
Jak je patrné, jde o zvláštni dialóg, jímž jeden z partneru (díté) prošel
bez jakéhokoli verbálního reagovaní. Uryvek je vlastné rada výpovedí matky,
na nichž je patrné její stupňující se rozčilení, a rovnčž to, že podobná situ-
ace se opakuje Častčji (viz Maiku musíš ry mč s tim jídlem porád tak zlohit?
copak se nennižcš alespon jednou najíst bez mzčilování?). Díté je zrejme na
takovouto formu dialógu zvyklé, proto na výpovedi matky nereaguje, a mož-
ná je ani nevníma.
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Podmtnky rcalizacc zámeru mluvčího
v psančm a. mluvcnčm tcxlu

Interdisciplinárni prístup

Jasná Šlédrová

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha

Explikace rôznych aspektu procesu produkcc a rcccpce textu, psaného
i mluvenčho. se dostáva do centra pozornosti v radé oboru. Interdisciplinár-
ne orientovaným výzkumem chceme prispel k ŕcšcní té oblasti komunikace,
která se zabýva otázkami rcalizace zámeru mluvčího.

Problematika komunikačního zámeru je diskutovaná v pracích z obecné
a sociálni psychológie, psychológie osobnosti, psycholingvistiky, textové
lingvistiky, funkční štylistiky, v rámci teórie rečových aktu (srov. zejména
Austin, 1962 a Stravvson, 1%4), ale i u českých a slovenských pedagogu,
kteŕí se zabývají efektívností pedagogické komunikace (srov. Prúdia, 1987;
Gavora, 1988; Kŕivohlavý - Marcš, 1989).

Domníváme se, že problematika zámeru mluvčího vyžaduje interdiscipli-
nárne problémové orientovaný výzkum, ktcrý je stimulován společen-
sko-praktickými potrebami, jehož problematika nezapadá do zadného tradič-
ného disciplinárního rastru. Toto pojetí interdisciplinarity vychází z práce
J. T. Kleinovč (1990). Musíme zdúraznit, že nevycházíme z lingvistických
pozic obohacených o aditívni kontakty s jinými disciplínami, ale jde nám
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o vlastní interdisciplinárnu v oblasti gnozeologické a ontologické. Snažíme se
o jednotu lingvistického a psychologického aspektu, která je motivovaná
komunikatívni kognitivním pŕístupem k zámeru mluvčího a potrebami di-
daktické praxe.

Nčkterá naše zjišténí- b,e aplikovat na problematiku procesu produkce
a recepce textu obecné, avšak v centru naši pozornosti je pouze jeden kon-
krétni typ komunikace - komunikace pedagogická, a to zejména la její
forma, kdy hlavními participanty jsou učitel (produktor), výkladový' text
(komunikační médium) a žáci (recipienti).

Štúdiu faktoru podmiňujících úspčšnost a efektivitu pedagogické komu-
nikace se vénují celé týmy pracovníkú. Vét.šinou se jejich práce opírají o lon-
gitudinální výzkum pedagogického procesu na bázi auditivních a audiovizuál-
ních záznamu vyučovacích hodín. Pedagogičtí odborníci se zabývají efekty
didaktického textu v procesu učení a kladou si otázky: Jaké vlastnosti textu
determinují učení a učební výkon? Jak se mení vedení subjektu pod vlivcm
informací, které subjekt získava pri učení z textu'71

. Slovenští pedagogové (srov. Gavora a kôl., 1988) se snaží v rámci výzku-
mu práce žákú s textem postihnout hlavní faktory, které korclují sc schop-
ností porozumel textu. Dominuje zde práce s písemným textem, zatímco
porozumení ústnímu projcvu zustává v pozadí Výslcdkem tohoto vý/kumu
je odhalení značných rezerv v účinnosti pedagogické komunikace vycházejí-
cích mimo j i n č i z nedostatcčné stimulace učitelc k cílevédomému zvyšovaní
textové kompetencc žáku.

Že úsi l í našich pedagogu není izolované, sc dozvídámc z informacc
o švédském školství (srov Holšänová, v tiskú). Zamyslení nad výukou ké
komunikalivním dovednostcm ve Švédsku je vdict- blízke našemu pohledu,
nebo� osu úvah o úspešné komunikaci predstavuje dovednost srozumilelné
vyjadril ústni i písemnou formou švu j zámer. Žák je pri výtice maieŕšt iny
vedcn k tomu, aby se naučil poslouchat a číst tak. aby chápal, čo druzí mini ,
a naučil se jasné a výstižné psát a mluv i t tak, aby druzí chápali, čo tím mini.
Žák má získat poznatky o tom, jak se jazyk proničňuje v závislosti na záme-
ru autora sdelcní. Pri výucc jsou prakticky cvičený ruzné produkční i recep-
ční dovednosti, technika vnímaní projevu - zvláštč psaného a mluvenčho,
/ak se učí rýchle orientoval v množslví mlormaci. Velkým kladem švédskych
didaktiku je, podlé naseho soudu, že zvažují rovnomerné problematiku
produkcc a recepce a komunikaci ústni i písemnou

Ukážka situace ve švédském školslví je pŕíkiadem vedení žáka k úspeš-
nému vyjadrení vlaslního zámeru - produkční schopnosti a k úspešnému
porozumení zámeru autora - recepční schopnosti. Pfcd vlastní výukou
k tčmto dovednostem si však musíme zodpovédét olázku, jakou kvalitu
techto dovednosti vykazují sami učitclé.

Vétšina techto výzkumu eliminuje rozdíly mezi produkcí a recepcí psaných
a mhivených textu, pri vlastnich analýzach pŕevládají uká/ky psaných textu - preváž-
ne učebníc

43


