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Úvod

 Už roky si sadám spolu s ďalšími kolegami za porotcovský stôl rôznych 
recitačných súťaží či prehliadok. Už roky sa nechávam unášať krásou hovore-
ného slova a zažívam okamihy, keď cez uši a oči sa rozjasňuje celé „vnútroze-
mie“ môjho ja, ale, žiaľ, zažívam aj okamihy sklamania, znudenia, ba až zne-
chutenia v tých minútach, keď dieťa meravo, neosobne, vyumelkovane či prí-
liš afektovane tlmočí lacný bezduchý text alebo znehodnocuje kvalitný. Me-
dzi týmito protipólmi sú interpretácie priemerné, ktorým niečo chýba. Neza-
páli sa ohníček vo vnútri recitátora, a preto ani nemá čo osvietiť a zohriať po-
slucháčov.
 Tu sa zákonite dostávame k meritu veci – k recitátorskému talentu. A keďže 
zväčša škola je miestom objavenia a vývinu recitátorského talentu, nasledu-
júce riadky budú adresované pedagógom ZŠ (osobitne učiteľom slovenského 
jazyka a literatúry), ale aj recitátorom.
 Už v úvode sa žiada pripomenúť, že ak sa chceme dopracovať ku kvalite 
či úspechu, práca školy v tomto smere by mala byť systematická, cieľavedomá, 
teda koncepčná.
 Učitelia by umeleckému prednesu nemali venovať pozornosť iba spora-
dicky, poväčšine v čase súťaží, ale práca s detským recitátorom by mala byť na 
programe počas celého školského roka.
 Týmito riadkami by som chcela prispieť ku kvalite tohto procesu odborno-
metodickými radami, prv si však potrebujeme uvedomiť rozdiel medzi umelec-
kým prednesom a prednesom detí.
 Pri umeleckom prednese ide o sprostredkovanie literárneho textu, umoc-
neného o interpretačný zámer recitátora určitému okruhu poslucháčov. Jeho 

Motto:
 „Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu 

sa rodí prednes.“

J. Čajková
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poslaním je slovom básnika a osobnosťou recitátora pôsobiť na poslucháča, 
stimulovať ho k dialógu.
 Detský prednes je výpoveďou dieťaťa o sebe pomocou textu, blízkeho 
dieťaťu formou a obsahom.
 Zmyslom detského prednesu je predovšetkým rozvoj dieťaťa v citovej i 
rozumovej oblasti, jeho celková aktivizácia. Poznávaním literatúry dieťa spo-
znáva svet. Pri významovej interpretácii textu objavuje nepoznané, no uve-
domuje si aj samo seba. Konfrontuje svoje vlastné postoje s postojom a ko-
naním hrdinov, sympatizuje s nimi, túži sa im vyrovnať.
 Prednesom sa rozvíja jeho aktivita, prehlbuje sa vzťah k materinskej 
reči, kultivuje sa jeho hovorený prejav, a to nielen vo verbálnej, ale aj never-
bálnej rovine, aktivizuje sa jeho vôľa vypovedať o sebe, vzniká úsilie o tvo-
rivý proces.
 Zmyslom detského prednesu je rozvíjanie tvorivosti dieťaťa, jeho este-
tického vnímania a cítenia.
Detský prednes je prostriedkom kultivácie osobnosti dieťaťa, najmä rozví-
jania jazykového vedomia, cítenia a reči vo väzbe na komunikačnú situáciu.
 Umelecký prednes sa môže stať pre mladého človeka príťažlivým a zá-
žitkovým médiom spoznávania slovenského jazyka, pričom „spoznávanie, 
tvorivé využívanie a kultivovanie slovenského jazyka sa stáva prostriedkom 
všeobecného vzdelávania žiaka – človeka v najširšom zmysle, pretože rozvíja 
žiakovu osobnosť v rovine poznávacej, estetickej, etickej a najmä komunika-
tívnej“ (Učebné osnovy SJaL, 1997, s. 5).
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1 | Dramaturgia umeleckého prednesu

 Dramaturgia prednesu predstavuje nielen výber literárneho textu, ale 
aj jeho úpravu, teda skracovanie textu, rôzne druhy zásahov do textu, ako je 
napríklad spájanie častí textov do jedného celku a vytváranie montáže, ko-
láže a pod.

1.1 | Zásady a kritériá výberu literárnych textov na 
prednes

 Rudolf Lesňák (1987) v tejto súvislosti za najvšeobecnejší znak vhod-
nosti textu na prednes považuje určitú dynamickosť, vnútorný pohyb, ná-
boj, impulz, výzvu k činu, čiže požiadavku, aby sa v texte niečo „dialo“, alebo 
aby v ňom „išlo o niečo“.
 Dieťa prostredníctvom literárneho textu autora vypovedá o svojom 
vzťahu k svetu, tlmočí svoje zážitky a skúsenosti. Nemôžeme mu teda auto-
ritatívne vnucovať náš výber textu (tým menej náš výklad či spôsob pred-
nesu) bez zreteľa na jeho záujmy.
 Učiteľ by mal podnecovať aktivitu žiaka pri výbere textu, ale proces vý-
beru sa musí uskutočniť slobodne. Žiak si literárny text môže vybrať sám 
alebo mu môžeme odporučiť niekoľko titulov, samozrejme, musíme pritom 
prihliadať na jeho mentalitu, schopnosti, temperament, záujem a podobne.
 V rámci súťažného recitovania je primeranosť dramaturgie prednesu jedným 
z hlavných kritérií hodnotenia. Ide najmä o primeranosť zmyslu, poetiky, myšlien-
kovej a umeleckej náročnosti textu vo vzťahu k veku, typu a vyspelosti recitátora.
 Možností výberu je dosť: v klasickej slovenskej literatúre je veľa hodnotnej 
poézie a prózy pre mladších žiakov. Azda najproblematickejšia sa javí drama-
turgia pre 3. kategóriu recitátorov. Tu treba žiakom odporúčať prekladovú, ale 
najmä našu súčasnú hodnotnú literatúru, ktorá vychádza zo životných pocitov 
jednotlivcov na rozhraní detstva a dospelosti a hovorí o nich ich jazykom.
 Ďalšou možnosťou je prednes ľudovej poézie, pretože jej obraznosť, hra-
vosť, úsmevnosť a rytmus si priam „vynucujú“ adekvátny spôsob prednesu, 
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odbúravajú neprirodzenosť a kŕčovitosť, s ktorou mládež v tomto veku zá-
pasí.
 Pri úprave literárneho textu na prednes musíme dbať o zachovanie štýlu au-
tora a vnútorného zmyslu textovej predlohy. Žiak by mal poznať celé umelecké dielo, 
z ktorého je vybraný úryvok. Na základe vybraných pridlhých textov usudzujem, že 
učitelia sa obávajú robiť zásahy do textu, teda skracovať ho. Je to však nevyhnutné, 
pretože pridlhý text poslucháča unavuje a detský recitátor zvyčajne rýchlo odpre-
zentuje záber svojich výrazových možností a potom ich už len opakuje. Vynikajúca 
recitátorka a pedagogička zo Starej Ľubovne Erika Mageranová tvrdila: „Dieťa prvé 
tri minúty prezentuje to, čo vie, počas tých ďalších ukazuje, čo nevie.“
 So skracovaním textu si dieťa neporadí. Tento proces je náročný, patrí teda 
do rúk učiteľa. Nasledujúcich päť krokov nie je návodom, len odporúčaním: 

– Urobte detailnú analýzu celého textu.
– Vyselektujte tie časti textu, ktoré sú dejovo nosné, významovo re-

levantné.
– Usilujte sa vytvoriť celok, ktorý má klasickú výstavbu: krátky úvod, 

zápletku, vrchol, rozuzlenie.
– Skontrolujte, či ostal vnútorný zmysel predlohy zachovaný.
– Overte efektivitu procesu, t. j. či sa vám podarilo vytvoriť dynamický, 

významovo relatívne ucelený, zrozumiteľný a štýlovo celistvý tvar. 

 V poézii je dosť básní, ktoré rozsahom zodpovedajú psychickým a fyzic-
kým danostiam žiakov. Jednou z možností je však aj montáž kratších básní 
od jedného autora, z jednej zbierky, a to na základe spoločných znakov.
 Montáž musí byť urobená citlivo a premyslene. Dieťa si s tým však ne-
poradí, preto tento tvorivý proces patrí do rúk pedagóga. Vyžaduje si značnú 
dávku odvahy experimentovať. Ďalšou možnosťou je vystavať koláž. Prináša to 
však riziko, že výsledný tvar nebude celistvý, ale môže pôsobiť zaujímavo. Ako 
„tmel“ môžeme použiť mimojazykové prostriedky, ktoré vychádzajú z prin-
cípu hravosti, rôzne druhy poskokov, hru na tele, hudobný nástroj a pod. (Bri-
lantne to zvládala recitátorka Ľubica Divulitová z Humenného pod pedago-
gickým vedením pani učiteľky Edity Breinerovej, v súčasnosti Alica Mihóková 
zo Sniny, ktorú vedie Mgr. Petra Fridrichová, PhD., ako aj Alexandra Kuder-
javá z Prešova, ktorú vedie PaedDr. Mária Kuderjavá).
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 „Koláže“, „montáže“ alebo „skladačky“ či rôzne experimentátorské činy 
by nemali byť len samoúčelnými experimentmi, skôr by mali sledovať jeden 
cieľ, a to prihovoriť sa divákovi, apelovať na jeho vedomie silou myšlienok, 
sprostredkovať mu zážitok.
 E. Grohová (2000, s. 40) upozorňuje na náročnosť uvedeného postupu. 
Nesmie sa pri ňom narušiť rukopis autora, výber by mal mať istý zjedno-
cujúci prvok a spojenie by malo byť kompaktné, teda bez zbytočných šu-
mov na „švíkoch“. Takto vystavaný celok má už odlišné kvality v porovnaní 
s jeho zložkami. Dá sa povedať, že tak ako vo výtvarnom umení sa kolážou 
vytvorí nový obraz, kolážou v prednese poézie sa zrodí nová báseň. Buď 
dobrá alebo zlá, nikdy to vopred nevieme, ako uvádza spomenutá autorka, 
a v tom je čaro i riziko spôsobu úpravy textu.
 Úspešná recitátorka a odborníčka Petra Fridrichová pri dramaturgic-
kých zásahoch (montážach, kolážach) pedagógom počas tvorivých dielní 
radí postupovať nasledovne:

– Majte na zreteli cieľ – čo chcete textom povedať.
– Uvedomujte si, pre koho ho tvoríte – aké sú osobnostné charak-

teristiky recitátora, jeho vek a skúsenosti.
– S textami koľkých autorov chcete pracovať (s jedným, s viacerými?).
– Vyberieme básne, verše, ktoré sú významovo rovnaké alebo po-

dobné, resp. posúvajú dej utváranej básne ďalej k želanému cieľu.
– Rozstrihajte básne a ukladajte si jednotlivé časti tak, ako majú za 

sebou nasledovať.
– Prečítajte si novoutvorený celok nahlas.
– Prezentujte utvorený celok pred nezávislými poslucháčmi.
– Upravte utvorený celok podľa pripomienok poslucháčov a vlast-

ných úvah.
– Prezentujte celok pred poslucháčmi.
– A stále dookola, kým celok nie je kompaktný.

 Žiada sa dodať, že by malo ísť o myšlienkovú alebo emocionálnu kom-
paktnosť, prípadne by bolo možné využiť kontrast ako stavebný princíp 
a kompozične koláž vystavať tak, aby bol v novovytvorenom celku jeden 
gradačný vrchol.
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 Kvalitný umelecký text pre detského recitátora vychádza v ústrety jeho 
hravosti, napĺňa jeho túžbu po humornom nadhľade, prebúdza jeho fantá-
ziu, prináša rozumové i citové obohatenie dieťaťa. Ako sa však vyznať v sú-
časnom „labyrinte“ hodnôt či pseudohodnôt?
 Aby sa učiteľ aj sám dokázal zorientovať a aby žiakom fundovane po-
radil či sprostredkoval hodnotnú literatúru, odporúčam tieto publikácie: 
Sliacky, O. – Stanislavová, Z.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mlá-
dež v rokoch 1945 – 1997; Stanislavová, Z.: Kontexty modernej slovenskej 
literatúry pre deti a mládež; Stanislavová, Z.: Autor, text, generácia, región; 
O. Sliacky a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (ktorý 
ponúka „celé autorské spektrum slovenskej literatúry pre deti a mládež od jej 
prvopočiatkov až po súčasnosť“). 
 Učiteľ by mal v detských recitátoroch postupne pestovať cit pre kva-
litný umelecký text a rozvíjať schopnosť odlíšiť plytký, triviálny text od hod-
notného umeleckého textu. Jednou z možností, ako dosiahnuť tento cieľ, je 
uplatniť princíp hry alebo hrového cvičenia.

 Cvičenie na rozvoj schopnosti recitátora rozlíšiť hodnotný umelecký 
text od neumeleckého (lacného, prvoplánového, triviálneho):
 Žiakom ponúkneme niekoľko kratších textov vysokej umeleckej hodnoty 
spolu s literárnymi gýčmi. Úlohou žiakov (pracujú buď individuálne alebo v sku-
pinách) bude hodnotiť kvalitu literárnych textov z pozície literárnych kritikov, 
vypracovať recenzie a prezentovať ich pred plénom (celou triedou). Ide o efek-
tívnu stratégiu práce, tzv. vstup žiaka do roly experta. Overovanie tohto prístupu 
v edukačnej praxi potvrdilo, že žiaci nemajú problém zaujať pozíciu s vyšším so-
ciálnym statusom, než je ich vlastný. Takýmto spôsobom trénujeme celú škálu 
komunikačných zručností, teda dôraz na ofi ciálnosť komunikačnej situácie (hoci 
len simulovanej, teda navodenej v hre) a uplatnenie spisovného jazyka. 

1.2 | Ako pracovať s vybraným literárnym textom?

 Na začiatku práce s textom je dôležité poznať kontext jeho vzniku. Od-
borníčky na umelecký prednes X. Gracová a A. Skořepová (1989, s. 74 – 75) 
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radia: Rozširujeme základné informácie o autorovi, oboznamujeme s jeho 
tvorbou. „Usilujeme sa, aby sa pre žiaka stal človekom s vlastným ľudským 
zázemím…, podnecujeme žiakov k analýze obsahu a formy zvolenej predlohy, 
samozrejme so zreteľom na jeho životné skúsenosti a úroveň jeho intelektu. Po-
máhame žiakovi analyzovať vlastný zážitok, odkrývame jeho zhodné roviny 
s rovinami textu, pomáhame mu pri ich stotožňovaní a umožňujeme mu tým 
osobnú výpoveď.“ Dramatickými hrami a cvičeniami sa snažíme žiaka citovo 
a myšlienkovo stimulovať.
 Pedagógom pomôžu aj odporúčania E. Grohovej (2000, s. 44 – 45): 
„Prvú interpretáciu prináša dieťa. Hlbší ponor do obrazov, vzťahov, situá-
cií ide postupne počas práce na zvukovom stvárnení textu“. Ďalej autorka 
sprostredkúva vlastnú dlhoročnú skúsenosť: „Nezaťažujem deti množstvom 
informácií, nechcem, aby si mysleli, že prednes je iba záležitosťou intelektu, tú-
žim po tom, aby prípravu prežívali ako dobrodružstvo, radostnú hru, pri kto-
rej sa tešíme z vlastnej tvorivosti a nápaditosti.“ S tým možno len súhlasiť.

1.2.1 | Sémantická interpretácia textu

 Na ilustráciu uvedených myšlienok a ich konkrétne uvedenie do pro-
cesu výchovy detského recitátora sa pokúsim opísať ich aplikáciu do tvori-
vého procesu vo fáze významovej analýzy balady P. O. Hviezdoslava: Zu-
zanka Hraškovie. Znenie textu neuvádzam, pretože je známy a pre učiteľov 
prístupný (Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ, 1999, s. 14 – 17). 
 Tvorba P. O. Hviezdoslava, nášho najväčšieho básnika, epika, drama-
tika a prekladateľa, je pre príjemcu veľmi náročná. Jeho výnimočný štýl sta-
via pred vnímateľa viacero interpretačných bariér. Sú to:

– parnasistický spôsob básnenia,
– eliptická stavba vety,
– náročná lexika,
– vysoká tristnosť (citované z prednášky Z. Stanislavovej, 2000).

 V prípade balady Zuzanka Hraškovie je však interpretačnou oporou 
motív dieťaťa, hlboká miera citu, majstrovské umelecké stvárnenie, preto sa 
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s prednesom tejto balady stretávame pomerne často v jednotlivých kolách 
súťaže Hviezdoslavov Kubín. (Doposiaľ som sa nestretla s prípadom, že by 
interpretom bol chlapec alebo muž, zakaždým išlo o dievča alebo ženu.)
 Dôkladné porozumenie textu je nevyhnutnou podmienkou pôsobivej 
zvukovej interpretácie, pretože, vyjadrené slovami J. Findru (1974, s. 18), 
„…hoci pri umeleckom prednese ide o zvukovú realizáciu predlohy, recitácia 
nie je v podstate záležitosťou zvuku, ale významu.“ 
 Predpokladajme, že detský recitátor sa slobodne rozhodol recitovať so-
ciálnopsychologickú baladu Zuzanka Hraškovie. Ešte pred vlastným nácvi-
kom recitácie by sa mal recitátor stať súkromným čitateľom a v procese ti-
chého čítania by mal prenikať do významovej štruktúry balady. Je viac než 
pravdepodobné, že tu recitátor II., prípadne III. kategórie (ale aj starší) na-
razí na prvú prekážku, zapríčinenú lexikou ako recepčnou bariérou (potvr-
dili to moje recepčné prieskumy dokonca aj s vysokoškolskými študentmi). 
M. Germušková (2008, s. 31) o tom píše: „…lexikálne jednotky (hviezdosla-
vizmy, okazionalizmy, poetizmy) sú…vytvorené obdivuhodným, svojským spô-
sobom a dajú sa niekedy pomerne ľahko sémanticky dešifrovať, no niektoré je 
možné pochopiť len na základe vysvetľujúcich slovníkov za textom“. Autorka 
odporúča „koncentrované, ponorné čítanie, ktoré je procesom odhaľovania 
slovnej krásy a myšlienkovej hĺbky tohto slovenského literárneho velikána.“ 
Ďalším produktívnym krokom je učiteľova pomoc pri dešifrovaní a preni-
kaní do významovej štruktúry tejto balady.
 „Významovou analýzou sa celý proces začína“ (Findra, 1974, s. 147). 
K rozumovému pochopeniu je nevyhnutné pridať poznanie a pochopenie 
emocionálnych obsahov, ktoré v tejto balade silne rezonujú. Vhodnou metó-
dou bude rozhovor o vlastných pocitoch recitátora bezprostredne po prečí-
taní balady, o nálade, ktorú táto balada navodzuje a verbalizácia príčin tejto 
nálady. Ďalším možným krokom je otázková stratégia, počas ktorej učiteľ 
u žiaka sonduje jeho traumatizujúce zážitky, reálne zažité, myšlienky a po-
city, ktoré ich sprevádzali. Učiteľ by mal stimulovať recitátora k ich verbali-
zácii a detailnému skúmaniu citových prejavov, spôsobov, ako sa prežitá bo-
lesť, smútok, sklamanie, bezmocnosť ap. somatizovala, ako ju prežíval. Takto 
učiteľ pripravuje citový rezervoár, pocitové žriedlo, z ktorého bude recitátor 
čerpať, aby jeho prednes bol bytostne zakotvený vo vlastnom psychofyzic-
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kom aparáte a postupne recitátora vedie k sebauvedomovaniu a rozvíjaniu 
„vnútorne hmatového sebacitu“ (Štembergová – Kratochvílová, 1994, s. 77). 
Týmto spôsobom je možné vyhnúť sa nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje 
J. Findra (1974, s. 146), „že recitátor uchopí iba akýsi vonkajškový význam, 
ako ho nesú jednotlivé lexikálne jednotky…“ 
 Balada Zuzanka Hraškovie je nasýtená emocionalitou, koncentro-
vanou bolesťou, smútkom, výčitkami, neutíchajúcou žalosťou a  impli-
citne aj obžalobou tých, ktorí bezprostredne Zuzankinu smrť zapríči-
nili, či absenciou intervencie sa na nej podieľali. „Tieto významové kva-
lity nesú expresívno-emocionálne zaťažené slová“ (tamže, s. 149), v texte 
je ich nemálo, napr. boľká, priviňte, pohlaďte, vtáča jak splašené, ako aj 
množstvo deminutív (zdrobnenín). Otázkami vedieme recitátora k hľa-
daniu motívov konania jednotlivých postáv s akcentom na emocionálny 
stav, na prežívanie a príčiny problémovosti hlavnej postavy tohto ume-
leckého diela, Zuzanky. Naznačeným vedením recitátora možno dosiah-
nuť želaný spôsob interpretovania, a to schopnosť „uplatňovať emocionál-
nosť a pritom nepodľahnúť falošnému, sentimentálnemu a prežívačskému 
tónu“ (tamže, s. 149).
 V ďalšej fáze práce učiteľom odporúčam využiť zážitkové metódy, kto-
rými disponuje tvorivá dramatika. Uvádzam aspoň niektoré.

Citový denník
 Vyzveme recitátorku, aby sa snažila vžiť „do kože“ Zuzanky a v role Zu-
zanky napísala, čo cíti počas niekoľkých dní alebo aspoň jedného dňa. Ná-
sledne sa to pokúsi primerane precítene prečítať. (Túto, ale aj ďalšie aktivity 
môžeme uskutočniť aj s celou triedou).

Poštová schránka
 Inštruujeme recitátorku, že je v role Zuzanky. Svoj bôľ má „vyplaviť“ do 
podoby písomnej sťažnosti. Recitátorka, prípadne dobrovoľník zo spolužia-
kov, prečíta sťažnosť v role Zuzanky. Nasleduje hodnotenie a možné korek-
tívne čítanie recitátorom.
 Požiadame recitátorku, aby navrhla riešenia Zuzankinej situácie. Čo 
mala robiť? Kto by jej bol býval mohol pomôcť?
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Aktualizovaný variant:
 Keby sa to stalo dnes, ako by bolo možné pomôcť takémuto dieťaťu?

List
 Recitátorka v role Zuzanky píšu list totčičke. Potom ho primerane ob-
sahu prečíta.

Rolový dialóg
 Recitátorka v role Zuzanky prosí otca, totčičku (učiteľa alebo spolužiaka 
v role) o pomoc.

 Týmito, prípadne inými zážitkovými metódami (bližšie Bekéniová, 
2001), rozvíjame u recitátora empatiu, súcit s trpiacou bytosťou, ktoré pra-
menia z pochopenia a uvedomovania si pocitov vo vzťahu k fyzickým pre-
javom. Takto by bolo možné zamedziť nežiaducemu stavu, na ktorý upo-
zorňuje J. Findra (1974, s. 150), že recitátor bude príliš exponovať citovú 
zložku a v tej súvislosti ako základné jazykovo – intonačné prvky bude vy-
užívať farbu hlasu, slovný prízvuk a melódiu. Emocionálnosť by sa mu pri-
tom mohla premeniť na sentimentálnosť, vrúcnosť na pátos. Výsledný tvar 
by mohol byť falošný, pretože by sa v prednese „zodvihla“ iba tá zložka, 
ktorú nesie lexika, a nie tá významová rovina, ktorú nesie básnická štruk-
túra. Pritom nejde o ignorovanie emocionálnej zložky, ale o to, aby sme 
predišli vonkajškovému (afektívnemu) prežívaniu u recitátora. To, k čomu 
by mal učiteľ recitátorovi pomôcť, je želaný stav „vášnivého vnútorného za-
ujatia“ (tamže, s. 150). 

2 | Priebežná príprava recitátora na prednes

 Keďže na 1. aj na 2. stupni ZŠ je prednes zakotvený v učebných osno-
vách, cvičenia a dramatické hry môže učiteľ zaradiť priamo do vyučovacieho 
procesu a uskutočňovať ich so všetkými žiakmi v triede, aby rozvíjal široké 
spektrum ich komunikačných kompetencií.
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2.1 | Kde a ako začať

 Učitelia, ktorí sa systematicky zaoberajú prípravou recitátorov, majú 
svoje osvedčené postupy. Pre tých, ktorí začínajú, by som navrhovala začí-
nať správnym držaním tela so spevneným ťažiskom (brucho stiahnuť, ruky 
voľne pozdĺž tela, plecia nedvíhať), nadväzovaním očného kontaktu, hlaso-
vými cvičeniami a dychovými cvičeniami. Ako však zistíme, či nádejný re-
citátor, ktorého vedieme, má správne držanie tela? Jednoduchú diagnostiku 
odporúča A. Ewiaková (1988, s. 22): „Dieťa postavíme chrbtom k stene. Pri 
správnom držaní tela sa majú steny dotýkať päty, lýtka, sedacie svalstvo, vr-
chol hrudného ohnutia chrbtice a zátylie. Keď dieťa stojí čelom k stene, špič-
kami nôh sa dotýka steny. v tomto postavení sa má steny dotýkať hrudník 
a brucho. Nos zostane od steny vzdialený 2 až 3 cm.“
 Prednes je istým druhom umeleckej komunikácie so spätnou väzbou, preto 
recitátor potrebuje svoju výpoveď „odovzdať“ poslucháčom. Nie každý však do-
káže myšlienkové a emocionálne posolstvo spisovateľov odovzdať publiku. Niekto 
je schopný urobiť to spontánne, iný potrebuje tréning na dosiahnutie adresnej ko-
munikácie. Tvorivá dramatika disponuje množstvom cvičení a hier na kontakt 
a komunikáciu. Sú pomerne náročné na čas, vyžadujú sústredenie, aktivitu chrb-
tice, vedomú prácu s dychom, predstavami, sú však veľmi potrebné a užitočné, pre-
tože sa nimi dá docieliť koncentrovanejšie úsilie a v konečnom dôsledku schop-
nosť tvorivo sprostredkovať myšlienky, emócie a posolstvá adresátovi.

Cvičenia na nadväzovanie očného kontaktu

– Žiaci chodia v istom priestore s očami upretými na zem. Na pokyn 
učiteľa alebo dohodnutý zvukový signál sa všetci zastavia a pohľa-
dom každý nadviaže kontakt s najbližším susedom.

– Učiteľ vyzve žiakov, aby sa postavili do radu podľa farby očí, a to 
od najtmavších po najsvetlejšie. Potom vyzve tie deti, ktoré majú 
vnútornú bariéru (pri recitácii upierajú svoj pohľad na zem, na 
strop alebo na jeden bod a „nekomunikujú“ očami s publikom), 
aby skontrolovali správnosť farby očí. Keďže sa všetko realizuje 
prostredníctvom hry, je predpoklad, že to zvládnu.
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– Všetci žiaci chodia po celom dohodnutom priestore. Učiteľ vy-
sloví meno niektorého žiaka. Všetci sa zastavia a hľadia naň. Me-
novaný nadviaže očný kontakt s ostatnými. Ak mal niektorý žiak 
pocit, že s ním dotyčný nenadviazal kontakt, zdvihne ruku. Hra 
pokračuje ďalej. Učiteľ vysloví meno toho istého žiaka. Až keď sa 
nezdvihne ani jedna ruka, učiteľ zmení vyvolaného žiaka.

2.1.1 | Dýchanie

 Venovať pozornosť správnemu dýchaniu prostredníctvom cvičení je 
veľmi dôležité najmä pri tvorbe hlasu. Deti, ktoré nevedia narábať s dychom, 
často rozdelia vetu – myšlienku tak, že jej obsah sa stáva nezrozumiteľným. 
Prípadne v snahe dohovoriť myšlienku zrýchľujú tempo reči. Často nedopo-
vedia konce slov, krátia samohlásky, a tak vznikajú skomoleniny častí slov. 
Najčastejšie sa u detí stretávame so zlým spôsobom dýchania, ktorého sprie-
vodným znakom je dvíhanie pliec (kľúčne dýchanie), skreslený (vykričaný) 
hlas a napínanie krčných svalov.
 Najsprávnejšie dýchanie je také, ktoré dokonale využíva dýchacie a re-
zonančné možnosti celého hrudného koša.
 Pri normálnom, teda pokojnom dýchaní je pomer medzi trvaním vdy-
chu a výdychu asi 2 : 3, čiže výdych je o niečo dlhší. Tento pomer sa pri pred-
nese mení: vdych je prehĺbenejší, ale trvá kratšie a výdych sa podstatne pre-
dĺži a spomalí, čo sa odborne nazýva dychová opora. Autorky L. Kalmá-
rová a Z. Sláviková (2003, s. 21) uvádzajú, že je to úmyselné zadržiavanie 
výdychovej fázy dýchania a poznáme ho ako najdôležitejšiu zložku spevác-
kej techniky.

Cvičenia: (Mali by byť zábavné, dieťa nemusí vedieť, čo tým sledujeme.)
1. Tichý pomalý nádych a výdych – motivácia: zatajujeme sa, bojíme 

sa, tajne sa vkrádame…
2. Prerušovaný nádych a výdych. Motivácia: niečo ovoniavam, dýcham 

na sklo ho-ho-ho, hu-hu-hu, ha-ha-ha; dýcham si na zmrznuté prsty, 
usilujem sa sfúknuť všetky sviečky na torte, ale pomaly, nepočuteľne…
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3. Precvičovanie dychovej opory. V pokojnej polohe sa deti nadýchnu na 
tri doby, zadržia dych na tri doby a vydýchnu na šesť dôb. Postupne dobu 
výdychu predlžujeme. Nádych na štyri doby – zadržať dych na šesť dôb 
– vydychovať na dvanásť dôb a ďalej predlžovať dobu výdychu.

4. Precvičovanie pružnosti brušných stien:
 štekanie – „haf-haf-haf “;
 sme loptou – skáčeme hop-hop-hop;
 posmech – „ha-ha“, „he-he“, „hi-hi“;
 „šup“ – robí prasknutý balónik;
 „ššš“ – fúkame; sme vetrom, víchricou, vláčikom…

 Zvuk ššš (vhodne motivovaný napr. ako vláčik, kosenie trávy a pod., 
teda spojený s pohybom) je terapeutický. (Prudký pohyb bránice masíruje 
vnútornosti; zbavuje trémy, napätia a pod.).
 Pri technických hlasových cvičeniach musíme dbať o to, aby nasadzova-
nie hlasu bolo „mäkké“. L. Kalmárová – Z. Sláviková (2003, s. 33), uvádzajú, 
že podľa spôsobu, akým sa rozkmitávajú hlasivky a začína fonácia, rozozná-
vame tri druhy hlasových začiatkov: tvrdý, dyšný a mäkký.
 Tvrdý, ostrý hlasový začiatok vzniká náhlym a prudkým rozrazením zo-
vretých hlasiviek výdychovým prúdom vzduchu. Hlasivky až potom začnú 
kmitať. Prejavuje sa najmä pri nepríjemnom prekvapení, rozčúlení, zľaknutí 
a u malých detí ho môžeme pozorovať ako výraz nespokojnosti, prípadne 
bolesti. Pri častom používaní tvrdého hlasového začiatku môže dôjsť k hla-
sovým poruchám a často aj k strate hlasu. Tvrdým hlasovým začiatkom, ako 
na to upozorňuje Á. Kráľ (1996, s. 66), sa ruší splývavá výslovnosť a vzni-
kajú pritom aj chyby v znelostnej asimilácii.
 „Pri dyšnom hlasovom začiatku počujeme pred fonáciou dychový šelest, 
ktorý prechádza do tónu. Hlasivky sa pri výdychu len približujú k stredovej 
čiare a nechávajú medzi sebou otvorenú hlasovú štrbinu, ktorou uniká vzduch. 
Z tohto postavenia sa priblížia k sebe, začnú kmitať a dôjde k fonácii“ (Kal-
márová, 2002, s. 20).
 Mäkký hlasový začiatok je prejavom dobrej hlasovej techniky. Je dô-
ležitý tak pri speve, ako aj pri reči. Vzniká podobne ako dyšný hlasový za-
čiatok z polohy roztvorenia hlasovej štrbiny, nie z polohy záveru, rozdiel je 
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však v tom, že množstvo vzduchu, ktorý prejde cez hlasovú štrbinu, je men-
šie a akusticky ho nepostrehneme. Hlasivky tu začnú kmitať plynule a vše-
tok výdychový prúd vzduchu sa použije na fonáciu. Je to najhygienickejší, 
najzdravší a najestetickejší spôsob fonácie. Je nielen prejavom radosti, spo-
kojnosti a dobrej pohody, ale aj jazykovej správnosti, pretože slovenská vý-
slovnosť je splývavá.

Hlasové cvičenia na nácvik mäkkého hlasového začiatku (Kalmárová – Slá-
viková, 2003, s. 34)
 Správne mäkko nasadený tón tvoríme pomocou dokonalej dychovej 
opory, dobrej tónovej predstavy a rezonancie. Každý tón nasadzujeme spo-
luhláskou (konsonantom), čím sa vyhneme tvrdému hlasovému začiatku, 
ktorý je pre hlas škodlivý. Najvhodnejšími konsonantmi sú:  
 – z tvrdopodnebných (palatálnych) ň, ď, ť, j;
 – z prednoďasnových (prealveolárnych) t, d, n, s, z;
 – z pernoperných (bilabiálnych) m, b, p;
 – z pernozubných (labiodentálnych) v, f.

1. Slová začínajúce sa na samohlásku (Elena, Emília, Oto, Ivana, Uršuľa) vy-
slovujeme s predstavou, akoby sme prvú samohlásku chceli vysloviť so spo-
luhláskou „h“ (Helena, Hemília atď.), čiže s otvoreným hrdlom, klenbou 
mäkkého podnebia, lenže ju nevyslovíme. Samohlásky na začiatku slova 
nikdy tvrdo nevyrážame, ani pri vzrušení, ani pri prízvukovaní slova. Táto 
technika reči, tzv. hrtanový výbuch na začiatku každého slova je akusticky 
veľmi nepríjemná a veľmi často vedie k vzniku hlasových porúch.

2. Na začiatku sú vhodné cvičenia začínajúce sa na slabiky hi-he-ha-ho-hu. 
U detí pri nácviku mäkkého hlasového začiatku môžeme použiť začiatky 
detských riekaniek Hijo – heta na koníku; Haju, haju, hajušky alebo mo-
tívy zvuku zvona s ozvenou bim-bam-bim-bam (tamže, s. 34).

 Pri práci so žiakmi mladšieho školského veku je vhodné uplatňovať 
hrovú motiváciu na precvičovanie mäkkého hlasového začiatku:
1. Motivácia: Dieťa prichádza domov a na chodbe počúva, či je mama 

doma. Pokojne ju osloví. „Mama, si tu?“ Svoju otázku niekoľko ráz zo-
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pakuje so stúpajúcou intenzitou hlasu, matka ho asi nepočuje. Dieťa 
usúdi, že matka je v záhrade, pristúpi k oknu a zavolá do záhrady.

2. Motivácia: Prihovárame sa bábike alebo malému súrodencovi, chlácho-
líme plačúce dieťa, lákame k sebe mačiatko.

 Dýchanie je jediná vegetatívna funkcia, ktorá môže prebiehať automa-
ticky, sme však schopní ju ovládať aj vôľou. Nácvikom, pravidelným tré-
ningom až po úplnú automatizáciu správneho dýchania môžeme pozitívne 
ovplyvňovať svoj život, upokojiť srdce, prinavrátiť si stratenú rovnováhu 
v stresuplnej profesii, prostredníctvom dýchania trénovať autoreguláciu ako 
najdôležitejší krok k emocionálnej inteligencii (pozri D. Goleman: Emoční 
inteligence, 1997). Mali by sme vedieť, že podľa spôsobu, akým prebiehajú 
dýchacie pohyby, ako pracujú svaly medzirebrové a bránica, rozoznávame 
tri typy dýchania:
a) abdominálne (brušno-bránicové) – pri nádychu sa bránica znižuje, bru-

cho sa nafukuje. Dolná časť pľúc sa napĺňa vzduchom. Rytmické znižo-
vanie bránice mierne, ale trvalo masíruje všetky brušné orgány a pod-
poruje ich správnu funkciu.

b) kostálne (hrudné) – rebrá sa rozostupujú činnosťou medzirebrového 
svalstva, rozšíri sa hrudný kôš, pľúca sa viac plnia v strednej časti. V spo-
jení s abdominálnym dychom poskytuje uspokojivú ventiláciu pľúc.

c) klavikulárne (kľúčne – do hrotov pľúc) – prístup vzduchu do pľúc je 
umožnený nadvihnutím kľúčnych kostí, čím sa plní iba horná časť pľúc. 
Je to najmenej vhodný spôsob nádychu (Grohová, 2000, s. 11). L. Kal-
márová, Z. Sláviková (2003, s. 20) rozlišujú 4 typy dýchania, okrem uve-
dených aj zmiešané (kostoabdominálne). 

 Najdokonalejší a najosožnejší je úplný nádych, ktorý zahŕňa všetky tri 
spôsoby a spája ich do jediného plného a rytmického pohybu, je to cieľ, ktorý 
potrebujeme s deťmi dosiahnuť. Pre celkom maličké deti je to úplne priro-
dzený spôsob dýchania. S pribúdaním zložitosti ich života však začína prevlá-
dať dýchanie kostálne, prípadne klavikulárne. Preto je potrebné venovať po-
zornosť dychovým cvičeniam v rámci jazykového vyučovania alebo aj v inej 
zložke, teda tam, kde si to učebný obsah (napr. literárny text) vyžaduje.
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 D. Šimčík (2001, s. 89) uvádza dychové cvičenie, ktoré možno motivo-
vať pomocou hry, v ktorej „lienky – deti“ neposlúchli svoje mamičky a za-
blúdili v tráve. Pretože ešte mali slabé krídelká, nevládali vzlietnuť a vrátiť 
sa domov. Deti našli plačúce lienky, opatrne ich zdvihli z trávy, položili si 
ich na dlaň a pod vedením učiteľa sa nadýchli a jemne fúkali na krídelká lie-
nok, kým sa im nepodarilo vzlietnuť. Vzlietnutie lienok vyjadrujú deti mäk-
kým, uvoľneným oblúkovým pohybom ruky smerom k oblohe. Takto mo-
tivované dychové cvičenia sa viackrát opakujú. Možno ich motivovať pri-
meranou hudbou a prirodzene, že to nemusia byť len lienky, ale aj motý-
liky, skrehnuté vtáčatká, chrobáčiky, čiže to, čo nám literárny text prinesie. 
Tvorivý učiteľ dokáže z textu vyťažiť maximum pre osobnostný rozvoj detí. 
(Môže do toho zahrnúť kineziku – štylizovaný pohyb, gesto navodené ima-
gináciou, vychádzajúce z vnútorného zážitku; posturiku – postoj tela – zná-
zorni, ako sa cítilo slabé zvieratko? Bezmocne – práca s telovým gestom – 
dieťa sa schúli; zvieratko vyzdravelo – zmena posturiky navodená prežíva-
ním, teda impulz vychádza zvnútra).

3 | Technická pripravenosť recitátora

Výslovnosť (artikulácia)
  Najnápadnejšou stránkou techniky recitátora je artikulácia. Zrozu-
miteľnosť a správnosť výslovnosti podľa L. Kalmárovej – Z. Slávikovej (2003, 
s. 35) ovplyvňuje jednak správna predstava artikulovaných hlások a správna 
koordinácia hlasotvorných a artikulačných orgánov. K artikulačným orgá-
nom patria čeľusť, zuby, tvrdé a mäkké podnebie a najdôležitejšou súčasťou 
je jazyk, ktorý má tri časti: špičku, chrbát a koreň. 
 Artikulácia je koordinovaná činnosť respiračného, fonačného a rezo-
nančného aparátu. K správnej artikulácii preto potrebujeme dychový prúd, 
fonáciu a úpravu dychového prúdu a hlasu v príslušných rezonančných du-
tinách. Modifi káciu hlasu v rezonančných dutinách môžeme uskutočniť 
dvoma spôsobmi – zmenou tvaru a objemu týchto dutín, alebo rôznou kom-
bináciou ich tvaru, čiže artikulačnou technikou. 
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 Artikulačná technika znamená foneticky správnu, presnú, pružnú, po-
hotovú a zrozumiteľnú výslovnosť (tamže, s. 35). Á. Kráľ (1996, s. 32) v sú-
vislosti so zvukovou kultúrou reči poukazuje na dôležitosť takých vlastností 
rečového prejavu, ako je „artikulačná zreteľnosť, intonačná výraznosť a into-
načné bohatstvo, intonačná logickosť a jednoznačnosť, prednesová primeranosť 
a presvedčivosť, eufónia reči, logicky správne a nerušené dýchanie, funkčné vy-
užívanie vlastností hlasu a neutralizácia vplyvu čítania na prednes“.
 Zrozumiteľnosť hovoreného slova, ako uvádzajú už spomínané au-
torky (tamže, s. 36), závisí predovšetkým od presnej výslovnosti konsonan-
tov, ktoré hlasový prúd brzdia. Tieto musia pri výslovnosti prekonávať ur-
čité prekážky, ktoré mu stavajú do cesty artikulačné orgány, najmä jazyk, 
pery a mäkké podnebie. Ústa sú privreté alebo zatvorené (p, b, m), jazyk sa 
zúčastňuje len svojimi časťami, prípadne sa nezúčastňuje vôbec.
 Niektorým spoluhláskam musíme venovať pri výslovnosti zvlášť veľkú 
pozornosť. Sú to predovšetkým sykavky, ktoré nesmieme vyslovovať veľmi 
výrazne, aby náš hlasový prejav nebol poznačený neestetickým sykotom, ale 
na druhej strane ich však nesmieme potlačiť veľmi opatrným povrchným 
vyslovovaním. Článkovanie sykaviek je veľmi jemné a môžu pri ňom nastať 
poruchy. Najbežnejšou známou poruchou je šušlanie. Náprava výrazných 
chýb výslovnosti patrí do rúk logopéda.
 Spoluhlásky na konci slova nesmieme vyrážať ani hltať, treba ich vy-
sloviť mäkko a zreteľne. v prípade pochybností o správnej výslovnosti siah-
neme po Pravidlách slovenskej výslovnosti od Ábela Kráľa. 
 Na odstránenie prípadných chýb vo výslovnosti koncoviek používame 
cvičenia v pomalom tempe s dôrazom na jemné, ale dôsledné vyslovenie 
koncových spoluhlások. 
 Keď sa v slove vyskytujú zdvojené spoluhlásky, v slovenčine sa vyslo-
vujú tak, ako keby išlo o jednu predlženú (Mistrík, 1984, s. 34). V balade 
Zuzanka Hraškovie sa gemináta vyskytuje v slovách ochlaďte a pohlaďte. J. 
Sabol – I. Bónová – M. Sokolová (2006, s. 59) správnu výslovnosť demon-
štrujú na príklade. „V spojení pred tebou sa zadrží jazyk v momente, keď sa 
artikuluje ť v predložke pred. Chrbát končeka jazyka sa dotýka horného ďasna. 
z tejto pozície počas dotyku jazyka s ďasnom treba prejsť k ďalšej artikulácii: 
pret-ťe-bou. Jazyk urobí výrazný pohyb, ktorý si treba uvedomiť.“ Autori po-
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núkajú užitočné cvičenia na nácvik správnej výslovnosti zdvojených spolu-
hlások. Ide o dvojice slov s jednoduchou a zdvojenou spoluhláskou. Rozdiel 
vo výslovnosti by podľa autorov mal byť taký výrazný, aby poslucháč napí-
sal diktované slová správne:

– raný – ranný
– cenný – ceny
– podaný – poddaný
– otlačiť – odtlačiť
– sudca – súca
– vie šiť – vieš šiť (ďalšie cvičenia na tréning starostlivej artikulácie 

uvádzajú autori na str. 58 – 59). 

 Pri výslovnosti je podľa Š. Štembergovej (1989, s. 63) tým najdôležitej-
ším tzv. „aktívne uvoľnenie“.
 Vo výslovnosti sa uvoľnená aktivita premietne do švihového pohybu 
všetkých artikulačných orgánov (jazyk, čeľusť, pery). Ibaže ak namiesto uvoľ-
neného švihu hovoríme ťahom, reč je neprirodzená, afektovaná. Preto je po-
trebné zaraďovať pravidelné výslovnostné rozcvičky tak v kolektíve triedy, 
ako aj v individuálnej práci.
 Pri rozcvičkách na rozhýbanie artikulačných orgánov volíme také cvičné 
texty, v ktorých sa často strieda väčšie a menšie rozovretie čeľuste, keď jazyk 
strieda prácu špičky, strán a koreňa, keď sa kútiky úst približujú a odďaľujú 
alebo vysúvajú dopredu. Pre deti mladšieho školského veku je vhodné takéto 
rozcvičky motivovať reálnym zážitkom, napríklad bolí nás zub alebo čokoľ-
vek iné (podľa deťmi zažitej situácie) a hlasno pritom stonáme: jajajajajaja-
jaj, ideme nakŕmiť sliepočky, hlasno ich zvolávame: ná ná ná ná ná moja.
 Príklady, ktoré odporúčajú Š. Pavelková, J. Vobrubová, Š. Štembergová 
(1989, s. 63 – 64):
 jazyk:  vlky plky vlky plky; kobyla kopytami klopala
    klepity klapity klap;
    na klavíri hrala Klára Kráľová,
 strany jazyka: jeje jeje, čo sa deje, pôjdeme?
    naolejuješ, neolejuje (vyčasovať sloveso naolejovať);
 pery a jazyk: ťapity ťupity ťapity ťupity.
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 Pri výslovnosti je najdôležitejší jazyk. Jeho práca sa nenahradí ani zvý-
šeným pohybom pier ani čeľuste. Lenivý jazyk a mimoriadne aktívne ostatné 
artikulačné orgány spôsobujú, že reč je nezreteľná a navyše pôsobí smiešne. 
Iba súhrou všetkých artikulačných orgánov je výslovnosť prirodzená, zre-
teľná a pekná.
 Na rečový prejav žiakov v období puberty môže negatívne vplývať rýchly 
vývin, najmä rýchlo rastúce končatiny. Rýchly rast končatín a svalstva však ne-
stačí regulovať nervová sústava (mozgové motorické centrum). Následkom toho 
sa motorika zhoršuje, pohyby žiakov v období puberty sú často nekoordinované. 
Výsledkom môže byť aj nezreteľná výslovnosť. Preto ak máme recitátorské talenty, 
cvičeniami udržujeme ich artikulačné orgány v pohotovosti. Dávkujeme ich však 
citlivo a nenásilne, pretože „svaly pubescentov sa unavujú rýchlejšie než svaly do-
spelých ľudí a nie sú schopné dlhého namáhania“ (Ľ. Končeková, 2007, s. 178).
 Precvičovanie čeľuste (Pavelková, Vobrubová, Štembergová, 1989, s. 65):

– malá, malá, malá; 
– Všetci vztyk, vstupuje jeho veličenstvo!
– Voda už vsiakla. 
– Vyšla mu v ústrety. Všetko vzdal.

 Precvičovanie pohybu pier:
– Čo si to tam šuškáte, šuškáte do uška muške?

 Cvičenia na uvoľnenie artikulačných orgánov ponúka M. Disman (1976, 
s. 112): 
 jazyk vyplaziť: zasunúť – vyplaziť – zasunúť (zrýchľovať);
 polovyplazený:  vpravo – vľavo – vpravo – vľavo;
    hore – dole – hore – dole;
    krúžiť okolo pier;
 so zavretými ústami: to isté – všetky pohyby vnútri úst.
 Pery bá-ba bá-ba + bábabába… + pá-pá pá-pa + pápapápa… + máma-

-máma… + brrrr + trrrr atď.

 Súdiac podľa chýb vo výslovnosti, ktoré sa najmä v nižších kolách sú-
ťaže Hviezdoslavov Kubín ešte stále vyskytujú, nezaškodí upozorniť na bez-
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chybnú spisovnú výslovnosť, najmä znelostnú asimiláciu, splývavú výslov-
nosť a výslovnosť predložiek s, so, k, ku. Veľkým problémom sú dlhé samo-
hlásky. Pod vplyvom východoslovenských nárečí deti v tomto regióne ne-
majú správne rozvinuté cítenie kvantity, teda buď krátia, alebo priveľmi pre-
dlžujú výslovnosť. 
 J. Sabol – I. Bónová – M. Sokolová (2006, s. 23) poukazujú na dôležitosť 
správnej výslovnosti dlhých samohlások, keďže protiklad krátkej a dlhej sa-
mohlásky je v spisovnej slovenčine funkčný, dištinktívny, teda význam roz-
lišujúci a ponúkajú cvičenia aj s inštrukciou na eliminovanie nesprávnych 
návykov vo výslovnosti jednotlivcov. 
 „Vyslovujte dvojice slov tak, aby ste zachovávali výslovnostný pomer krát-
kej a dlhej samohlásky približne 1 : 2“ (tamže, s. 24).

– baba – bába
– babka – bábka
– badať – bádať
– byty – bitý
– drahá – dráha (mnoho ďalších príkladov uvádzajú autori na 

s. 24 – 27, napokon, žiakov môžeme vyzvať, aby takéto dvojice 
slov tvorili sami). 

 Dokonca aj v celoslovenskom kole 55. ročníka Hviezdoslavovho Ku-
bína sa recitátori ojedinele, ale predsa, dopúšťali chýb najčastejšie tým, že 
nerešpektovali splývavú výslovnosť uplatňujúc tvrdý hlasový začiatok (na 
začiatku slov začínajúcich samohláskou). Bolo to v prípadoch: neostávalo 
mu nič iné; keď nás anjeli strážia; strať sa mi z očú; Čo sa robí s ich kráľov-
skou dcérou? Nepriložil som ho k uchu; poď okamžite domov; prebiť sa cez 
obrovskú rovinu; nezíde mi z očí. 
 Zdá sa, že tu zlyháva pedagóg, tým, že nevenuje dostatočnú pozor-
nosť nácviku až k postupnému zautomatizovaniu správnej, teda splýva-
vej výslovnosti, ktorú Á. Kráľ (1996, s. 65) vysvetľuje ako „viazanie slov, 
medzi ktorými nie je prestávka, pričom sa hladko a plynulo prechádza od 
jedného slova k druhému, od hlásky, ktorou sa končí predchádzajúce slovo 
(morféma), k hláske, ktorou sa začína nasledujúce slovo (morféma). V slo-
venčine sa samohláska aj po prestávke obyčajne začína vyslovovať mäkko, 



–25–

plynulo a hladko – s postupným rozkmitávaním hlasiviek. Mäkký začiatok 
artikulácie samohlások je charakteristický pre slovenskú splývavú výslov-
nosť“. Tvrdý hlasový začiatok, ktorý recitátori vo vyššie uvedených prípa-
doch uplatnili, zrušil splývavú výslovnosť, a tým vznikli chyby aj v zne-
lostnej asimilácii. 
 Výslovnostným problémom sa javí aj stupeň mäkkosti spoluhlásky ľ. 
Á. Kráľ (1996, s. 139) upozorňuje na nedostatočnú mäkkosť spoluhlásky ľ. J. 
Findra (1998, s. 85), uvádza, že výslovnosť tejto spoluhlásky je rozkolísaná. 
Mnohí hovoriaci vyslovovali namiesto mäkkého ľ polomäkké alebo často aj 
tvrdé l (zrejmý vplyv západoslovenského nárečia). „Z ortoepického hľadiska 
je dôležité, aby sa zachovával dostatočný rozdiel medzi l a ľ“ (Á. Kráľ, 1996, 
s. 83). Recitátor by mal ovládať korektnú výslovnosť palatálnej spoluhlásky 
ľ a náležite ju uplatňovať. Výnimka, teda funkčné porušovanie normy, je ak-
ceptovateľná v replikách postáv na charakterizáciu postavy.

4 | Estetická stránka reči

 Estetickú stránku reči treba v deťoch pestovať odmalička. Anglický pe-
dagóg Peter Slade (1954) hovorí, že zmysel pre hudobnosť jazyka sa v deťoch 
prebúdza vtedy, keď podporujeme čo najviac ich prirodzenú lásku k zvuku, 
zmysel pre farbu zvuku, silu a gradáciu.
 Neustále treba dbať o to, aby deti nevnímali reč, zvlášť rýmované rie-
kanky, iba po zvukovej stránke, ale viesť ich k zvukovo obsahovému vý-
znamu reči. Preto je dôležité, zvlášť u mladších žiakov, spájať slovo s pohy-
bom a predstavou. Mám na mysli skutočnú, spontánnu detskú hru, či už 
s pravidlami, alebo improvizovanú.
 Pohyb uvoľní v deťoch tvorivú fantáziu a pomocou rytmu, dynamiky či 
zvukomaľby pripraví pôdu pre slovo ako odraz vlastných myšlienok a citov. 
 U mladších detí sa výchova techniky reči a jej estetiky prelína. Nemajú 
ešte vyvinutý sebacit, takže ich treba viesť k správnej reči cez jej obsahové 
a estetické kvality. Ako cvičný materiál poslúžia texty akcentujúce krásu ja-
zyka, ľubozvučnosť, napr.:
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Vyčítanka
 Kvitne vŕba,
 na tej vŕbe rastie hŕba
 bahniatok,
 a to je len začiatok.
 Krásnie vŕba, vonia veľmi,
 visí na nej zvon,
 štrnk-brnk, bŕkni, vyleť dvermi,
 brnkni z úľa von! (Moravčík, 1989, s. 36).

Cvičenia
 Vytváranie a tvorivé prezentovanie rôznych zvukomalebných textov. 
(Tvorivý učiteľ si vlastný zásobník stále dopĺňa o výtvory žiakov, ale aj bás-
nikov a spisovateľov).
 Skákala baba rexum
 kandr cinka bzinka cez rybník
 priniesla nám rexumkandr cinka bzinka pekný rým (Š. Štembergová, 

1994, s. 20).
 Drn má baba, drn má baba, baba má v drdole drn drn drn (tamže, s. 24).

 Dvojiciam žiakov dáme za úlohu vytvoriť drobnú pohybovú kreáciu. 
Predvádzajú ju súbežne s textom.

 Cvičením zameraným na skvalitnenie estetickej stránky reči je hra na 
čarodejníkov.
 Akémukoľvek textu dáme magickú silu zaklínadla, napr.:
 Abraka dabraka čáry máry
 kolesá od lesa brundibáry
 člobrdo na tvrdo hrnky brnk
 kocúr je v kroví, vrabce fŕnk (tamže, s. 142).

 Deti tu môžu spontánne uplatniť dramatický výraz, gradáciu, emfázu 
(citový dôraz). Osvedčilo sa mi, keď som žiakov zmotivovala naráciou s roz-
právkovým motívom:
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 „Deti, čo keby sme skúsili odkliať Šípkovú Ruženku zo storočného 
spánku. Pomôže nám čarovné zaklínadlo, ale najmä naše presvedčenie, že 
jej pomôžeme“.
 So žiakmi sme utvorili kruh, uprostred ktorého ležala Šípková Ruženka 
(môže to byť len jej zástupná podoba, reprezentovaná kusom látky, ale aj 
dobrovoľníčka). Úplná koncentrácia a apelatívnosť sa zvyčajne nedostavila 
hneď na prvýkrát (v takom prípade som povedala, že to musí byť naliehavej-
šie, pričom som sama začala čarovať aj pohybom, mimikou a gestami). Naj-
neskôr na tretí pokus boli deti schopné slovne aj mimoslovne čarovať s pat-
ričnou naliehavosťou pretavenou do dramatického výrazu.
 Podobne môžeme riadiť čarovanie divochov okolo ohňa, pričom žiaci 
majú za úlohu uplatniť rytmus, prípadne v texte, ktorý vytvoria, majú uplat-
niť zvukomaľbu ap.
 Cvičenia na rozvoj estetickej stránky reči môžeme vhodne spájať s ar-
tikulačnými cvičeniami. Niekoľkominútové artikulačné rozcvičky by však 
bolo vhodné zaradiť do vyučovacieho procesu oveľa častejšie. Uvedenú po-
nuku jazykolamov možno obohatiť o žiacke výtvory, t. j. motivujeme žia-
kov, aby tvorili vlastné „jazykolamy“ alebo ich vyhľadávať v literatúre (napr. 
Moravčíkove a Hevierove texty).
 Množstvo užitočných cvičení na kultivovanie rečového prejavu uvá-
dzajú autori J. Sabol – I. Bónová – M. Sokolová (2006, s. 22 – 76).

Artikulačné cvičenia a jazykolamy:
– Pred potokom, za potokom, päť kôp konopí.
– Juro Jura ruje, ruje fujaruje.
– Mäsiar, mäsiar, daj mi loja, toho najlojovatejšieho.
– Naše húsatá sa všetky cez priekopu poprekoprcovali.
– V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.
– Klobučníčka, klobučník, kládli klobúk na ručník.
– A tie vrabce z toho tŕnia – štrng brng do druhého tŕnia, a tie vrabce 

z toho tŕnia – štrng brng von z toho tŕnia.
– Trn, trn, trn, tŕňové, vŕbové, osikové, rakytové, to sú všetko drevá 

dobré, trn, trn, trn.
– Klope Prokop po pokropenej Prokopkinej pokrievke.
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– Má mama Mateja, či nemá mama Mateja?
– Čiernohorský horár Horský trnie v trnavskom tŕní.
– Straka s trakami strká strakatý struk do štrku.
– Skrč prst skrz krk.
– Koleso, koleso, okolesilo si sa, železo, železo, oželezilo si sa.
– Skúpy skupáň Skupinoha skúpo skrýval svoje skupánstvo-
– Boli traja bratia: Jeden bol vyrukavičkovaný, druhý bol ešte vyru-

kavičkovanejší, tretí bol najvyrukavičkovanejší.
– Vraví straka rapotačka, rapotať je pre mňa hračka.
– Plch pchal chlp z bĺch, pch!
– Holič Holý holí holiča z Holíča.
 (Tento jazykolam je vhodný na precvičovanie ľ a l.)

Cvičenia na krásu a vznešenosť jazyka

Hra na kráľovský dvor
 Komunikačným „štartérom“ je učiteľ. Na podporu dôvery v hru môže 
použiť nejakú zástupnú rekvizitu ako žezlo, kus látky ako hermelínový plášť; 
ďalší kus látky (saténu a pod.) prehodí cez stoličku, ktorá sa stane kráľov-
ským stolcom.
 Učiteľka v role kráľovnej (rola s najvyšším statusom) alebo učiteľ v role kráľa: 
 „Vítam vás, moji vznešení dvorania. Prosím vás, prichádzajte po jed-
nom a tlmočte mi svoje žiadosti a prosby.“
 Žiak (v role grófa a pod. svoje meno a titul môže vopred výrazne a na-
hlas oznámiť ceremoniárovi, ten ho, patrične slávnostne artikulujúc, pred-
staví všetkým.)
 „Ó, najvznešenejšia kráľovná,…“ atď.
 Začiatky budú zrejme mierne rozpačité, „kostrbaté“, deti sa budú za-
drhávať, ale neskôr sa môže prekvapujúco dobre dosiahnuť cieľ, ktorý to-
uto hrou sledujeme: rozvíjať artikulačnú techniku, cit pre jazyk a komuni-
kačnú situáciu, umožniť žiakom zažiť očarenie z jazyka, rozvíjať nielen fl u-
enciu a fl exibilitu reči, originalitu nápadov, ale aj trénovať city a túžby detí. 
Množstvo cenných nápadov vytvoril v knihe Ako sa stať tvorivým, 1997, 
psychológ a pedagóg M. Zelina.
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Aktualizovaný variant vhodný pre starších žiakov
 Ste pozvaní k ministrovi školstva ako reprezentanti školy, aby ste tl-
močili svoje požiadavky a predstavy o ideálnej škole a pod. (Fantázii sa me-
dze nekladú. Žiaci improvizujú v rovine simulácie, čo predstavuje iba hra-
ničný typ rolového hrania, teda ten najjednoduchší, alebo v rovine rolovej 
hry, ktorá je pre žiakov zvládnuteľná a atraktívna). 

5 | Základné telesné naladenie recitátora

 Pod týmto pojmom rozumieme okrem držania tela aj uvoľnenú akti-
vitu a mieru základného svalového tonusu. Naladením tela je podmienené 
aj vnútorné naladenie recitátora a jeho chuť adresovať svoju výpoveď poslu-
cháčovi.
 Prvou a najdôležitejšou požiadavkou je aktívne držané ťažisko tela. 
Často som bola svedkom toho, že recitátor svojím vcelku dobrým predne-
som nezasiahol poslucháča práve preto, že recitoval s povoleným ťažiskom, 
teda s ochabnutým bruchom, zhrbený, s rukami zopnutými vpredu. Povo-
lené ťažisko oslabuje chuť konať a akúkoľvek aktivitu. V prednese potom ab-
sentuje apelatívnosť, vnútorný pátos a nadšenie.
 Umiestnenie ťažiska si najlepšie uvedomíme vtedy, keď priložíme jednu 
ruku dlaňou na spodnú časť brucha pod pupok a druhú ruku chrbtom na bedrá. 
Niekde medzi nimi je ťažisko. Pri prednese ho potrebujeme zaktivizovať.
 V prípade detského recitátora to trénujeme nasledovne:
 „Deti, predstavte si, že si obliekate čarovné nohavice, ktoré vás ťahajú 
do výšky. Pocit nadnesenia vychádza iba z tých nohavíc, teda ani v páse, ani 
v iných častiach tela sa nič nedeje, iba nohavice vás nadnášajú.“ (Š. Štember-
gová, 1994, s. 19).
 Iba s aktívnym ťažiskom sme schopní vložiť do našej výpovede energiu vnú-
tornej naliehavosti či angažovanosti. Intenzívnejšie pritom vnímame priestor a part-
nera v ňom. Tým sa prednes stáva adresnejší. Aktívne držané ťažisko nám umožní 
prežiť telom rytmus, ktorý je pri povolenom ťažisku nenáležitý. Táto aktivita má 
rozhodujúci význam pri prirodzenom, výraznom a úspornom rozoznení hlasu.
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 Preto by sme mali pravidelne zaraďovať do rozcvičiek aktivizáciu ťa-
žiska spojenú so slovami. Používame riekanky s poskokmi (čarovné noha-
vice nás ťahajú stále hore, a to i pri dopade).

 Príklady textov (Š. Pavelková, J. Vobrubová, Š. Štembergová, 1989, s. 67):

 Hop hop Bartoni   Hup, hup, hupi, hup
 štyri baby na koni   nožičkami dupi, dup!
 Piata baba na chvoste  Tľap, tľap, tľapi, tľap,
 cvála práve po moste  zavrtím sa ako chlap!

 Takéto cvičenia odporúčajú autorky uskutočňovať iba so zdravými 
deťmi mladšieho školského veku.

Ďalšie prvky správneho držania tela
 Uvoľnená a vzpriamená chrbtica a vznosne držaný hrudník, ktorý sme-
ruje kosťou hore – to sú predpoklady správneho držania hlavy. Váha hlavy, 
podopretá chrbticou, spočíva na šijových svaloch. Preto pri rozcvičkách 
vedieme deti k tomu, aby držali uvoľnene vzpriamenú šiju. Na dosiahnu-
tie tohto cieľa odporúčajú vyššie uvedené autorky (tamže, s. 68) uvoľňova-
cie cvičenie, a to „zabimbať“ hlavou k hrudnej kosti, držanej dohora. Záro-
veň sa uvoľníme i hlasovo rozoznením slabík bimm-bamm, bimm-bamm. 
Hlavu potom dvíhame uvoľneným pretiahnutím šije.
 Ak to budeme precvičovať častejšie, dieťaťu sa to stane návykom a po-
stupne dokáže svoje telo naladiť čo najoptimálnejšie.
 K abecede recitátora patrí aj cit pre priestor. Uvoľnená aktivita tela 
umožní vnímať priestor celej miestnosti nielen očami, ale celým telom, svalo-
vým zmyslom. To nám umožní vlastný prejav prispôsobiť danému priestoru. 
Ak sa sústredíme na priestor, ktorý telom vnímame, samovoľne sa nadých-
neme úmerne k priestoru, teda tým hlbšie a výdatnejšie, čím je priestor väčší.
 Aby recitátor získal kontakt s hľadiskom, musí ho priestorovo obsiah-
nuť celé, teda od prvého až po posledný rad. Iba potom si môže byť istý, že 
sa celé hľadisko cíti oslovené. (Žiaľ, ešte stále sme svedkami toho, že dieťa 
recituje podlahe alebo stropu, preto takýto prednes nemá šance na úspech. 
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Úlohou učiteľa je vypestovať u detí návyk kontaktovať sa s partnerom očami, 
čo je v našej kultúre prirodzené a je prejavom asertivity).
 Je dôležité, aby dieťa zvládlo začiatok prednesu. Žiakov treba nau-
čiť najprv osloviť diváka telom, uvedomiť si ho v priestore, naladiť sa, 
nadýchnuť, zaregistrovať moment pripravenosti divákov a až potom za-
čať, ináč sa nevytvorí sústredenie, teda väzba recitátora s hľadiskom. 
Počkať si na sústredené ticho v hľadisku je základným predpokladom 
úspešného recitovania. Žiakom treba vysvetliť, že prednes je komuniká-
cia a moment sústredeného a očakávaného začiatku môžeme trénovať 
v triede pri každej individuálnej odpovedi žiaka. Zároveň tým budeme 
rozvíjať významnú sociálno-komunikačnú zručnosť, t. j. aktívne počú-
vanie ostatných žiakov.
 Dôležitý je aj záver prednesu, čiže treba docieliť, aby recitátor nechal 
svoj prednes doznieť. Tým opäť dáva najavo svoje partnerstvo s divákom.
 Jedným z najúčinnejších prostriedkov oživenia detského prejavu a pre-
cvičenia výrazových prostriedkov je improvizácia v konkrétnom konaní v re-
álnej situácii, ktoré má dieťa zažité.

Námety na improvizovanú rolovú hru
 Rozbila si drahocennú vázu (niečo poškodila, zničila, čokoľvek, čo dieťa 
naozaj zažilo, čo má „zabodnuté“ vo svojej citovej pamäti). Prichádza ma-
mička a neostáva ti iné, len jej to oznámiť. Rozohráva sa to v simultánne pra-
cujúcich dvojiciach v určenom časovom limite. 

 Učiteľ vyzýva dvojice dobrovoľníkov, ktorí prezentujú svoju improvi-
zovanú etudu. 
 Ostatní žiaci si všímajú okrem verbálnych prejavov – replík aj mimoja-
zykovú komunikáciu. Pauza sa tu uplatní nie zámerne, naučeno, ale vyply-
nie z prežitia; gradácia (matka zúri), kontrast (dominantná pozícia matky, 
submisívna pozícia dcéry) a všetky ďalšie výrazové prostriedky dieťa uplatní 
úplne prirodzene. Žiakov vedieme k tomu, aby si postupne prácu s výrazo-
vými prostriedkami uvedomovali. Približne v období puberty, teda vo veku, 
keď deti strácajú svoju detskú bezprostrednosť a zneistejú, hľadajú istotu v už 
nadobudnutých uvedomelých zručnostiach.
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 Pedagóg by mal mať na zreteli, že hlavným cieľom v tomto tvorivom 
procese je rozvoj rozmanitých stránok ľudských bytostí. B. Way (1996) vníma 
jedinca ako kruh, takže začínať môžeme v ktoromkoľvek bode, pretože pe-
dagógovi by malo ísť o to, aby pomohol každému jedincovi odhaliť, spoznať 
a rozvíjať vlastné zdroje.
 B. Way (1996, s. 15) uvádza faktory, ktorými by sa nielen pedagóg venu-
júci sa tvorivej dramatike, ale aj učitelia slovenského jazyka na 1. a 2. stupni 
ZŠ mali zaoberať:

– využívanie piatich hlavných zmyslov,
– obrazotvornosť,
– uplatnenie, zvládnutie a kontrola fyzického ja,
– reč a jej praktický nácvik,
– objavovanie a kontrola emócií,
– intelekt.

 Ich základom je rastúca schopnosť sústredenia.
 Začiatky schopnosti sústrediť sa sú v nás a cielene ich u detí predškol-
ského veku a v prvých ročníkoch ZŠ môžeme rozvíjať prostredníctvom hry.

Hra na sústredenie, vnímanie a pozorovanie:
 Vyzvite žiakov, aby si našli partnera. Všetkým dvojiciam tlmočte túto in-
štrukciu: „Máte 30 sekúnd na to, aby ste sa vzájomne dôkladne poprezerali od 
hlavy po päty.“ Keď tak učinia a časový limit uplynie, pokračujte v inštrukcii: 
„Všetky dvojice (najlepšie, ak stoja v rade) sa otočia chrbtom k sebe. Máte ďal-
ších 30 sekúnd na to, aby ste na sebe urobili zopár drobných zmien (úprava 
vlasov, odevu, doplnkov a pod.). (Čakáte). Otočte sa k sebe. Kto spozoroval 
zmeny, zdvihne ruku.“ Deti po jednom, tak, ako na ne ukazujete, hovoria.
 Tichší variant: Žiakov už vopred upozorníte na to, aby si pripravili pí-
sacie potreby. Na lístočky si každý z nich zapíše, čo spozoroval. Dvojice si 
vymenia lístočky. Dáte im čas na následnú konfrontáciu.
 Fáza sebarefl exie: Pýtate sa žiakov, ako sa im darilo, ako sa cítili, k čomu 
dospeli? Sme všetci rovnako všímaví? Je potrebné si všímať svet okolo seba?
 Prečo je potrebné rozvíjať pozorovanie a vnímanie? Pretože existuje 
v protiklade k celej logicko-racionalistickej tradícii (našej školy) to, čo H. 
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Read (1967, s. 87) nazýva „konkrétní vizuální způsob myšlení…“. „Je to způ-
sob myšlení, který uchovává onu prvopočáteční jednotu vnímání a cítění, kte-
rou nacházíme v eidetické vloze. Tato jednota se rozvíjí ve sjednocení senzibi-
lity a rozumu (vnímání a myšlenek) a je pak základem veškeré imaginativní 
a praktické činnosti.“
 Rozvoj imaginácie je nevyhnutným predpokladom prednesu, pretože 
recitátor s rozvinutou imagináciou dokáže zasiahnuť poslucháča, a to nie-
len jeho intelekt, ale hlavne city. V príprave detského recitátora je preto ne-
vyhnutné rozvíjanie citov, senzitivity. Uskutočňujeme to budovaním cito-
vej otvorenosti a suportívnej (podporujúcej) socio-emočnej klímy, aby deti 
mohli prejavovať city a ventilovať ich prijateľným spôsobom, neobávali sa 
chýb, nevysmievali sa jeden druhému ap.

6 | Práca s výrazovými prostriedkami

6.1 | Zvukové výrazové prostriedky

 „Osobitosťou prozodických vlastností je, že sa na nich viac než na seg-
mentálnych (hláskových) javoch prejavujú mimojazykové činitele, ako sú du-
ševné a telesné stavy hovoriacich a ich postoje k výpovediam, rečová (komu-
nikačná) situácia a pod. Prozodické vlastnosti nesú aj tzv. mimojazykovú in-
formáciu – napríklad informáciu o hovoriacom“ (Kráľ, 1996, s. 163).
 To, čo robí prednes nielen zrozumiteľným, ale aj pôsobivým, nie je len sa-
motné slovo, ale aj tón, intenzita, modulácia, tempo a ďalšie výrazové prostriedky.
 Povedané slovami N. B. Enkelmanna (1991, s. 119) je to „hudba v po-
zadí slov, náruživosť v pozadí hudby, osoba v pozadí tejto náruživosti“.
 Pôsobivý prednes teda tvorí aj všetko to, čo nie je možné napísať, čo 
nie je dané a recitátor to tvorí zo seba, čo vychádza z jeho vnútorných zdro-
jov. Preto to musí byť „celá osobnosť“, na ktorú sa má pedagóg zamerať pri 
práci s recitátorom.
 Tvorivý pedagóg si svoje „know-how“ hľadá sám a neustále ho prehod-
nocuje a obohacuje. Ak však svoje úsilie zameriava na malé deti, mal by ve-
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dieť, že: „děti, stejně jako divoši a jako zvířata, prožívají život přímo, nikoli 
z mentální dálky“ (Read, 1967, s. 86). Ich vnímanie a prežívanie je celistvé, 
preto aj práca s výrazovými prostriedkami sa neuberá intelektuálnou ces-
tou, ale cestou zážitku – vlastného, autentického alebo sprostredkovaného. 
Všetky výrazové prostriedky u detí trénujeme prostredníctvom hry a impro-
vizácie. Nasledujúce informácie sú preto určené učiteľom do ich intelektu-
álnej výbavy. Tvorivý učiteľ bude vedieť realizovať transfer teórie do vlast-
ných stratégií kultivovania osobnosti žiaka.
 Á. Kráľ (1983, s. 163) uvádza, že najdôležitejšie prozodické vlastnosti 
sú prízvuk a dôraz, melódia, prestávka, tempo a rytmus.
 Ján Findra (1986, s. 75) delí zvukové prostriedky reči podľa toho, či sa 
artikulačný prúd (ktorý vychádza z bránice, prechádza hlasivkami a naráža 
na artikulačné orgány) modeluje v čase, silou alebo tónom. Podľa toho člení 
intonačné (zvukové) prostriedky takto:

 S podobným delením sa stretávame u Ondruša a Sabola (1984, s. 130), 
ibaže pri časovej modulácii reči autori uvádzajú aj kvantitu. „Fonologické vy-
užívanie kvantity v spisovnej slovenčine sa viaže na výslovnostný pomer krát-
keho a dlhého nositeľa slabičnosti, ktorý je približne 1 : 2“. Na fonologicko-diš-
tinktívnu (význam rozlišujúcu) funkciu kvantity sa navrstvuje „expresívna 
funkcia“. Ako uvádzajú autori: „signalizuje ju – okrem iného – výrazné pre-
tiahnutie dôrazovej slabiky, čím viac sa v takomto prípade zvýši „neutrálny“, 
fonologický pomer krátkej a dlhej sonanty, tým je výpoveď expresívnejšia, sub-
jektívnejšia. Doménou tejto funkcie kvantity je najmä oblasť hovorového štýlu“ 
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(tamže, s. 131). Táto skutočnosť je relevantná pri interpretovaní prózy a pri 
modelovaní charakteru a prejavu postavy.
 Na výrazové stvárnenie textu niet žiadnych univerzálnych receptov. 
Veď aj každé dieťa je iné, unikátne. Už pár rokov sa razí trend využitia 
vysokej miery funkčnej štylizácie výrazových prostriedkov. Nemá však 
ísť o prehnanú štylizáciu a efekt za každú cenu. Z diskusie na seminári 
o detskom prednese na HK 44. ročníka (30. 09. – 03. 10. 1998) vyplynul 
záver, s ktorým sa plne stotožňujem: „Prednes má svoju subjektívnu po-
lohu, ktorá v texte rezonuje a mal by sa niesť v rovine múdrej prepracova-
nej spontaneity, pričom recitátor by mal doplniť text autora svojím vlast-
ným názorom. Prednes starších žiakov sa už môže vyznačovať tvorivou ra-
finovanosťou.“

V umeleckom prednese sa dostávajú do interakcie:

TEXT       +       RECITÁTOR (tvorca)       +      POSLUCHÁČ

  V prednese je zdanlivo určujúci text, ale recitátor je tvorca, on vsu-
gerúva svoju predstavu poslucháčom. Použité výrazové prostriedky musia 
preto vychádzať z významovej roviny textu a vnútorného impulzu recitátora.

Časová modulácia
  Prestávka (Pauza) – „je prerušenie fonačného (artikulačného) prúdu 

reči na pozorovateľný čas“ (Kráľ, 1996, s. 185). Pauza vnútorne organi-
zuje a člení rečový prúd. Poznáme pauzy fyziologické, logické a ume-
lecké alebo dramatické či psychologické. Na silu pauzy upozorňuje J. 
Mistrík (1997, s. 39). Zatiaľ čo každý jazykový prvok hovorí otvorene 
a jasne, pauza akoby bola „tmou v texte, mlčiacou nulou. Avšak práve 
svojou záhadnosťou, svojou skrytosťou, je mnohovravná.“ Pauza je nie-
kedy silnejšia ako celý text. Ale iba vtedy, keď je naplnená predstavou 
a energiou recitátora. O pauze sa hovorí, že je kráľovnou medzi výra-
zovými prostriedkami recitátora.

  Recitátor môže veľmi účinne pauzu použiť na vystupňovaných drama-
tických miestach, kde má predovšetkým emocionálny a dramatický úči-
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nok. J. Čajková (1997, s. 43) upozorňuje na to, že v takých prípadoch sa pa-
uza prejavuje ako gradačný (stupňujúci) činiteľ, ktorý býva účinnejší než 
intenzita hlasu. Najmä v spojení s tempom dokáže v poslucháčovi vyvolať 
silný zážitok. 

  Začínajúci recitátori sa na tento druh pauzy potrebujú pripravovať. 
Najprv si musia uvedomiť, ako „slúži“ pauza v bežnom živote, kedy ju 
spontánne a bez zvláštneho uvedomovania si používajú napr. v konaní 
či reči. Trénujeme ju prostredníctvom situačnej rolovej hry. Bohatým 
žriedlom námetov je sám život.

 Cvičenie (situačná rolová hra): 
– stratil si hodinky, 
– rozbil si susedovi okno, 
– poškriepila si sa s bratom, pretože ti ukradol denník,
– nepripravil si sa na vyučovanie a učiteľ ťa vyvolal… 

  Môže to byť čokoľvek iné podľa vlastnej, deťmi zažitej skúsenosti, 
niečo, čo bolo pre dieťa stresujúce alebo emocionálne vypäté. Učiteľ 
svojou naráciou buduje napätie, navodzuje situáciu. Nasleduje im-
provizované rozohrávanie v simultánne (súčasne, v tom istom čase) 
pracujúcich dvojiciach a následná prezentácia. Deti spontánne vyu-
žijú psychologickú pauzu „zrodenú“ zo strachu. Ten majú deti „za-
písaný“ v citovej pamäti, takže stačí impulz a siahnu do emocionál-
neho rezervoára. Žiaci sa vystriedajú v rolách „hercov“ a „divákov“, 
zároveň aj pozorovateľov procesov, ktorými sa životná problémovosť 
somatizuje (prejavuje na fyziologických prejavoch, teda zviditeľňuje 
na úrovni tela).

  Dôležité je uplatniť fázu sebarefl exie, počas ktorej učiteľ podnecuje 
žiakov k výpovedi o tom, ako sa cítili a čo prežívali, ako to prežívali, 
čo na prezentujúcich spolužiakoch spozorovali, teda, aby si uvedomili, 
ako sa istý emocionálny obsah vyjadruje, ako obsah vplýva na formu 
prejavu.

  Funkciu pauzy si žiaci uvedomia aj vtedy, ak im prečítame ne-
jaký krátky text bez pauzy, prípadne žiaci dostanú za úlohu prečí-
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tať text bez pauzy. Následne vyjadrujú svoje postrehy a umožníme 
im korektívne čítanie, alebo aj viac verzií čítania toho istého textu 
s pauzami uplatňovanými spontánne. Neskôr opäť čítajú, ale už po 
dôslednej významovej analýze textu a tu si už začínajú uvedomovať 
účinok pauzy.

 Tempo 
  Tempo je v podstate „rýchlosť prenosu sémantickej informácie“ (On-

druš, Sabol, 1984, s. 134). Je podmienené obsahom, zámerom, vonkaj-
šími okolnosťami alebo vnútorným naladením, prípadne dispozíciami 
recitátora. Tempo reči, ako na to poukazujú uvedení autori (tamže, s. 
135), „je významným signálom a regulátorom sémantickej hustoty textu: 
čím je prejav sémanticky bohatší, náročnejší, tým pomalším tempom sa 
realizuje a naopak.“ Zmenou tempa recitátor dosiahne to, že poslucháči 
zbystria pozornosť. Dôležité je dávať pozor na to, aby rýchlosť tempa 
neovplyvnila zrozumiteľnosť. Platí teda, že čím je text náročnejší na 
artikulačnú techniku, tým pomalšie tempo recitátor uplatňuje. Náhla 
zmena tempa nahráva dôrazu, zrýchlenie tempa je často spojené s gra-
dáciou. Tempové zmeny – agogika musia mať svoje opodstatnenie v ob-
sahu výpovede.

 Cvičenie:
  Žiaci pracujú v dvojiciach. Poveríme ich úlohou podeliť sa o nejaký 

dramatický zážitok, či už nepríjemný, alebo radostný. Dvojica dobrovoľ-
níkov, po uplynutí časového limitu na spontánne vyrozprávanie, pre-
zentuje svoj zážitok pred ostatnými žiakmi ako pozorovateľmi. Tí ana-
lyzujú, či sa mení tempo reči a ak áno kedy, v závislosti od čoho. Ide 
o to, aby si žiaci uvedomili, ako využívame tempo v prirodzených situ-
áciách a ako ono súvisí s obsahom výpovede.

  Tempo ako technicko–artikulačnú zručnosť môžeme so žiakmi tré-
novať na umeleckých textoch. Žiaci si uvedomia, že stupňovanie tempa 
má svoje možnosti len po hranicu zrozumiteľnosti.

 Cvičenie tempa a artikulačnej techniky pre mladších žiakov:
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 POVEDALA NAŠA MYŠ (Hevier, 1986, s. 14)

 Povedala naša myš vašej myši:
 – Ešte mám pár mačiek v tajnej skrýši.
 Povedala vaša myš našej myši:
 – Nechaj mi z nich trochu, ak ti zvýši.

 Cvičenie tempa, artikulačnej techniky a spisovnej výslovnosti pre star-
ších žiakov:

 KRVAVÉ SONETY (Hviezdoslav, 1972, s. 14)

 A národ oboril sa na národ
 s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.
 Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:
 zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd, 
 kde bleskom kmitla hrozná Astarot.
 A jak v žne postať zbožia líha zrelá
 pod kosou, radom váľajú sa telá;
 v cveng šabieľ špľachce čŕstvej krvi brod…

  Učiteľ, ktorý má záujem kultivovať jazyk a reč, a tým aj celú osob-
nosť recitátora, si vytvára zásobníky cvičných textov, tie si pravidelne 
dopĺňa a svojich zverencov vedie k tomu, aby si texty, s ktorými sa pra-
cuje, zakladali do zošita a využívali ich ako cvičný materiál. 

  Rytmus je daný predovšetkým „rozložením a pohybom prízvučných 
slabík, hlavných nositeľov rytmickej informácie a určujúcich prvkov pro-
zodickej charakteristiky slova. Z konfi gurácie prízvučných a neprízvuč-
ných slabík vychádza základné, primárne rytmické vlnenie jazykového 
prejavu“ (Ondruš, Sabol, 1984, s. 137). U detí sa odporúča rozvíjať ryt-
mus pomocou hudby, veď „esencí hudby je rytmus“ (Way, 1996, s. 84). 
Vhodným prostriedkom na vnímanie a rozvíjanie rytmického cítenia 
sú rôzne krátke útvary ľudovej slovesnosti, rečňovanky, vyčítanky ap. 
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Učiteľ by ich mal využívať tak, aby deťom umožnil zažívať radosť z hry, 
radosť zo slova ako zvukového fenoménu, potešenie z jeho podoby, tak 
ako to už dávno fungovalo v ľudovej slovesnosti, teda spájať slovo s po-
hybom (spontánnym aj štylizovaným), s tancom (individuálnym, pá-
rovým, skupinovým).

 Cvičenie na uplatnenie rytmu a gradácie s gradačným vrcholom v zá-
vere.

  Žiaci, rozdelení do dvojíc, majú za úlohu v dohodnutom časovom 
limite vytvoriť malú pohybovú etudu, ktorou ilustrujú text M. Ďuríč-
kovej (1988, s. 17). 

 Osievame múčku 
 v deravom klobúčku,
 keď ju osejeme,
 chleba napečieme
 Fuk do pece! 

 Texty vhodné na uplatnenie rytmu, dramatického výrazu a gradácie:

 Adam
 gajdoval žabám.
 Žaby sa zbehli,
 Adama zjedli (tamže, s. 37).

 Eniki – beniki – kliki – bé, 
 ábr – fábr dominé
 elce – belce, do kabelce,
 mama robí kotrmelce, 
 štráf! (tamže, s. 45).

 Malé deti veľmi rýchlo objavia základné zložky zvuku či hudby, a to 
tempo a rytmus. Cítia tiež kvalitu nálady a atmosféry, čo ich podnecuje k „vi-
deniu“ príbehu. 
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 Tempo a rytmus v spolupráci s ostatnými zvukovými prostriedkami 
spolupôsobí pri budovaní uceleného, významovo a esteticky pôsobivého pre-
javu. Prostredníctvom temporytmu môžeme charakterizovať postavu, vy-
jadriť prejav zvieraťa (napr. medveďa pomaly), či autorskú reč. Možno ním 
vzrušovať i upokojovať, je teda dôležitým štylizačným prostriedkom. S ma-
lými deťmi ho nacvičujeme hrou. 
 Príklady:

– Stretnú sa dve malé lasičky.
– Stretne sa lasička s korytnačkou.
– Stretnú sa dve korytnačky.

 O čom sa asi rozprávajú? Deti improvizujú dialóg, akciu. Analogicky 
sa dajú využiť akékoľvek zvieratká, ale aj ľudia, teda to, čo ponúka literárny 
text.

Silová modulácia
 Prízvuk sa podľa Á. Kráľa (1996, s. 163) „prejavuje tak, že jedna sla-

bika slova je výraznejšia než iná. Výraznosť prízvučnej slabiky sa dosa-
huje silou (intenzitou) zvuku reči, ale najmä výškou hlasu“…

  V spisovnej slovenčine je prízvuk viazaný na prvú slabiku slova a je 
stály (tamže, s. 164). Vymedzuje hranicu slova, jeho začiatok, má teda 
dôležitú delimitačnú funkciu. Neprízvučné sú príklonky a predklonky.

 Dôraz – „relatívne zvýraznenie zvuku niektorého slova alebo taktu vo vete 
vnímame ako vetný prízvuk a dôraz. Aj tu sa zvýraznenie prejavuje najmä 
na prvej slabike, no vyzdvihuje sa ním celé slovo alebo takt“ (tamže, s. 170). 
Jeho umiestnenie závisí od toho, čo chceme poslucháčovi oznámiť, od si-
tuácie, kontextu, logicko-myšlienkového vzťahu. Dôrazom vyzdvihujeme 
najdôležitejšie slovo vo vete. Trénovať ho môžeme na výpovediach z reál-
neho života, napr.: Toto je môj mobil, a to tak, že žiakom určíme kontext. 
Ten bude mať vplyv na uplatnenie dôrazu (otázka: Čí je to mobil? Situácia, 
keď nám namiesto nášho mobilu niekto podáva cudzí mobil atď., čiže mo-
dulácia vety sa prispôsobí a vetný prízvuk sa uplatní na slove, ktoré bude 
v danej situácii najdôležitejšie).
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  Nebolo by múdre žiakom ho v texte mechanicky vyznačovať, skôr 
žiakov vedieme k tomu, aby ho cítili a uplatňovali sami, neskôr to už 
vedeli aj zdôvodniť. 

 Emfáza
  „Emfáza, citový dôraz, je expresívnou aktualizáciou, modifi káciou dô-

razu“ (Ondruš – Sabol, 1984, s. 145). Autori ďalej uvádzajú, že emfáza na 
rozdiel od slovného prízvuku nemusí byť vždy na prvej slabike slova.

 Cvičenie „hra na ozvenu“
  Hru začína učiteľ. Vyslovuje jednoduché vety, napr. Čoskoro pôjdeme 

domov. Úlohou žiakov je presne po učiteľovi zopakovať výpoveď, teda s ko-
rektným uplatnením prízvuku, dôrazu, prípadne emfázy, intonácie, sily 
hlasu ap. Jednoduché výpovede však učiteľ zasadzuje do rôznych kontex-
tov, sú rôzne motivované, obsahujú rôzne emocionálne zafarbenia. Neskôr 
môže nároky na žiakov zvyšovať, pretože majú za úlohu uhádnuť situáciu, 
v ktorej veta zaznie. Potom preberajú iniciatívu žiaci, vystriedajú sa v úlohe 
vedúceho hry a vymýšľajú vety/výpovede zakotvené v konkrétnej situácii.

 Hlasová intenzita, dynamika prejavu je sila, s akou sa prejav prednáša. Silu 
hlasu prispôsobujeme jednak vonkajším podmienkam, jednak obsahu a cieľu pre-
javu. Výpoveď možno dynamicky modelovať podľa kontextu, obsahu, citového 
rozpoloženia a zámeru. „Najmä pri štylizácii umeleckého prejavu ponúka inten-
zita hlasu možnosť rozohrať jednotlivé škály od piano po forte“ (tamže, s. 141).

  E. Grohová (2000, s. 34) učí deti, že ak je v texte „prikázané“ zvo-
lať či kričať, nie je to pokyn pre vonkajškové stvárnenie, ale pre zvnútorne-
nie výkriku. Takýmto prístupom dbá na hlasovú hygienu svojich zverencov 
(krik traumatizuje hlasivky).

 Cvičenie:
 Riekanka na precvičenie celej dynamickej škály:
 Dažďové kvapôčky dostali nožičky ťap, ťap, ťap. 
 Behali po plechu, robili neplechu ťap, ťap, ťap (Š. Štembergová, 1994, s. 43).
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  Začíname ju odriekať potichu, v piane a končíme vo forte, skúse-
nosť mi potvrdila, že žiaci to uplatnia spontánne, bez špeciálneho in-
štruovania.

Tónová modulácia
 Melódia je „tónové vlnenie slabík vetného úseku, spôsobované zmenou 

výšky hlasu po sebe nasledujúcich nositeľov slabičnosti“ (Ondruš – Sa-
bol, 1984, s. 146).

  Autori upozorňujú na to, že melódia je gramatizujúcim, sekundárne 
aj expresívnym prvkom. Súvisí s myšlienkovým a citovým obsahom vety, 
závisí aj od širšieho kontextu. Vo vetách vytvára organizátora spájania 
a ukončenia, zisťovania a priberania myšlienok. Pomáha spresňovať a ci-
zelovať významovú rovinu textu. Vytvára emocionálny rozmer prednesu 
a výrazne sa podieľa na tvorbe atmosféry. „Výkyvy vo výške tónu môžu mať 
aj štylizujúci účinok. Komunikačne je najcitlivejšia a najdôležitejšia meló-
dia koncového vetného úseku, teda melódia predpauzových slabík“ (tamže, 
s. 146). V spisovnej slovenčine sa rozlišujú tri základné typy melódie:
– uspokojivá končiaca melódia (konkluzívna kadencia),
– neuspokojivá končiaca melódia (antikadencia),
– neuspokojivá nekončiaca melódia (semikadencia čiže polokadencia).

   „Melódia je vlastne dušou prednesu“ (J. Čajková, 1997, s. 36). „Ak 
sa rozum prejavuje prevažne prostredníctvom dôrazu, cit recitátora zasa 
melódiou“ (tamže, s. 38; bližšie pozri Á. Kráľ, 1996, s. 172–185).

  Prácu s melódiou u malých detí možno organizovať prostredníc-
tvom hry s vetami, napr.:

  „Modulačné zrkadlo“ – pracuje sa vo dvojiciach. Jeden žiak stojí 
oproti druhému a hovorí text v určitej modulácii. (Oznamujem, čo 
máme na domácu úlohu; pýtam sa na cestu, prihováram sa mačiatku, 
lákam ho dole zo stromu…) Druhý žiak presne opakuje intonáciu, gesto, 
mimiku, neskôr hľadá iné možnosti uplatnenia melódie a pod. Stáva sa 
z toho tvorivá hra.

  Š. Štembergová – Kratochvílová (1994, s. 134) uvádza efektívne cvi-
čenie na uvedomenie si spätosti melódie a dôrazu s podtextom alebo 
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komunikačnou situáciou. Autorka ju odporúča precvičovať v kruhu 
ako hádanku podtextov.

  Jednoduchú otázku (napr.: Čo budeme robiť?) vyslovia žiaci po-
stupne s konkrétnym podtextom, ktorý determinuje jej zvukovú po-
dobu. (Ináč sa pýtame, keď sa nudíme a hľadáme vhodnú zábavu, ináč, 
keď nám ušiel vlak, keď horí atď.).

  Ostatní žiaci hádajú podtexty a súvislosti. Žiaci tam spontánne uplat-
nia aj nonverbálne prostriedky (posturiku, kineziku, telové gesto ap.).

  U žiakov obľúbenou a efektívnou hrou na nácvik jednotlivých typov 
melódie je upravená verzia hry Sekvento (pôvodný zdroj neznámy). 

 Hra na pána Mlčanlivého (upravila autorka práce)
  Žiaci stoja v kruhu so zatvorenými očami. Upozorníme ich, že jedného 

z nich sa dotkneme, tým činom sa dotyčný stáva pánom Mlčanlivým. Hru 
začíname dohodnutým zvukovým signálom. Po jeho zaznení sa všetci účast-
níci hry začínajú pohybovať po vymedzenom prázdnom priestore so zažmú-
renými očami a rukami vystretými pred sebou. Ak sa niekoho dotknú, opý-
tajú sa ho: Si pán Mlčanlivý? (zisťovacia otázka, antikadencia). Oslovený od-
povedá: Nie, nie som. (oznamovacia veta, klesavá konkluzívna kadencia). Vý-
nimkou je označený žiak. Ten mlčí. Ak sa ktokoľvek dotkne pána Mlčanli-
vého, ostáva s ním v kontakte (drží sa ho) a stáva sa tiež pánom Mlčanlivým. 
Hra končí vtedy, keď sú všetci kolektívnym pánom Mlčanlivým (tvoria živé 
súsošie) a až vtedy môžu účastníci otvoriť oči a zistiť, v akej konštelácii sa na-
chádzajú. Tento okamih sa pre nich stáva najväčším zážitkom z tejto hry.

 Variant hry:
 Zmeníme znenie otázky: Kto si? (dopĺňacia otázka, stúpavo-klesavá 

kadencia).
 Odpoveď: Som pán Mlčanlivý. 

  Učiteľ má počas hry príležitosť diagnostikovať spôsob uplatnenia 
melódie u jednotlivých žiakov a následne zvážiť možnosti taktne uplat-
nenej korekcie. 
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  Hlasový register „je prozodický jav, ktorý vzniká nasadením hlasu 
do istej výšky…Na jeho pozadí sa odráža aj tónová zmena slabík, ktorú 
vnímame ako melódiu vety. Zmenu hlasového registra zaznamenávame 
pri rozličných typoch vložiek, parentéz a ostatných komentujúcich častí 
výpovede“ (Ondruš – Sabol, 1984, s. 146). Možno ho využiť ako šty-
lizujúci činiteľ v kooperácii s ďalšími prozodickými fenoménmi, ako 
je tempo a intenzita hlasu. „Monotónnejšie nasadenie prejavu v niž-
šom hlasovom registri môže vsugerúvať pochmúrnu náladu; vyšší re-
gister zasa môže naznačiť veselšie, slávnostnejšie zafarbenie prejavu“ 
(tamže, s. 146). 

  L. Kalmárová a Z. Sláviková (2003, s. 14) upozorňujú na to, že 
niektoré hlasy nie sú v celom rozsahu od prírody vyrovnané, a preto je 
možné hlasové registre vhodne zvolenými cvičeniami vyrovnávať, a tak 
pracovať na kultivácii hlasu. Zle zvolená hlasová poloha, zo snahy ho-
voriť výrazne alebo z trémy, môže hlas poškodiť a spôsobiť jeho pre-
skakovanie alebo zachrípnutosť (tamže, s. 14).

 Ak sa pedagógovi aj napriek systematickému úsiliu nedarí niektoré chyby 
u recitátora odstrániť, najlepšie poslúži zvukový záznam, ktorý prednes verne 
uchováva. Recitátor si ho môže aj opakovane vypočuť, podrobiť kritickej ana-
lýze a učiniť potrebné korekcie. Pedagóg by mal vystupovať v úlohe facilitátora 
(uľahčovateľa, povzbudzovateľa), nie kritika a ak, tak veľmi citlivého a konštruk-
tívneho.

6.2 | Optické výrazové prostriedky

 Okrem zvukových (akustických) výrazových prostriedkov, teda tých, 
ktoré poslucháč vníma sluchom, poznáme aj optické, teda tie, ktoré vníma 
zrakom.
 Optické výrazové prostriedky sa delia na:
a) stále,
b) premenlivé.
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 Výrazové prostriedky optické – stále používame prakticky iba pri in-
scenovaní poézie či prózy. Sú to:
1. maska,
2. kostým (v súvislosti s detským recitátorom nemôže byť reč o maske, ale 

náznak kostýmu môže funkčne dotvárať pôsobivosť prednesu).

 Oblečenie recitátora má odrážať samotnú osobnosť recitátora a má sa 
čím viac priblížiť obsahu recitácie. Aj prostredie, v ktorom prebieha recitá-
cia, má stimulovať umelecký zážitok. Estetická výzdoba totiž dotvára cel-
kový dojem z prednesu.
 Optické premenlivé výrazové prostriedky sú:
1. mimika,
2. gesto,
3. pohyb.

Mimika
 O. Škvareninová (1994, s. 121) upozorňuje na to, že centrálnu úlohu 
v mimike hrajú oči. A to nielen oči ako také, ale aj ich celkový pohyb, najmä 
pohyb viečok, obočia a koreňa nosa. V teórii komunikácie sa uvádza viac 
ako štyridsať druhov pohľadov a deformácií obočia. „Mimické prejavy sú 
zrkadlom duše“ (tamže, s. 114).
 Všetky emócie, všetky pohnutia mysle, teda nadšenie, úžas, šťastie, ale 
aj hnev, nenávisť a pod. sa zračia na mimike a v očiach. Niekedy má dieťa 
aj krásny zvonivý hlások, bezchybnú výslovnosť, ale tvárička je ako sfi nga, 
očká bez života. Dieťa nežije prednesom, neprežíva, pred jeho vnútorným 
zrakom „neprebieha fi lm“, iba ozvučuje slová.

Gesto
  Stáva sa módou využívať pri prednese aj gestá, žiaľ, často popisné, 
prvoplánové ako napr. chytenie sa za čelo, ak je reč o bolestiach hlavy. 
To by pedagógovia nemali podporovať. Menšie deti si pomáhajú mimo-
voľnými gestami, postupne sa ich snažíme nenásilne odstraňovať, čím 
pestujeme autoreguláciu (sebakontrolu). Učiteľ by o tomto výrazovom 
prostriedku mal vedieť aspoň to základné, pretože gesto je účinným ná-



–46–

strojom riadenia a býva veľmi výpovedné. Nezaškodí teda vedieť, že vy-
stretý ukazovák je metafora biča, ktorý by mohol toho druhého šľahnúť 
(bližšie pozri Škvareninová, 1994, s. 92 – 101). V umeleckom priestore, 
do ktorého prednes vstupuje, má podľa E. Weidlera (94/95, s. 41) gesto, 
ale aj mimika, pohyb, rekvizita, kostým, hudba znamenať novú kvalitu 
v širokej škále použitých výrazových prostriedkov, má byť metaforou 
k metafore, prehĺbením slova. 

Pohyb
 Pohyb ako výrazový prostriedok, zakomponovaný do prezentovaného 
celku, je ešte stále prijímaný s rozpakmi a pochybnosťami typu: Je to ešte 
prednes? Nie je to už divadlo jedného herca? Skúsme sa preto na pohyb po-
zrieť očami odborníka. 
 O. Škvareninová (1994, s. 82) uvádza: „Človek sa v procese komuniká-
cie vždy pohybuje – či si to uvedomuje, alebo nie – a jeho pohyby nesú ne-
smierne množstvo informácií. Telo stále vysiela akési signály – odkazy pre 
okolie, ktorými sa tlmočia naše postoje, city, zámery, momentálna vnú-
torná emocionálna aktivita“. Ďalej autorka (s. 83) dáva do súvisu charak-
ter a silu pohybov s temperamentom človeka. Výraznejšie a živšie sa po-
hybuje cholerik a sangvinik ako fl egmatik a melancholik. Vplyv na pohyb 
má aj momentálne citové a emocionálne rozpoloženie. „Pohyby sú ako bez-
pečnostný kód, pomocou ktorého sa dá nahliadnuť až do samého vnútra člo-
veka“ (tamže, s. 84).
 V zhode s E. Weidlerom (s. 40) tvrdím, že je podstatné, aby každý po-
užitý mimojazykový prostriedok bol pevnou súčasťou komplexného ume-
leckého výkonu, aby sa mohol rovnocenne vnímať s vysloveným slovom, aj 
keď môže mať v prednese inú funkciu, významovo alebo metaforicky proti-
chodnú k slovu, aby mu teda pedagóg aj interpret venoval pri príprave toľko 
pozornosti ako nácviku slovnému.
 Pohyb by mal byť u recitátora mladšieho školského veku čo najpriro-
dzenejší, postupne však vedieme žiaka staršieho školského veku k pochope-
niu podstaty štylizovaného pohybu, ktorý nám umožňuje umocňovať výpo-
veď. 
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7 | Ďalšie recitátorské kompetencie a zážitkové 
metódy práce

 Ak sa pozorný čitateľ tejto publikácie dostal až k týmto riadkom, mo-
hol by nadobudnúť pocit, že prednes je technická záležitosť a stačí si všetky 
tieto poznatky osvojiť, usilovne trénovať a výsledky sa dostavia.
 Nie je to tak. Prednes má svoju humánnu, tvorivú či zážitkovú pod-
statu. Patrí do oblasti umeleckej tvorivosti, a preto tu treba zdôrazniť je-
dinečnosť, originalitu interpretovho „produktu“ alebo vyjadrené slovami 
E. Weidlera (1994, s. 44) „viacrozmerný, zreteľne individualizovaný, sché-
mami nepostrehnuteľný magický výkon“. Tento magický výkon je schopný 
sprostredkovať iba talentovaný žiak a emocionálne plnohodnotná, senzi-
tívna osobnosť.
 Učiteľ by mal byť aj dobrým diagnostikom, aby rozpoznal talent die-
ťaťa a cielene ho rozvíjal individuálnou prácou.
 Zvyčajne talentované dieťa „odhalí“ už učiteľ na 1. stupni, ale aj neskôr 
je možnosť „stáť pri zrode talentu“. Dobrou príležitosťou na to je metóda 
opísaná M. Germuškovou (1995, s. 75) ako hodina motivačnej recitácie. 
  „Hodina motivačnej recitácie – zorganizovali ju najlepší recitátori pod 
názvom: Recitujeme vám naše najmilšie verše. Tento typ hodiny zmodifi ko-
val postoje mnohých žiakov k prednesu poézie a prózy, pretože sa neorganizo-
val na základe školskej objednávky, teda kampaňovito, z prinútenia, ako sa to 
bežne robieva v školskej praxi.“ Cenné sú aj ďalšie zážitkové metódy z pera 
už spomenutej autorky (tamže, s. 75).
 „Súťaž o najlepšiu recenziu, kritiku básne, prípadne krátkej poviedky 
(podľa vopred dohodnutého výberu s možnosťou polemiky) prispeje k tomu, 
aby sme zmobilizovali diskurzívne uvažovanie o literárnom texte“ (tamže, 
s. 75).
 „Hodina stretnutí s literárnymi postavami – predpokladá aktívnu a tvo-
rivú prácu žiakov pri výbere zaujímavej epickej alebo dramatickej postavy 
(monológ, dialóg) a pri jej hereckom stvárnení. Len minimum žiakov malo 
odvahu siahnuť po textoch, ktoré ponúkajú bohaté možnosti na kultivovanie 
recitátorských či hereckých dispozícií“ (tamže, s. 75).
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 Dobrým médiom na osobnostné rozvíjanie recitátorských talentov je 
tvorivá dramatika s celou škálou metód a techník (pozri E. Machková, 1992, 
Bekéniová, 2001).
 Ako produktívnu v tomto smere vnímam metódu improvizácie, či už 
individuálnej alebo kolektívnej. 
 X. Gracová – A. Skořepová (1988, s. 50 – 51) uvádzajú takýto metodický 
postup kolektívnej improvizácie: Učiteľ sa dohodne s jedným žiakom, čo bude 
robiť v priestore. Napríklad: Pôjdeš na výstavu obrazov. Žiak rozvinie akciu 
v priestore. Som na výstave. Ostatní ho sledujú a kto pochopí, v akej je situá-
cii a čo robí, príde k učiteľovi a pošepká mu: „je na výstave obrazov“, dostáva 
možnosť zapojiť sa do akcie. Ak neuhádne, musí sledovať akciu ďalej. Keď sa 
postupne všetci žiaci dostanú do priestoru a konajú, majú za úlohu vymyslieť 
si postavu, teda typ, ktorý zakomponujú do improvizácie (napr.: na výstave sú 
návštevníci, sprievodca výstavy, dozorca, predavač vstupeniek, bulletinu, na 
výstavu môžu prísť aj spolužiaci spolu, vo dvojici, prípadne ako zlodeji, môže 
tam byť aj samotný autor atď.). Ak žiaci splnili aj túto úlohu, môžu začať kreo-
vať atmosféru, vytvoriť slovný prejav, utvoriť pravdivé vzťahy k vystavovaným 
obrazom, k typom ľudí, ktorí sú na výstave.
 V prípade, že vznikne zmätok v činnosti, vo vzťahoch a v slovnom pre-
jave, učiteľ improvizáciu zastaví. Rozoberie jej vývoj, spresnia sa typy, cha-
raktery a vzťahy medzi zúčastnenými osobami a určí sa dej príbehu s uzlo-
vými bodmi a konfl iktnou situáciou. Je to výstava „taká a taká“, pred záve-
rečnou hodinou a „toto“ sa stane…
 Príbeh sa začne rozvíjať znova a žiaci rozvíjajú príbeh improvizácie na-
novo, vedia sa v ňom lepšie orientovať, majú za úlohu „vidieť“ v priestore 
všetko a všetkých, „počúvať“ partnerov, v rámci daných okolností pravdivo 
konať vo vzťahu k partnerom a dodržať uzlové body aj s konfl iktnou situá-
ciou.
 Ďalšie témy: v školskej jedálni, v knižnici, obchode, na plavárni, na zá-
bave a pod.
 Cieľom improvizácie je rozvíjať fantáziu, partnerské vzťahy, tvorivú vi-
zualizáciu, komunikáciu, vytvoriť priestor na zážitok a jeho prežívanie.
 Ďalšie možnosti rozvíjania osobnosti recitátora umožňuje tvorivá vi-
zualizácia (Palenčárová – Liptáková, 2004, s. 77 – 78).
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 S touto metódou sa môžeme stretnúť aj pod názvom riadená predsta-
vivosť alebo imaginácia (pozri S. Gawain, 1991). Ide o mentálne spracova-
nie počutého na obrazy s následnou neformálnou diskusiou, prípadne tvo-
rivým písaním. Táto stratégia podporuje tvorivosť, empatiu a fantáziu a roz-
víja komunikačné zručnosti.
 Podmienkou je vytvorenie príjemnej atmosféry v triede (osvetlenie, 
hudba, pohodlná poloha), počúvanie príbehu so zatvorenými očami a ná-
sledný spoločný rozhovor zameraný na sebarefl exiu, t. j. analýzu pocitov, ná-
lad, myšlienok a predstáv.
 Najefektívnejšie možnosti práce v oblasti rozvíjania talentu, t. j. jeho 
kreativity, emocionality, výrazu a podobne, ponúkajú zážitkové metódy tvo-
rivej dramatiky riadené poučeným a citlivým pedagógom.

8 | Hodnotenie prednesu

 Po niekoľkých desaťročiach „porotcovania“ sa mi zdá, že už žiadne hod-
notiace kritériá nepotrebujem, pretože nejaký recitátorský Amor či iný bô-
žik ma svojím šípom buď zasiahnu, alebo nie a vtedy v zhode s E. Weidle-
rom (1994, s. 45) „nerozumiem všetkým slovám, ale rozumiem recitátorskej 
duši a viem, že je to ONO.“
 Pripúšťam však, že pre menej skúsených členov porôt sú potrebné 
schémy, pretože im uľahčia objektivizovať vlastné pocity, dojmy, okamžité 
zážitky z prednesov. Navyše učitelia sa ich dožadujú. Prečo im teda nevyho-
vieť?
 Aj vyššie uvedený autor (tamže, s. 44) pripúšťa, že: „Hodnotenie ume-
leckého prednesu si vyžaduje systematickosť, názorovú pevnosť, vedomie kri-
térií. Vznikajú celé sústavy ukazovateľov súťažného hodnotenia, porotcom 
sa ponúkajú hotové tabuľky, do ktorých treba len vpísať po každom pred-
nese „známky“.
 Uvádzam tri takého sústavy, aby si učiteľ mal z čoho vybrať. 
Sústava hlavných kritérií a čiastkových ukazovateľov súťažného hodnotenia 
umeleckého prednesu (podľa R. Lesňáka, 1980):
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I. Primeranosť dramatickej prípravy predlohy
1. Vhodnosť výberu textu podľa veku, schopností a typu recitá-

tora
2. Ideovo-umelecká náročnosť predlohy
3. Správne pochopenie obsahu a zmyslu textu
4. Rozbor, členenie a úprava predlohy
5. Vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí
6. Aktuálny výklad a osvojenie recitovaného textu

II. Tvorivosť spôsobu hlasového podania
1. Čistota a kultivovanosť jazykového prejavu
2. Výraznosť a pestrosť intonačných prostriedkov
3. Funkčnosť mimoslovných prostriedkov a ozvláštnenie
4. Narábanie s tempom, rytmom a pauzou
5. Celková výstavba, gradácia a pointovanie
6. Miera rozumovej a citovej účasti na podaní

III. Pôsobivosť prednesu na adresáta
1. Účelnosť a adresnosť výberu podania
2. Hlasitosť a zrozumiteľnosť prednesu
3. Kontakt s adresátom, zacielenosť naňho
4. Nabudenie nálady a atmosféry
5. Naliehavosť a presvedčivosť podania
6. Celkový umelecký dojem z vystúpenia

 Kritériá hodnotenia umeleckého prednesu podľa V. Šrámkovej (1974):
I. Základy koncepcie prednesu

1. Dramaturgický výber vzhľadom na možnosti interpreta (ideová 
a umelecká hodnota textu, či schopnosti a potenciál recitátora zod-
povedajú výberu textu)

2. Pochopenie predlohy, vcítenie sa do autorovho štýlu – reci-
tátor musí porozumieť myšlienke a zmyslu literárneho diela 
a sprostredkovať ho adresátovi tak, aby zúročil umelecké hod-
noty textu
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3. Stavba prednesu literárneho diela – sleduje, ako sa vlastný tvorivý 
vklad recitátora a jeho koncepčný zámer odrážajú vo výstavbe, 
predvedení a precizovaní výkonu

II. Vnútorná a technická pripravenosť recitátora
1. Predstavivosť a fantázia (hlasová farebnosť, živosť prejavu)
2. Členenie textu, rytmus, forma verša (recitátorova predstavivosť 

sa prejaví v členení textu na menšie celky podľa významu, myš-
lienok)

3. Technika reči a spisovná výslovnosť (kultúra reči)
4. Pohybová kultúra (fyzický prejav recitátora)

III. Výsledný dojem a vystúpenie
1. Emocionálne pôsobenie na adresáta (bezprostredný dojem z vy-

stúpenia, reakcia poslucháča)
2. Originálnosť výkonu, osobitosť interpreta (pôvodnosť, nápaditosť, 

šarm, esprit)

 D. Musilová (In: Weidler, 94/95, s. 44) tiež používa tri základné kritériá:
I. Základy koncepcie prednesu
II. Vnútorná a technická pripravenosť recitátora
III. Výsledný dojem z recitátorovho vystúpenia

 Každé kritérium má ešte 3 podkritériá. Porotca má zhodnotiť a číslami 
ohodnotiť 9 zložiek prednesu.
 To, či sa dá do tabuliek „nastrkať“ duša recitátora, nechávam na zváže-
nie každého, kto zasadne na porotcovskú stoličku.
 Učitelia si často vylievajú svoje frustrácie z neúspechu vlastných zve-
rencov a hromžia na porotcov. Vtedy si beriem na pomoc slová odborníkov: 
„V žiadnej umeleckej oblasti nemôže vládnuť jedna jediná predstava o „správ-
nosti“ umeleckého výkonu, v žiadnej sa nemožno podriadiť dogmatickým, 
„večne“ ustáleným požiadavkám“ (Weidler, 1994, s. 45).
 Tak teda, pridržiavať sa kritérií či nie? Mohol by sa rozhorčovať pozna-
niachtivý alebo jasných pravidiel dožadujúci sa pedagóg.
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 Po odpoveď si zájdeme k už menovanému odborníkovi E. Weidlerovi 
(tamže, s. 45): „Tabuľkami sa dajú a môžu hodnotiť prednesy priemerné 
a podpriemerné. Svojrázne, priebojné, avantgardné, atmosféryplné vybočujú 
z radu, a preto sú aj ťažko normami klasifi kovateľné. V tom vidím nebezpe-
čenstvo akýchkoľvek tabuliek. Hodnotiteľ môže podľahnúť mámeniu papiero-
vej schémy a zabudne pritom na subjektívnu vzrušivosť prednesu, magickosť 
chvíle, na neopakovateľnosť atmosféry…“ 

Pragmatický dovetok
 Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou s jasnou 
koncepciou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Recitátori svo-
jím repertoárom prostredníctvom interpretácie zoznamujú prijímateľov s li-
teratúrou a vedú ich k hlbšiemu poznávaniu literárnych hodnôt a krásy ma-
terinského jazyka. Jej nosnou časťou je súťaž, ale dopĺňa ju aj vzdelávacia 
časť – rozborový seminár, ktorého cieľom je hodnotenie recitátorov.
 Recitátor je povinný dodržať isté podmienky, a to prechádzať všetkými 
stupňami súťaže s tým istým textom, ktorý je povinný prednášať naspamäť. 
Časový limit pre detský prednes poézie je 5 minút a prózy 6 minút v I. a II. 
kategórii, pre prednes poézie 6 minút a prózy 8 minút v III. kategórii (8 až 
10 minút v IV. a V. kategórii). 
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Záver

 V praxi detského prednesu, ktorý sa v tretej kategórii postupne mení 
na umelecký, sa s výrazovými prostriedkami nepracuje izolovane, ale v kon-
texte, v situáciách zo života alebo v hre „ako keby“. Veď napokon, myšlienka 
je to najdôležitejšie, čo určuje zvukovú podobu výpovede.
 Na tvorbe významov a atmosféry sa účinne podieľajú suprasegmentálne 
javy (pauza s dôrazom a melódiou, tempo s pauzou dokážu zvýšiť dramatic-
kosť obrazu a emocionálnosť prednesu atď.).
 Presné dávkovanie toho či onoho prostriedku, ako na to poukazuje J. Čaj-
ková (1997, s. 44), nie je možné, pretože je len odrazom vnútornej sily a štruk-
túry textu i miery recitátorovej tvorivosti, ale aj schopnosti čerpať z vlastného 
citového rezervoára a ochoty dávať z neho svojim poslucháčom. Zdá sa, že 
platí to, čo vyjadrila slovenská spisovateľka Jana Bodnárová (1996) „…umenie 
– ako dianie na veľmi subjektívnej frekvencii, nie na frekvencii nejakého ob-
jektívneho spravodajstva, má právo na odklon od objektívnej reality a na radi-
kálne subjektívny pohyb po hermetických priestoroch, kedy je verifi kácia s ob-
jektívnou realitou nie priama ani presne jednoznačná“. 
 Recitátora však poznáme hlavne podľa toho, že chce ponúknuť kúsok 
svojho srdca, pretože túži po stretnutiach, v ktorých by ho mohol dávať. Pe-
dagóg mu v jeho úsilí môže pomôcť. Nestačí len objaviť talentované dieťa 
a poveriť ho úlohou niečo si nájsť a zarecitovať. 
 Pri systematickom a odbornom vedení môže talentované dieťa dosiah-
nuť želaný cieľ, a tým je zmysluplné, citlivé a pôsobivé vyjadrenie textu, ktoré 
dieťa prijalo za svoj a tlmočí ho osobitým a tvorivým spôsobom. 
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