requirement for academic writing 

because a lot of scientific papers are written in English. Therefore the following 

question will be focused to this knowledge. Please translate the following text: 

Bacterial pathogens that are multidrug resistant to almost all available antibiotics are 

continuing to spread worldwide and are therefore a major public health concern. 

Adaptation to a single antibiotic during treatment can result in bacteria becoming more 

resistant or more susceptible to other antibiotics; however, how adaptation to one drug can 

influence resistance to other antibiotics remains unclear. 

8. Z ktorých hlavných častí sa skladá vedecký článok? Vypíšte hlavné časti. 

9. Čo musí obsahovať správna citácia? Napíšte jej časti a uveďte aj vymyslený príklad 

citácie. 

10. Ktoré z nasledujúcich vyjadrení považujete za pravdivé, pravdivé zakrúžkuj. 

 

 Akademické písanie musí byť presne podľa určitej šablóny. 

 Pri akademickom písaní sa k rovnakému textu vraciame rekurzívne. 

 Autori začínajú písať iba vtedy ak už majú všetko zistené. 

 Autor musí mať dokonalé prvé návrhy. 

 Autor musí mať písanie v sebe, nedá sa to naučiť. 

 Dobrá gramatika = dobré písanie. 

 Nikdy nepoužívaj písanie v prvej osobe „ja“. 

 

11. Ako postupujete Vy pri akademickom písaní. Opíšte iba jednoslovne kroky, aké 

používate vy a dajte ich do nadväznosti ako postupujete (napr. čítam, píšem atď.)  

12. Pri akademickom písaní využívate viac zahraničnú alebo literatúru v slovenskom 

a českom jazyku? Rozdeľte percentuálne. 

 

 Zahraničná...........................% 

 Slovenská a česká ...............% 

  

C. Motivácia 

13. Zoraďte (od najviac motivujúce-1 po najmenej motivujúce-4) motivačné faktory pri 

Vašom akademickom písaní:  

 Nepublikovať – iba bodové hodnotenie 

 Publikovať v časopise 
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 Publikovať v časopise aj na sociálnych sieťach  

 Publikovať na sociálnych sieťach 

 

14. Je pre Vás pri písaní motivujúce, ak bude Vaša práca nie len hodnotená bodmi ale 

aj publikovaná v elektronickom časopise? Vybrané zakrúžkuj 

                                       Ano                                                         Nie 

15. Motivuje Vás pri písaní, že bude práca publikovaná aj na sociálnych sieťach? 

                                       Ano                                                         Nie 

16. Je podľa Vás publikovanie Vašej práce v časopise prestížnou záležitosťou? 

                                       Ano                                                         Nie 

17. Chcete aby Vašu prácu videli aj iný čitatelia? 

                                      Ano                                                         Nie 

18. Chcete aby sa Vaša práca dala zdieľať, a Vy ste mohli seba prezentovať vo svojom 

okolí a medzi priateľmi a rodinou na sociálnej sieti? 

                               Ano                                                         Nie 

19. Čo je pre Vás pri akademickom písaní najväčšou motiváciou? 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

4.1 Všeobecná charakteristika výskumnej vzorky  

Štatistický súbor tvorilo 81 respondentov (študenti I. a II. stupňa štúdia na FBP SPU 

v Nitre), z toho bolo 20 študentov 1. ročníka (25 %), 48 študentov 3. ročníka (59 %) a 13 

študentov 5. ročníka (16 %).  

 

4.2 Výsledky dotazníkového prieskumu 

4.2.1 Odborné informačné zdroje 

Zisťovali sme, či študenti poznajú odborné informačné zdroje a spôsob, ako si zabezpečiť 

prístup k nim. Prvou otázkou sme chceli zistiť či študenti poznajú odborné elektronické 

zdroje a ak áno, tak aké zdroje poznajú. Na grafickom zobrazení výsledkov je viditeľné, že 

študenti prvého ročníka FBP na SPU majú len obmedzené informácie o elektronických 

odborných zdrojoch a v dotazníku uvádzali zdroje ako PubMed, Science Direct, Web of 

Science, Knowel, Google, Google scholar a Wikipédia. Z výsledkov vyplynulo, že 48 % 

opýtaných nepozná ani jeden odborný elektronických zdroj. 52 % študentov prvého 

ročníka pozná minimálne jeden odborný elektronický zdroj. Najčastejší poznaní 

elektronický odborný zdroj uvádzaný študentmi prvého ročníka bol PubMed a Web of 

Science.  
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Obrázok č. 1a: Percentuálne zastúpenie poznania odborných elektronických zdrojov 

u študentov prvého ročníka 

 

Pri testovaní študentov tretieho ročníka sme zistili, že študenti poznajú viacero 

elektronických odborných zdrojov, no nie ešte všetci plne chápu pojem odborný 

elektronický zdroj. Študenti uvádzali zdroje ako wikipedia a 7 % si myslí, že tento zdroj 

môže považovať za odborný. Na rozdiel od prvého ročník však študenti tretieho ročníka 

uviedli väčší počet odborných zdrojov ako Web of Science, Knovel, Science Direct, 

Scopus, NCBI, Wiley, PubMed, Google Scholar a stránku univerzitnej knižnice ako zdroj 

elektronických repozitárov obsahujúcich odkazy na odborné elektronické zdroje. 

Alarmujúce však je, že 6 % študentov tretieho ročníka nepoznalo žiadny elektronický 

odborný zdroj.   
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Obrázok č. 1b: Percentuálne zastúpenie poznania odborných elektronických zdrojov 

u študentov tretieho ročníka 

 

Naopak študenti piateho ročníka už skoro všetci plne rozumeli čo predstavuje odborný text 

a poznali odborné vedecké informačné zdroje. Nebolo im však úplne jasné, čo odborné 

databázy presne sú, pretože v niektorých prípadoch označili za vedeckú databázu 

konkrétneho vydavateľa vedeckej literatúry. Poznali však hlavné vedecké databázy ako 

Science Direct, Scopus či Web of Science. Až 4 % opýtaných nepoznalo žiadnu vedeckú 

databázu. Najčastejšie sa vyskytujúcimi vedeckými zdrojmi boli Web of Science, Scopus, 

Science Direct a Google Scholar, ktoré spolu tvorili až 64 %.  Ako uvádza J. Naren (2014), 

podľa jeho názoru najdôležitejším faktorom pri písaní nie je ani tak poznanie vedeckých 

databáz, ale schopnosť správne formulovať vyhľadávací dotaz a vyhľadávanie v množstve 

dát, tzv. data mining.  
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Obrázok č. 1c: Percentuálne zastúpenie poznania odborných elektronických zdrojov 

u študentov piateho ročníka 

 

Druhá otázka bola zameraná na frekvenciu používania odborných elektronických zdrojov 

počas štúdia. Študenti prvého ročníka využívajú elektronické odborné zdroje len ojedinele, 

kde 50 % opýtaných použilo akýkoľvek odborný zdroj menej ako 1 krát a ďalších 50 % 

menej ako 10 krát. Študenti tretieho ročníka využívajú elektronické odborné zdroje v širšej 

miere. Iba 2 % opýtaných nepoužilo žiaden elektronický odborný zdroj, 31 % opýtaných 

používa zdroje pravidelne, 27 % použilo elektronický odborný zdroj menej ako 20-krát 

a 40 % menej ako 10-krát.  

V ďalších otázkach, ktoré sa venovali využívaniu vzdialeného prístupu k odborných 

elektronickým zdrojom, ktoré poskytuje Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK – 

služba TuKAN), sme zisťovali, či študenti poznajú dostupné možnosti prístupu 

k informačným zdrojom (najmä licencovaným) na univerzite a vedia využívať odborné 

elektronické zdroje, ktoré zabezpečuje akademická knižnica. Na základe dvoch otázok sme 

zisťovali, či študenti službu TuKAN poznajú, využívajú alebo nevedia, že služba vôbec 

existuje. Otázky boli zostavené tak, aby študent nedokázal v dotazníku klamať. 

Z výsledkov vyplynulo, že nikto z testovaných študentov prvého ročníka službu TuKAN 

vôbec nepozná, ale väčšina tvrdí, že vzdialený prístup k odborným elektronickým zdrojom 

využíva. Na základe zistení by sme mohli konštatovať, že študenti prvého ročníka ešte 

nemajú informácie o tom, aké služby akademická knižnica univerzity poskytuje a čo sú 
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odborné elektronické informačné zdroje. Študenti tretieho ročníka na FBP tvrdia 

v dotazníku to isté, vedia že vzdialený prístup k databázam existuje, menej ako polovica 

tvrdí, že ho aj používajú, no iba menej ako jedna tretina opýtaných aj v skutočnosti pozná 

službu TuKAN. Predpokladáme tak, že iba menej ako tretina naozaj využíva prístup 

k službe a aktívne pracuje s elektronickými odbornými zdrojmi mimo priestorov knižnice, 

resp. univerzity a študentských domovov (teda napríklad doma).  

Pomocou piatej a šiestej otázky sme chceli zistiť aké digitálne médiá študenti pri svojom 

štúdiu využívajú a čo pre nich v aktuálnom období znamenajú, či sa skôr zameriavajú na 

zábavné médiá alebo ich vedia využiť aj v akademickom prostredí v prospech svojho 

štúdia.    

Zitili sme, že najpoužívanejším digitálnym médiom sú sociálne siete a rozhranie pre 

kolaboratívne zdieľanie videí, t. j. Facebook a Youtube, kde Facebook používajú počas 

svojho štúdia všetci opýtaní a 90 % opýtaných používa Youtube. Iba 30 % študentov 

použilo Scopus databázu ako zdroj informácií odborného charakteru. U ostatných databáz 

a médií odborného charakteru to bolo menej ako 25 %.  

 

Obrázok č. 2a: Percentuálne využívanie digitálnych médií študentov prvého ročníka pri 

štúdiu 

 

U študentov tretieho ročníka sa pohľad na zábavné médiá výrazne nezmenil, ale mal skôr 

upadajúcu tendenciu. Výrazný rozdiel medzi študentmi prvého ročníka a tretieho ročníka je 

v používaní elektronických odborných databáz, kde študenti tretieho ročníka už 
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výraznejšie pracujú najmä s databázou Science Direct, Web of Science a nadpolovičná 

väčšina už vyhľadáva v Google Scholar. Použitie databázy Scopus sa v porovnaní s prvým 

ročníkom výraznejšie nezmenilo. U študentov tretieho ročníka je vidieť aj miernejší 

pokrok v poznaní väčšieho množstva databáz, aj keď ich použitie je minimálne.   

 

Obrázok č. 2b: Percentuálne využívanie digitálnych médií študentov tretieho ročníka pri 

štúdiu 

 

Ani u študentov piateho ročníka sa pohľad na zábavné média nezmenil, vo väčšine bol 

totožný ako u študentov tretieho ročníka. K výraznému percentuálnemu posunu však došlo 

pri využívaní odborných databáz a ich početnosti. Študenti piateho ročníka používajú 

väčšie množstvo databáz a s vyššou intenzitou ako predchádzajúce ročníky.  
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Obrázok č. 2c: Percentuálne využívanie digitálnych médií študentov piateho ročníka pri 

štúdiu 

 

Štúdia J. Brophyho (2005) z Mestskej univerzity v Londýne ukázala, že preferencie 

používateľov vo vzťahu k používaniu vyhľadávacieho stroja Google a odborných databáz 

sa pri vyhľadávaní odborných textov v ničom nelíšia. Je však jasné, že Google pokryje 

širšie spektrum aj menej overených, resp. dôveryhodných informácií ako odborné 

databázy. Vyvodili z toho závery, že najlepšie je používať všetky typy vyhľadávania, aj 

kvôli zlepšeniu zručnosti vyhľadávania odborných textov, ktoré študenti môžu využiť 

v odborných databázach. Naše výsledky, kde študenti venujú stále veľkú pozornosť 

zábavným médiám, korešpondujú aj s výsledkami N. Vrabca (2010), ktorý skúmal 

dnešných mladých ľudí z pohľadu zapojenia sa do digitálnych sietí. Zistil, že študenti 

a celkovo mládež venuje podstatnú časť svojho času práve sociálnym sieťam za účelom 

zábavy, kde sa orientujú na zábavu (hudba, film, šport, počítačové hry). Politickému 

vzdelávaniu sa vôbec nevenuje 81 % opýtaných respondentov. Len malé percento uviedlo, 

že sa vo svojom voľnom čase venuje vzdelávaniu v akomkoľvek smere. Facebook bol aj 

v tejto štúdii jedným z najpopulárnejšou sociálnou sieťou do ktorej je zapojená väčšina 

ľudí.   

Otázku ohľadom digitálnych médií sme zámerne rozdelili na dve skupiny. Prvou skupinou 

boli médiá zábavného charakteru a druhou skupinou médiá s odborným zameraním. Pri 

tomto rozdelení sme zistili, že študenti prvého ročníka využívajú digitálne médiá skôr na 
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zábavu ako na svoje štúdium, pretože 76 % opýtaných využíva hlavne médiá zábavného 

charakteru a len zvyšných 24 % používa pri svojom štúdiu aj média s odborným textom.  

 

Obrázok č. 3a: Percentuálne zastúpenie používania digitálnych médií na zábavu a štúdium 

u študentov prvého ročníka 

 

Študenti tretieho ročníka sa už viac venujú vzdelávaniu a používaniu elektronických 

odborných zdrojov a štúdiu venujú približne rovnaký priestor ako zábave.  

 

Obrázok č. 3b: Percentuálne zastúpenie používania digitálnych médií na zábavu a štúdium 

u študentov tretieho ročníka 
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U študentov piateho ročníka nedošlo k výraznému posunu v prospech štúdia a využívania 

elektronických odborných databáz voči zábavným médiám. Iba mierne nadpolovičná 

väčšina využíva internet k štúdiu.  

 

Obrázok č. 3a: Percentuálne zastúpenie používania digitálnych médií na zábavu a štúdium 

u študentov piateho ročníka 

 

Nasledujúca otázka mala potvrdiť naše zistenia predošlej otázky, kde sme opäť rozdelili 

odpovede do dvoch hlavných skupín, zábava a vzdelávanie. Odpovede ako čítanie 

spravodajstva a v záujmových skupinách, písanie článkov a vzdelávanie predstavovali 

skupinu vzdelávania a ostatné odpovede zábavu. Z našich zistení vyplýva, že študenti 

prvého ročníka využívajú sociálne siete najviac na komunikáciu s rodinou a priateľmi a len 

maximálne 24 % venujú ozajstnému získavaniu vedomostí. Písaniu venujú iba 7 %. 

Doplňujúcou otázkou na študentov, čo pochopili pod pojmom vzdelávanie sme zistili, že 

študenti pod týmto pojmom rozumejú zdieľanie dokumentov, informovanie spolužiakov 

v rámci skupiny na sociálnej sieti, prípadne komunikáciu medzi učiteľom a študentom. 

V tomto smere študenti využívajú sociálne siete na 42 %.  
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Obrázok č. 4a: Percentuláne zastúpenie využívania sociálnych sietí u študentov prvého 

ročníka 

 

Študenti tretieho ročníka využívajú sociálne siete pri čítaní zhruba o 10 % viac ako študenti 

prvého ročníka. Zvýšilo sa aj percento písania článkov. No v ostatných aktivitách na 

sociálnych sieťach sa so svojim kolegami z nižších ročníkov v ničom nelíšia.   

 

Obrázok č. 4b: Percentuláne zastúpenie využívania sociálnych sietí u študentov tretieho 

ročníka 
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Naopak u študentov piateho ročníka klesol záujem o všetky aktivity na sociálnych sieťach, 

či ide o vzdelávanie, písanie, čítanie alebo hranie hier. Na podobnej úrovni ostala už iba 

komunikácia s blízkymi. Pravdepodobne súvisí tento pokles aktivít na sociálnych sieťach 

s väčšou akademickou vyťaženosťov a študenti sa viac venujú záverečným dokončovaním 

svojho štúdia.  

 

Obrázok č. 4c: Percentuláne zastúpenie využívania sociálnych sietí u študentov tretieho 

ročníka 

 

Cheung et al. (roku 2011) skúmali, prečo študenti používajú sociálne siete a prišli so 

záverom, že všeobecne ľudia radi patria do skupín, ktoré Facebook ako sociálne sieť 

podporuje. Rovnako podporili fakt, že študenti sa za pomoci sociálnych sieti dokážu 

okamžite spojiť s rodinou či priateľmi. V tomto ohľade ich výsledky korešpondujú s tými 

našimi, kedy študenti používali sociálne siete najmä na komunikáciu s rodinou či 

priateľmi. V štúdii od autorov Bicen and Cavus vo svojej štúdii (2011) popisujú, že 

študenti venujú sociálnym sieťam množstvo svojho voľného času, ktorý by mohli venovať 

štúdiu. Z väčšej časti priestor venovali chatovaniu, správam, priateľom, prezeraniu 

noviniek, fotografiám, zábave a hrám. Menšie množstvo času venovali činnostiam ako 

písanie, záujmovým skupinám, stránkam a poznámkam, ktoré aj v našej štúdii 

predstavovali vzdelávaciu činnosť spojenú so zlepšovaním kompetencií, ktoré sa 

študentom hodia aj v akademickom písaní. Rovnako ako aj my zistili, že študenti viac času 

venujú zábave a hrám na sociálnych sieťach ako vyhľadávaniu zaujímavých 
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a vzdelávacích informácií. Vrabec (2010) uvádza, že až 60 % respondentov získava 

informácie a poznatky zo sociálnych sietí, hoci priamo nesúvisia so školskými aktivitami. 

Takmer 41 % z nich tvrdí, že nové vedomosti a poznatky potrebné pre štúdium získava od 

priateľov, s ktorými sú na sociálnej sieti. No a takmer 48 % opýtaných tieto postupy 

„rovesníckeho učenia“ aplikuje aj pri získavaní informácií a poznatkov, ktoré súvisia s ich 

záľubami a voľno-časovými aktivitami. Jeho výsledky v podstate korešpondujú s tými 

našimi, no líšia sa na základe rozdelenie študentov podľa stupňa štúdia.  

 

4.2.2 Kompetencie študentov 

Jednou z základných kompetencií pri akademickom písaní je ovládanie anglického jazyka. 

Anglický jazyk je najpoužívanejším jazykom v odborných textoch, preto bola jednou 

z otázok aj preklad z anglického jazyka. Do dotazníka bol vložení krátky odborný text, 

ktorý preložilo 30 % študentov prvého ročníka, 10 % študentov prvého ročníka preložilo 

text len čiastočne alebo z väčším množstvom chýb a 60 % ho nedokázalo preložiť vôbec. 

Z výsledkov vyplýva, že študenti prvého ročníka ešte nemajú zvládnutý anglický jazyk na 

takej úrovni aby dokázali samostatne prekladať anglické odborné texty do zmysluplných 

viet.  

 

Obrázok č. 5a: Percentuálny prepočet schopností študentov prvého ročníka preložiť 

anglický text samostatne 

 

Študenti tretieho ročníka vedeli preložiť odborný anglický text lepšie ako študenti prvého 

ročníka. Podiel samostatne prekladajúcich vzrástol o 8 % a vzrástol aj počet študentov, 
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ktorí zvládli preklad čiastočne až o 25 %. Rovnako výrazný je aj pokles študentov, ktorí 

majú ešte stále problém s prekladom anglických odborných textov do slovenčiny zo 60 % 

na 27 %.  

 

Obrázok č. 5b: Percentuálny prepočet schopností študentov tretieho ročníka preložiť 

anglický text samostatne 

 

U študentov piateho ročníka je vidieť značný pokrok pri prekladoch z anglického jazyka, 

kde až 61 % študentov dokázalo samostatne preložiť anglický text do slovenského jazyka. 

Už iba 8 % študentov preloží text čiastočne, no stále tu existuje 31 % študentov, ktorý 

nezvládli preložiť anglický text vôbec.  

 

Obrázok č. 5c: Percentuálny prepočet schopností študentov piateho ročníka preložiť 

anglický text samostatne 
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V práci Zhuo et al., v roku 2007 sa opisuje podobná situácia ale v súvislosti 

s medzinárodnými študentami, ktorý majú používať cudzojazyčnú vedeckú databázu v inej 

krajine, kde väčšina databáz je v anglickom jazyku. V našej štúdii sme použili obdobnú 

situáciu, kde síce disponujú slovenský študenti ale používajú stále cudzjazyčné databázy, 

kde je znalosť angličtiny základnou predispozíciou ako základného vedeckého jazyka. 

V rámci pôvodnej štúdie od autorov Zhuo et al., (2007) sa autori zaoberali otázkou 

využívania zahraničných databáz pri vyhľadávaní odborných textov pri ich štúdiu a dospeli 

k záveru, že študenti musia mať pre úspešné zvládnutie štúdia prístup a hlavne vysvetlené 

hlavné funkcie a naučiť sa používať jednotlivé funkcie vyhľadávania v spomínaných 

databázach, kde je znalosť angličtiny nevyhnutná. V štúdii od Karen Bordorano z roku 

2010 sa uvádza, že študent si pri prehľadávaní elektronických vedeckých databáz 

precvičuje aj anglický jazyk v tom zmysle, že najprv vyhľadáva kľúčové slová osvojené si 

už v skoršom období, no vyhľadávaním neskôr zisťuje, že existuje aj množstvo iných 

synoným a slov, ktoré doposiaľ nepoznal a môže ich neskôr uplatniť pri štúdiu, písaní 

alebo čítaní odborných textov. V tomto prípade sa jedná o spojenie vzdelávania pri 

vyhľadávaní a jazykového vzdelávania. V ich štúdii to potvrdil výsledky a študenti 

zároveň.  

Následne po preklade sme chceli u študentov zistiť či prichádzajú do styku s odbornými 

alebo vedeckými článkami, ktoré by mali pri svojom akademickom písaní využívať. Preto 

sme sa rozhodli im položiť otázku ohľadom ich vedomostí o skladbe vedeckého článku. Na 

základe výsledkov, kde 65 % študentov nevedelo ako vyzerá a z čoho pozostáva vedecký 

článok sme usúdili, že študenti prvého ročníka len veľmi zriedka prichádzajú do styku 

s vedeckou a odbornou literatúrou. Iba 35 % približne vedelo z čoho sa odborný text 

skladá. Väčšina z nich vedeli, že článok má obsahovať abstrakt, materiál, výsledky 

výskumu a použitú literatúru.  
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Obrázok č.6a: Percentuálny prepočet vedomostí študentov prvého ročníka o skladbe 

odborného textu 

 

Dve tretiny študentov tretieho ročníka už malo predstavu ako by mal vyzerať odborný 

alebo vedecký článok. 15% študentov už vedelo presne, aké hlavné časti obsahuje takýto 

typ literatúry. Jedna tretina opýtaných študentov tretieho ročníka nevie z akých častí sa 

vedecký článok skladá. Je však vidieť zlepšenie vedomostí o vedeckej literatúre a jej 

formáte o minimálne 30 % v porovnaní so študentami prvého ročníka.    

 

Obrázok č. 6b: Percentuálny prepočet vedomostí študentov prvého ročníka o skladbe 

odborného textu 
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U študentov piateho ročníka už neexistoval ani jeden študent, ktorý by nevedel z čoho 

aspoň čiastočne pozostáva odborný alebo vedecký článok. 62 % študentov piateho ročníka 

už plne ovláda skladbu odborného textu a 38 % študentov vie čiastočne z čoho sa odborný 

článok skladá.  

 

Obrázok č. 6c: Percentuálny prepočet vedomostí študentov prvého ročníka o skladbe 

odborného textu 

 

Nasledujúca otázka mala podobný charakter, kde sme chceli zistiť, či študenti vedia ako 

má vyzerať správna citácia, ktorá je odbornom texte nevyhnutná. Z dotazníka nám 

vyplynulo, že ani jeden študent prvého ročníka nedokázal napísať ako má správna citácia 

vyzerať. Iba 30 % z opýtaných vedelo, že citácia v odbornom texte musí byť a je v nej 

citovaný autor citovaného diela.  
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Obrázok č. 7a: Percentuálny prepočet vedomostí študentov prvého ročníka o skladbe 

citácie v odbornom texte 

 

V prípade študentov tretieho ročníka už 44 % študentov vedelo ako sa má správna citácia 

písať a 46 % študentov už čiastočne ovláda zásady správneho citovania. Iba 10 % 

opýtaných študentov tretieho ročníka nedokázalo odpovedať z čoho správna citácia 

pozostáva. Opäť je v prípade študentov tretieho ročníka vidieť výrazné zlepšenie oproti 

študentom prvého ročníka, kde 90 % študentov už vie aspoň čiastočne správne citovať.  

 

Obrázok č. 7b: Percentuálny prepočet vedomostí študentov prvého ročníka o skladbe 

citácie v odbornom texte 
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U študentov piateho ročníka došlo opäť k výraznému posunu a už 69 % študentov presne 

vie čo musí správna citácia obsahovať, aj keď študenti presne nevedia v akom poradí sa 

uvádza správna citácia, čo možno spôsobuje množstvo spôsobov citovania literatúry. Iba 

31 % študentov piateho ročníka nepozná úplnú citáciu. V piatom ročníku už nebol ani 

jeden študent, ktorý by aspoň čiastočne nepoznal formu správnej citácie.  

 

Obrázok č. 7c: Percentuálny prepočet vedomostí študentov prvého ročníka o skladbe 

citácie v odbornom texte 

 

V rámci kompetencií študentov v akademickom písaní sme sa zamerali aj na problematiku 

tzv. mýtov pri písaní, kde sa uvádza 7 mýtov, ktoré si študent pri písaní môže myslieť 

a ktoré by ho pri akademickom písaní mohli ovplyvniť. Z výsledkov vyplynulo, že až 65 % 

študentov prvého ročníka si myslí, že dobrá gramatika = dobré písanie a 60 % študentov si 

tiež myslí, že akademické písanie má presne stanovenú šablónu, ktorú musia dodržať. 

Naopak 50 % študentov prvého ročníka vedelo, že v odbornom texte sa nepíše v prvej 

osobe. Ostatné informácie sú zobrazené na obrázku č. 7.  
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Obrázok č. 8a: Percentuálne zastúpenie odpovedí, kedy si študenti prvého ročníka myslia, 

že výraz je pravdivý. (1. Akademické písanie musí byť presne podľa určitej šablóny, 2. Pri 

akademickom písaní sa k rovnakému textu vraciame rekurzívne, 3. Autori začínajú písať 

iba vtedy ak už majú všetko zistené, 4. Autor musí mať dokonalé prvé návrhy, 5. Autor 

musí mať písanie v sebe, nedá sa to naučiť, 6. Dobrá gramatika = dobré písanie, 7. Nikdy 

nepoužívaj písanie v prvej osobe „ja“) 

 

U študentov tretieho ročníka došlo k výraznej zmene. Zhruba o polovicu menej opýtaných 

študentov verí mýtom, ktoré sú spojené s akademickým písaním. O 20 % však klesol aj 

počet študentov, ktorí vedia že v prvej osobe sa odborný text nepíše. Pokles bol síce 

zaznamenaný, no percentuálny podiel medzi jednotlivými mýtmi v akademickom písaní 

ostal zachovaný. V preklade to znamená, že študenti od prvého ročníka postupne 

nadobúdajú poznatky a pomaly prestávajú veriť zaužívaným mýtom, s ktorými sa počas 

štúdia a akademického písanie môžu stretnúť.    
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Obrázok č. 8b: Percentuálne zastúpenie odpovedí, kedy si študenti tretieho ročníka myslia, 

že výraz je pravdivý. (1. Akademické písanie musí byť presne podľa určitej šablóny, 2. Pri 

akademickom písaní sa k rovnakému textu vraciame rekurzívne, 3. Autori začínajú písať 

iba vtedy ak už majú všetko zistené, 4. Autor musí mať dokonalé prvé návrhy, 5. Autor 

musí mať písanie v sebe, nedá sa to naučiť, 6. Dobrá gramatika = dobré písanie, 7. Nikdy 

nepoužívaj písanie v prvej osobe „ja“) 

 

Študenti piateho ročníka ako aj predošlé ročníky si myslia, že akademické písanie musí byť 

presne podľa určitej šablóny, taktiež že pri akademickom písaní sa k rovnakému textu 

vraciame rekurzívne. Menej veria tomu, že autor začína písať až keď už má všetko zistené, 

že má autor dokonalé prvé svoje návrhy, že musí mať autor písanie v sebe. Stále však veria 

predsudku, že dobrá gramatika rovná sa dobré písanie. No väčšina z nich vie, že v prvej 

osobe sa akademický text nepíše.  
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Obrázok č. 8c: Percentuálne zastúpenie odpovedí, kedy si študenti piateho ročníka myslia, 

že výraz je pravdivý. (1. Akademické písanie musí byť presne podľa určitej šablóny, 2. Pri 

akademickom písaní sa k rovnakému textu vraciame rekurzívne, 3. Autori začínajú písať 

iba vtedy ak už majú všetko zistené, 4. Autor musí mať dokonalé prvé návrhy, 5. Autor 

musí mať písanie v sebe, nedá sa to naučiť, 6. Dobrá gramatika = dobré písanie, 7. Nikdy 

nepoužívaj písanie v prvej osobe „ja“) 

 

Ďalšia otázka mala za úlohu zistiť ako študenti postupujú pri akademickom písaní. To 

znamená mali opísať činnosti, ktoré vykonávajú pri tvorbe akademického textu na vysokej 

škole. Výsledky ukázali, že 70 % študentov prvého ročníka ešte nič nepísalo a zvyšných 30 

% písalo len málo. Väčšinou však študenti začínajú vyhľadávaním informácií, prečítaním a 

písaním. Len veľmi malá časť študentov si informácie overí aj v iných zdrojoch. Študenti 

tretieho ročníka už boli zapojení do akademického písania, avšak postupujú obdobne ako 

ich kolegovia z prvého ročníka, tzn. vyhľadávajú informácie, prečítajú a potom píšu, resp. 

prepisujú text. Len niektorý z nich v postupe uviedli, že nad textom aj premýšľajú a len 

mizivé percento aj overuje informácie v iných zdrojoch, ktoré neskôr uvedie vo svojej 

práci. Väčšinou sa však jedná o prepisovanie alebo parafrazovanie už napísaného textu. 

Písanie akademického textu študentov piateho ročníka je založené na podobných 

postupoch ako študentov nižších ročníkov. Rozdiel spočíval v snažení sa pochopiť odborný 

text, ktorý následne spísali. Väčšina študentov piateho ročníka si práce najprv prečíta 

a snaží sa ich pochopiť až potom píšu vlastný text. Zo skúseností v písaní je u študentov 

piateho ročníka vydieť značný pokrok oproti svojim kolegom z nižších ročníkov.  
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Akademické písanie je založené aj na schopnosti porozumieť textu, ktorý je väčšinou 

písaný v inom jazyku, najčastejšie v anglickom jazyku. Preto sme sa študentov pýtali, akú 

literatúru používajú najčastejšie pri svojom akademickom písaní. Na výber mali 

zahraničnú a domácu literatúru vrátane českej. Výsledky dotazníka prezradili, že študenti 

prvého ročníka využívajú zahraničnú literatúru značne v menšom množstve ako domácu, 

čo korešponduje aj s prekladom anglického textu vyššie. Percentuálne rozdiely v používaní 

literatúry zahraničnej a domácej sú zobrazené na obrázku č. 9a-c.  

 

 

Obrázok č. 9a: Percentuálne vyjadrenie používania domácej a zahraničnej literatúry 

u študentov prvého ročníka 

 

Ako môžeme vidieť z výsledkov, študenti tretieho ročníka už z väčšej časti využívajú 

zahraničnú literatúru o čom svedčí aj preklad z anglického jazyka. Lepšie vedomosti 

anglického jazyka podnecuje študentov k používaniu zahraničnej literatúry v ich 

akademickom písaní.   
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Obrázok č. 9b: Percentuálne vyjadrenie používania domácej a zahraničnej literatúry 

u študentov tretieho ročníka 

 

Výsledky študentov piateho ročníka naznačujú, že sú študenti pri výbere literatúry vo 

svojich prácach orientovaný skô na zahraničnú literatúru. Výsledky tiež korešpondujú so 

znalosťou anglického jazyka, čo potom študentom nerobí problém pri výbere anglického 

textu, pretože až 74 % literatúry prác študentov piateho ročníka tvorí anglická literatúra.   

 

Obrázok č. 9c: Percentuálne vyjadrenie používania domácej a zahraničnej literatúry 

u študentov piateho ročníka 
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Používanie zahraničnej literatúry vo výučbe študentov rastie s pribúdajúcim počtom 

vyskumných článkov, ktoré je možné si dohľadať v celosvetových ale aj domácich 

databázach. Jeho doležitosťou sa zaoberal autor Paran Amos v roku 2008 vo svojej štúdii, 

kde uviedol, že zavádzanie medzinárodných výrazov v anglickom jazyku ako vedeckom 

jazyku sveta do učebného procesu má svoje opodstatnenie. Existuje množstvo štúdií o tom, 

že používanie cudzích jazykov vo výučbe študentov ich privádza do stavov úzkosti, ak 

jazyk neovládajú na dobrej úrovni (Ewald, 2007; Elaldı, 2016; Saito, 1996). V tom 

momente sa študenti uchyľujú k väčšiemu používaniu domácej literatúry, ktorej množstvo 

nezodpovedá celosvetovej kapacite a to môže viesť k menšiemu množstvu informácií v ich 

štúdiách.  

 

4.2.3 Motivácia 

 

Motivácia študentov do akademického písanie je ďalším dôležitým faktorom. V našej práci 

nás zaujímalo, či je pre študentov motivujúce ak bude ich práca, ktorú napísali 

v akademickom prostredí publikovaná a zverejnená. Preto sme študentom položili otázky 

týkajúce sa publikovania ich práce a zdieľania práce na sociálnych sieťach a podobne. 

V prvej zo série otázok týkajúcich sa motivačných faktorov mali študenti zoradiť pojmy od 

najviac motivujúceho po najmenej motivujúce, kde najviac motivujúce znamená 1 

a najmenej motivujúce znamená 4. Výsledky ukázali, že študenti prvého ročníka považujú 

iba bodové hodnotenie ich práce za menej motivujúce v akademickom písaní. Väčšina sa 

prikláňala k názoru, že nielen bodové hodnotenie ale aj publikovanie ich práce by bolo pre 

nich motivujúcejšie. Výsledky ukázali, že všetky typy publikovania v časopise aj na 

sociálnych sieťach študenti berú skôr ako pozitívum. Nie všetci študenti s tým však 

jednoznačne súhlasili. Presná polovica študentov by ale nechcela aby sa ich práca 

vyskytovala aj na sociálnych sieťach. Rovnako tak tomu bolo aj v prípade, keď sme 

študentom prvého ročníka položili otázku, či považujú publikovanie svojho článku za 

prestížne. Názorovo sa študenti všeobecne stretli presne v polovici. Iba 50 % si myslí, že 

publikovanie ich práce môže byť pre nich prestížnou záležitosťou. Väčšina by však chcela 

aby ich prácu videli aj iný čitatelia a mohli ju zdieľať aj na sociálnych sieťach so svojimi 

priateľmi a rodinou. Ak sme sa študentov opýtali, čo je pre nich najväčšou motiváciou pri 

akademickom písaní, odpovede sme nedostali žiadne. Len malé percento opýtaných 

motivujú nové vedomosti a ešte menšie percento motivuje úspech. Frank Pajeres 
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a Giovanni Valiante v roku 2001 uverejnili štúdiu v ktorej popisujú rozdiely v motivácii pri 

akademickom písaní medzi mužmi a ženami a zistili, že ženy k akademickému písaniu 

pristujú viac zodpovednejšie, sledujú ciele daných úloh, existuje u nich vyšší stupeň samo-

regulácie, kdež to u mužov sa prejavuje skôr silnejší efekt v oblasti prístupu. Motivácia 

a úspech medzi ženami a mužmi sa ukázal ako bezvýznamný faktor. Ich zistenia 

naznačujú, že ženská orientácia je adaptívna v oblasti písania, zatiaľ čo mužská orientácia 

je prospešná ak je sprevádzaná ženskou orientáciou. Zaujímavým problém sa zaoberá 

štúdia Jeremy White z 2009, ktorá pojednáva o používaní Facebooku ako sociálnej siete na 

zvýšenie motivácie do akademického písania u študentov. Autor štúdie vykonal 

experiment v rámci japonských študentov, ktorých motivoval do akademického písania 

s použitím diskusie na facebookovej stránke, kde sledovaná skupina študentov dostala 

možnosť sa interaktívne zapájať v rámci riešenej problematiky do interakcie s učiteľom 

a navzájom. Študenti bol schopný získať okamžitú spätnú väzbu o ich akademickom 

písaní. V jeho štúdii sa preukázalo, že Facebook zvýšil počet predložených prác a zvýšil 

úroveň úsilia študentov v akademickom písaní. V konečnom dôsledku sa študenti stali viac 

motivovaný z hľadiska diskusie a ponúkaných názorov a odporúčaní od ostatných 

spôsobom, ktorý nebol doteraz možný.  

Naopak zvýšenie motivácie študentov do kademického písania bola podľa autorov Lo 

a Hyland, 2007 v ich štúdii možnosť študentov si vybrať tému o ktorej budú vo svojej práci 

písať, pretože si vybrali témy, ktoré sa im zdali zaujímavé a pre nich relevantné v ich 

štúdiu.  

Študenti tretieho ročníka mali rovnaký názor na publikovanie a zverejnenie ich práce. Iba 

bodové ohodnotenie práce považovali za menej motivujúce. Prikláňali sa skôr k názoru 

prácu aj publikovať a zverejniť. Rozdiel sa vyskytol vo zverejňovaní ich práce na 

sociálnych sieťach, kde sa študenti všeobecne prikláňali k názoru skôr nezverejňovať ich 

prácu na sociálnej sieti, ale skôr iba v časopise.  

Študenti piateho ročníka boli viac nerozhodní a zhruba rozdelení na tretiny, kde každá 

tretina sa prikláňala k inému názoru. Jedni sa prikláňali k názoru, že im pri akademickom 

písaní postačuje iba bodové ohodnotenie. Ostatní, že publikovanie ich práce by bolo pre 

nich motivujúcejšie. Rovnako ako ostatné ročníky, aj študenti piateho ročníka by svoje 

práce neradi publikovali iba na sociálnych sieťach. Skôr ich motivuje aby ich práce boli 

publikované v časopisoch, ktoré by neskôr individuálne mohli zdieľať na sociálnych 

sieťach.  
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Všetky testované ročníky majú však jedno spoločné. Väčšina študentov si myslí, že 

publikovanie ich článku v časopise by bolo pre nich samotných prestížnou záležitosťou 

a v tom prípade by radi zdieľali svoj článok na sociálnej sieti so svojimi priateľmi 

a rodinou v rámci sociálnej siete. Študenti však všeobecne neradi píšu a keď už musia, je to 

pre nich skôr otázka nutnosti ako možnosti. Väčšina študentov pri otázke, čo je pre nich 

najväčšou motiváciou v akademickom písaní uviedla ukončenie štúdia. Táto informácia 

nám jasne ukazuje, že študenti v podstate čakajú iba na ukončenie štúdia. Iba malé 

percento študentov, vidí za akademickým písaním možnosti samovzdelávania 

a obohacovanie svojho osobnostného potenciálu.  
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5 Záver 

V práci sme sa zamerali na problematiku kompetencie študentov vysokej školy 

k akademickému písaniu. Písanie je komplexná zručnosť, pri ktorej treba diferencovať 

medzi spôsobilosťou práce s textom a spôsobilosťou písania. Táto diferencia sa výrazne 

prejavuje práve v rámci vysokoškolského štúdia v kontexte odborného profilu budúceho 

absolventa – vysokoškolsky vzdelaného odborníka. Osvojovanie si vzdelávacieho obsahu 

je determinované schopnosťou selektívneho prijímania informácií, samostatného 

vyhľadávania špecifického odborného obsahu a jeho následnej integrácie do obsahu novej 

kvality v podobe spojenia už naučeného a aktuálne prijímaného. Ide o súčasť 

permanentného procesu formovania širšej „kognitívnej kompetencie, t. j. do rámca 

schopnosti človeka prijímať a spracovať údaje, ukladať ich do pamäti a vyberať ich z nej 

pri mentálnych aktivitách založených na operáciách s nimi“ (Dolník, 2005, s. 41). Dôležité 

je pamätať na to, že napĺňanie vzdelávacích cieľov na všetkých úrovniach má svoje pevné 

miesto a pravidlá, ktoré formujú platformu pre ďalší postup, pričom „hierarchické 

usporiadanie znamená, že nižší cieľ je základom (predpokladom) pre dosiahnutie vyššieho 

cieľa. Porozumenie je založené na vedomostiach žiaka a zároveň vytvára základ pre ciele, 

ktoré sú v tejto hierarchii postavené vyššie: aplikácia vedomostí, analýza, syntéza a 

hodnotenie. Podobne je to i s ďalšími kategóriami vzdelávacích cieľov“ (Gavora, 2008, s. 

26).   

Dôležité miesto v celom procese patrí motivácii. V prostredí vysokej školy a v kontexte 

našej témy je to motivácia študentov k aktívnej práci s odbornými textami, prirodzenej 

integrácie vyhľadaných informácií do podpory vzdelávania, do skvalitňovania vlastnej 

prípravy na vyučovanie.  Novú kvalitu do oblasti komunikácie vedeckých/odborných 

informácií prinieslo elektronické prostredie. Práca v tomto prostredí prináša do 

komplexného charakteru kľúčových kompetencií jedinca nový prvok.  

Motivácia žiakov k učeniu, resp. osvojovaniu si obsahu vzdelávania,  nie je záležitosťou 

iba primárneho a sekundárneho stupňa vzdelávania. Prechodom na vyšší stupeň sa mení, 

prirodzene, iba forma. V prostredí vysokých škôl nadobúda vlastné kvality, ale musí byť 

prítomná. 

Európsky referenčný rámec kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie (Rada 

EÚ, 2018), v rámci ktorého sú kompetencie vymedzené ako kombinácia vedomostí, 

zručností a postojov, na prvých dvoch miestach (bez priradenia významu poradia, všetky 
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kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité, prekrývajú sa a nadväzujú na seba) 

poukazuje na význam gramotnosti (ako schopnosti identifikovať, pochopiť, vyjadrovať, 

tvoriť a interpretovať rôzne typy informácií v rôznych formách v rozličných) 

a viacjazyčnosti (ako schopnosti používať viaceré jazyky na primeranú a účinnú 

komunikáciu, ktorá rozvíja gramotnosť) v živote súčasného človeka. Jednou z často 

prehliadaných oblastí komunikácie je písané slovo a schopnosť vyjadrovať sa písomnou 

formou. Dôležité miesto v tomto smere patrí aj vysokoškolskému vzdelávaniu a to najmä 

v kontexte kvalitnej prípravy budúcich vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Preto sme 

pozornosť v rámci práce sústredili na schopnosť študentov, ktorí prichádzajú na vysokú 

školu a postupujú štúdiom do vyšších ročníkov, pracovať s odborným textom, odbornými 

informáciami a rozvíjanie ich  kompetencií prostredníctvom akademického písania.  

Na základe výskumných otázok, ktoré sme formulovali v úvode metodickej časti práce 

môžeme závery koncipované na základe získaných dát a ich analýzy rozdeliť do troch 

hlavných bodov, ktoré zahŕňajú oblasť povedomia o odborných informačných zdrojoch, 

oblasť kompetencií a oblasť motivácie študentov v kontexte akademického písania.  

Na základe výsledkov týkajúcich sa odborných informačných zdrojov by sme mohli 

konštatovať, že študenti v priebehu svojho štúdia od prvého po piaty ročník prichádzajú na 

vysokú školu s rôznymi úrovňami schopnosti pracovať s odborne profilovanými zdrojmi 

informácií, postupne poznávajú odborné informačné zdroje, začínajú rozlišovať odborné a 

neodborné informačné pramene v nadväznosti na to, ako si osvojujú odborný jazyk 

(terminológiu) svojej odbornej orientácie. Zároveň sa rozširuje portfólio zdrojov, s ktorými 

pracujú a používajú ich. Kriticky však treba konštatovať rozdiely medzi postojmi 

študentov na zlepšovaní svojich schopností pracovať s textom, resp. informáciami, nie 

všetci študenti majú potrebu poznávať a aktívne využívať odborné informačné zdroje. 

Faktom sú aj študenti najvyššieho stupňa vzdelávania, ktorý nepoznajú žiaden odborný 

elektronický zdroj.  

Pri prechode študentov do vyšších ročníkov sme identifikovali zmenu v komunikačnom 

správaní študentov v podobe silnejúcej tendencie používať sociálne siete nie výlučne na 

zábavu, naopak sme zistili, že starší študenti používajú sociálne siete aj pri štúdiu, resp. 

podpore štúdia. S prechodom do vyšších ročníkov používajú študenti v odbornej 

komunikácii a vo svojom akademickom písaní stále viac zahraničných zdrojov, čo sa 

prejavuje vo formovaní kvality ďalšej súčasti systému kľúčových kompetencií – 

viacjazyčnosti, schopnosti čítať aj zahraničnú literatúru v cudzom, hlavne v anglickom 
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jazyku. Pomocou série otázok v dotazníku sme zistili, že rozdiel medzi študentmi prvého 

ročníka a tretieho ročníka, ktorí nedokázali preložiť anglický odborný text do slovenčiny je 

zhruba 30 %. Vo vyšších ročníkoch ostal tento pomer v porovnaní s prvým ročníkom 

zachovaný. Oproti prvému ročníku sa však zlepšil podiel študentov, ktorí dokázali aspoň 

čiastočne sami preložiť odborný anglický text a študenti piateho ročníka už v 60 % 

zastúpení zvládli preložiť text samostatne. Pri zhodnotení otázky, kedy sme sa pýtali na 

skladbu citácie a skladbu odborného textu sme si potvrdili svoj predpoklad, že študenti 

nižších ročníkov ešte majú malé skúsenosti s písaním a tým pádom aj poznaním skladby 

odborného textu, pravidiel práce s inými zdrojmi (citácie a odkazovanie na použité zdroje). 

Poznanie týchto informácií a osvojovanie si tomu zodpovedajúcich zručností rástlo 

s postupom študentov do vyšších ročníkov. Musíme však podotknúť, že skoro 40 % 

študentov piateho ročníka nepozná odporúčanú formálnu stavbu a zloženie odborného 

textu a 30 % študentov rovnako nevie z čoho má pozostávať správna citácia. 

V nasledujúcej sérii otázok sme sa pýtali študentov na ich názor na pravdepodobné mýty, 

s ktorými sa môžu pri svojom akademickom písaní stretnúť. Vo všetkých prípadoch si 

študenti poväčšine myslia, že akademické písanie má svoju šablónu a musia písať tak ako 

je niekde predpísané. Taktiež študenti veria mýtu, že dobré písanie rovná sa dobrá 

gramatika. Naopak však vedia, že v akademickom písaní sa autor vracia k pôvodnému 

textu viackrát, rekuzívne. A taktiež, väčšina z nich vie, že sa odborný text nepíše v prvej 

osobe. 

Pri skúmaní motivácie študentov v kontexte akademického písania nás zaujímala hlavne 

otázka vzťahu motivácie a možnosti publikovania prác, teda verejnej prezentácie 

a zviditeľnenia sa, študentov. Chceli sme zistiť, či je pre študentov motivujúce, ak by ich 

práca, ktorú napíšu v rámci semestrálnej práce, bude aj publikovaná, kde bude publikovaná 

alebo bude postačovať iba bodové ohodnotenie. Z výsledkov sme zistili, že študenti 

všetkých ročníkov sa viac prikláňajú okrem bodového hodnotenia aj k publikovaniu ich 

práce v časopise. Neboli však stotožnení s publikovaním/zverejnením ich práce aj na 

sociálnej sieti. Skôr by to brali ako možnosť, kde si môžu svoj článok publikovaný 

v nejakom odbornom/vedeckom časopise dobrovoľne zdieľať podľa uváženia. 

Záverom v rámci hodnotenia výsledkov našej štúdie možno teda konštatovať, že postupom 

študentov do vyšších ročníkov sa zvyšuje aj ich kompetencia v akademickom písaní. Stále 

však existujú študenti, ktorých kompetencie nezodpovedajú požadovanému stavu/pozícii, 

v ktorých sa nachádzajú a stále existuje priestor na zlepšenie. Z hľadiska motivácie 
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študentov pre zlepšovanie zručností v oblasti akademického písania odporúčame okrem 

formálneho zhodnotenia splnenia povinnosti (predloženie písomnej práce), motivovať ich 

alternatívnymi spôsobmi evalvácie napríklad prostredníctvom bodového hodnotenia 

a vytvorenia systému kedy by mohli publikovať verejne svoje práce (napr. v obdorne 

zameraných blogoch, časopisoch a pod.), čo môže v konečnom dôsledku zvýšiť úroveň 

všetkých, vrátane záverečných, prác písaných v akademickom prostredí.  
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