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Abstrakt: Cieľom článku je poskytnúť širší pohľad na súčasné smerovanie vo vedeckom 
skúmaní psychických mechanizmov a procesov učenia sa a vyučovania cudzích jazykov. 
Článok poskytuje prehľad nosných tém dominujúcich vo výskumnom zameraní v psycho-
lógii učenia sa a vyučovania jazykov, ako jazyková identita, seba regulačné mechanizmy, 
jazyková anxieta a presvedčenia žiakov. Pozornosť zameriava aj na zintenzívňujúce sa skú-
manie špecifických aspektov osobnosti učiteľa jazykov, konkrétne na presvedčenia učiteľa, 
seba regulačné mechanizmy, pozitívne nastavenie, vnímanie vlastnej profesijnej zdatnosti. 
Stručné zhrnutie súčasnej úrovne poznania v jednotlivých oblastiach je dopĺňané početnými 
odkazmi na relevantné zdroje.
Kľúčové slová: psychológia učenia sa a vyučovania jazykov, jazyková anxieta, jazyková 
identita, presvedčenia žiakov a učiteľov, seba regulácia, osobnosť učiteľa jazykov

Abstract: The article discusses current research tendencies in the field of the mental 
mechanisms and processes of foreign language learning and teaching. It provides an 
overview of dominant research topics in the psychology of language learning and teaching, 
such as language identity, self-regulation, language anxiety and learners´ beliefs. It also 
draws attention to the increasing research focus on special aspects of a language teacher´s  
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vanie pedagogického myslenia učiteľa angličtiny v kontexte vyučovania a učenia sa gramatiky 
anglického jazyka riešeného na Katedre anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave.



8

Gabriela Lojová

personality, such as beliefs, self-regulation, positivism, and self-efficacy. A brief survey of 
current knowledge on these topics is followed by a list of numerous relevant resources.
Keywords: psychology of language learning and teaching, language anxiety, language 
identity, learners´ and teachers´ beliefs, self-regulation, language teacher´s personality

ÚVOD

Vedecké skúmanie učenia sa a vyučovania cudzích jazykov prechádza od 
polovice dvadsiateho storočia prudkým vývinom, pre ktorý je charakteristické 
prenikanie a integrovanie poznatkov rôznych vedných disciplín. Súbežne s vy-
členením sa aplikovanej lingvistiky ako samostatnej vednej disciplíny v druhej 
polovici 20. storočia vznikali interdisciplíny ako psycholingvistika, aplikovaná 
psycholingvistika, pragmalingvistika, sociolingvistika a ďalšie. Rapídne pribú-
danie vedeckých poznatkov v rôznych oblastiach v krátkom čase viedlo k vyčle-
neniu sa samostatnej interdisciplíny Second language acquisition (osvojovanie 
si druhého jazyka) integrujúcej relevantné poznatky z čoraz väčšieho počtu dis-
ciplín zaoberajúcich sa človekom, rečou, jazykom a vzdelávaním. Pritom však 
takmer až do konca 20. storočia rôzne teórie, hypotézy a modely objavujúce 
sa v oblasti učenia sa a osvojovania si jazykov umožňovali opisovať javy len 
na fenomenologickej úrovni. Teoretické analýzy, zovšeobecňovanie skúseností 
a výsledkov empirických výskumov, vyvodzovanie viac-menej špekulatívnych 
záverov na základe pozorovateľného správania sa a rozvinutých cudzojazyčných 
zručností učiacich sa jedincov viedli k akumulovaniu poznatkov, ktoré však mali 
len limitovanú vysvetľujúcu hodnotu, keďže neboli zakotvené v exaktných po-
znatkoch o fundamentálnych mechanizmoch fungovania skúmaných javov. Sku-
točnosť, že takto získavané dáta poskytujú priestor pre ich subjektívne interpretá-
cie a rôznorodé usúvzťažňovanie, viedla a vedie k čoraz väčšej pluralite názorov 
a prístupov odborníkov, k permanentnému špekulatívnemu vytváraniu ďalších 
a ďalších hypotéz a akademických polemík na čoraz vyššej abstraktnej úrovni.

Súbežný prudký rozvoj psychologických vied zákonite tiež viedol k preni-
kaniu aj do oblasti učenia sa jazykov. Čoraz viac odborníkov sa zameriavalo na 
skúmanie psychických fenoménov, zákonitostí a mechanizmov podieľajúcich 
sa na procesoch učenia sa a vyučovania cudzích jazykov. Kognitívno-psycho-
logické a psycholingvistické výskumy sa v počiatkoch opierali dominantne  
o pozorovanie lingvistického správania sa, či už v experimentálnych alebo pri-
rodzených podmienkach, ako aj o introspektívne výpovede skúmaných jedin-
cov, na základe čoho sa vyvodzovali závery o vnútorných procesoch a mecha-
nizmoch podmieňujúcich rozvíjanie cudzojazyčných zručností a komunikačnej 
kompetencie. Uvádzané smerovanie vedeckého poznávania sa však v posled-



9

PHILOLOGIA XXXI/1

ných desaťročiach otáča. Psychológia sa čoraz viac prepája s biológiou, hlavne 
neurobiológiou, ktorá umožňuje zakotvovať psychické javy v ich materiálnom 
základe – v činnosti nervovej sústavy. Pribúdajúcim exaktným vysvetľovaním 
biologickej a fyziologickej podstaty nervových procesov možno čoraz viac 
prehlbovať chápanie rôznych psychických javov. Neurovedy tak poskytujú 
podnety pre opačný postup, a to na základe exaktných poznatkov o fungovaní 
mozgu odhaľovať kauzálne súvislosti a vyvodzovať závery o mechanizmoch 
učenia sa a rozvíjania cudzojazyčnej komunikačnej kompetencie, ako aj o prí-
činách správania sa žiakov v procese učenia sa jazyka.

PSYCHOLÓGIA UČENIA SA A VYUČOVANIA  
CUDZÍCH JAZYKOV

Vedecký rozvoj a pribúdajúce poznatky v druhej polovici 20. storočia viedli 
k diferenciácii a špecializácii aj v rámci psychologických disciplín, kde sa po-
stupne vyčlenila pedagogická psychológia (teoretická i aplikovaná) a násled-
ne na prelome tisícročí jej subdisciplína psychológia učenia sa a vyučovania 
jazykov. Predmetom jej výskumu je jednak fungovanie procesov skúmaných  
v rámci základných psychologických disciplín (všeobecnej, sociálnej, vývi-
novej a pedagogickej) v špecifických podmienkach učenia sa a vyučovania 
jazykov. Na pozadí v súčasnosti dominujúcich sociálno-konštruktivistických 
a konštrukcionistických pozícií naďalej skúma tradičné domény hlavne kogni-
tívnej i humanistickej psychológie v svetle najnovších poznatkov vedných dis-
ciplín, ktoré majú potenciál vniesť viac svetla do chápania tohto komplexného 
procesu (neurovedy, lingvistika, sociológia, antropológia a iné). Selektuje pri-
tom obzvlášť relevantné poznatky a overuje ich aplikovateľnosť do procesov 
učenia sa a vyučovania jazykov, ktoré sú do rôznej miery determinované nielen 
edukačným, ale aj kultúrnym, sociálnym, ekonomickým, politickým, či envi-
ronmentálnym kontextom. Rovnako dôležitým cieľom, ak nie ešte dôležitejším, 
je skúmať javy špecifické práve pre tieto procesy, ktorým sa doposiaľ neve-
novala dostatočná výskumná pozornosť, prípadne ktoré sa priebežne vynárajú 
v procese odhaľovania ďalších aspektov tohto multidimenzionálneho procesu. 
Uvádzané javy skúma tak v rovine filozoficko-teoretickej ako aj v prakticko-
aplikačnej, realizuje sa tak základný, ako aj aplikovaný výskum (Dörney 2012; 
Dörney a Ryan 2015; Hattie 2009; Johnson 1996; Loewen a Sato 2017; Lojová 
2004, 2005, 2019; Mercer a Kostoulas 2018; Mercer et al. 2012; Příhoda 1949; 
Stranovská et al. 2019 a mnohí iní).

Po rozšírení sa Rogersovho humanistického prístupu zameraného na žiaka 
(Rogers 1969) nastal koncom minulého storočia rozmach v skúmaní afektív-
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nych, emocionálnych a osobnostných charakteristík učiaceho sa jedinca a ich 
determinujúceho vplyvu na procesy i výsledky učenia sa. Okrem tradične skú-
maných javov (motivácia, osobnostné charakteristiky, emócie, stratégie uče-
nia sa atď.) a ich multifaktorovej determinovanosti na pozadí najnovších po-
znatkov predovšetkým neurovied, výskumnú pozornosť v oblasti psychológie 
učenia sa a vyučovania jazykov pútajú rôzne špecifické fenomény. Z hľadiska 
učiaceho sa jedinca sa dominantne skúmajú otázky súvisiace s javmi ako jazy-
ková anxieta a komunikačné bariéry, presvedčenia a vízie, metakognitívne 
uvedomovanie a autonómia, sebavedomie a seba regulácia, jazykové ego, 
interjazyk, dynamika sociálnych interakcií v cudzojazyčnom vyučovacom 
prostredí, psychické mechanizmy a aspekty rozvíjania jednotlivých cudzo-
jazyčných zručností a prostriedkov a iné. 

Popri skúmaní všeobecných zákonitostí a mechanizmov fungovania uvá-
dzaných javov odborníci relatívne veľkú pozornosť venujú ich variabilite 
a individuálnym osobitostiam, keďže práve ich rešpektovanie patrí k nosným 
princípom humanizujúcich vyučovacích prístupov. Takéto zameranie vedie k in-
tenzívnemu skúmaniu komplexnej problematiky rozvíjania metakognitívneho 
uvedomovania a metakognitívnej kompetencie žiakov i učiteľov a s tým úzko 
súvisiacich efektívnych stratégií učenia sa a vyučovania jazyka zakotvených 
v poznaní seba samého. Teda stratégií, ktoré vyhovujú jedinečnému spôsobu 
vnímania, myslenia a celému širokému spektru kognitívnych a afektívnych oso-
bitostí. Skúmajú sa psychické mechanizmy seba regulácie a zákonitosti rozví-
jania autonómnosti jedinca učiaceho sa cudzí jazyk. Teda človeka samostatne 
regulujúceho svoj proces učenia sa, podmieňujúci formovanie zodpovednosti za 
celoživotný proces rozvíjania, resp. upevňovania svojich cudzojazyčných zruč-
ností a kompetencií (Bimmel a Rampilon 2000; Homolová 2009; Lojová 2005; 
Lojová a Vlčková 2012; Oxford 1990; Straková 2003; Weimer 2013 a ďalší).

Osobitnú výskumnú oblasť tvoria sociálne interakcie na vyučovaní cu-
dzieho jazyka. Na pozadí poznatkov o tradične skúmaných fenoménoch psy-
chológii (zákonitosti formovania sa skupín, hierarchizácia sociálnych rolí, 
podporovanie pozitívnej skupinovej dynamiky, sociálnej klímy a vyučovacej 
atmosféry, tolerancia, súťaživosť, kooperácia a kolaborácia, skupinová kohézia 
atď.) sa skúmajú dynamicky sa meniace zložité interakcie pri výučbe jazyka, 
do ktorých participanti neustále vstupujú. Podliehajú do rôznej miery odliš-
ným zákonitostiam, keďže sú v podstatnej miere determinované práve cudzím 
jazykom ako vyučovacím jazykom a hlavne prostriedkom triednej komuniká-
cie. Navyše výrazný modifikujúci vplyv na tieto interakcie majú aj špecifické 
osobnostné charakteristiky ako jazykové ego, cudzojazyčná identita učiaceho 
sa jedinca, cudzojazyčné sebavedomie a sebaistota, jazyková úzkosť, ochota 
komunikovať, či ochota riskovať, ktoré sú taktiež predmetom samostatných 



11

PHILOLOGIA XXXI/1

výskumov (Dewaele a Dewaele 2020; Dörnyei a Murphey 2003; Hattie 2009; 
Loewen a Sato 2017 a ďalší).

Jednou z najrozsiahlejšie skúmaných oblastí v psychológii učenia sa a vy-
učovania jazykov sú emócie. Opierajúc sa o najnovšie poznatky neuroanató-
mie a neurofyziológie, odborníci skúmajú ich vplyv na procesy kognitívneho 
spracovávania jazykových podnetov, vytvárania pamäťových spojov a celko-
vý zástoj v regulovaní cudzojazyčnej produkcie a učebného správania sa. Ako 
špecifická výskumná oblasť sa vyčleňuje snáď najviac skúmaná problematika 
jazykovej anxiety (language anxiety) a s tým súvisiacich komunikačných ba-
riér vedúcich k limitovaniu možností automatizácie a dolaďovania naučených 
jazykových celkov a štruktúr v reálnych či simulovaných komunikačných situ-
áciách (Arnold 2002; Brown 1991; Dewaela 2017, 2020; Gabris-Baker a Biel-
ska 2013; Gkonou et al. 2017; Gkonou a Mercer 2017; Horwitz 2010; Králová 
2016; Kruk 2018; Mercer et al. 2012; Young 1999 a ďalší). Pojem jazyková 
anxieta (jazyková úzkosť) ako multikomponentná emócia v sebe zahŕňa široké 
spektrum negatívnych emócií (úzkosť, strach, obavy, tréma, nervozita, stres, 
frustrácie, pochybnosti o sebe) s ich variabilným vplyvom na rôzne aspekty  
a dimenzie procesov rozvíjania cudzojazyčnej komunikačnej kompetencie. 
Patrí k množstvu spolupôsobiacich a vzájomne sa podmieňujúcich faktorov, 
ktoré v podstatnej miere determinujú kognitívne procesy, osobnostné charak-
teristiky, prežívanie a správanie sa jedincov učiacich sa cudzí jazyk. Aj nap-
riek takmer štyridsiatim rokom výskumu sú stále otvorené otázky konceptu-
alizácie a operacionalizácie jazykovej anxiety. Je to zrejme dôsledkom nielen 
komplexnosti problematiky, ale hlavne limitovaných, neraz kontradiktívnych 
a rôzne interpretovaných výsledkov čiastkových výskumov a predovšetkým 
nedostatočného zakotvenia v exaktných neurobiologických poznatkoch odha-
ľujúcich zložité kauzálne súvislosti. V súčasnosti odborníci chápu jazykovú 
anxietu buď ako relatívne stabilnú osobnostnú črtu, ako dlhodobý stav, alebo 
ako situačno-špecifickú entitu viazanú na rôzny edukačný a sociálny kontext. 
Náročnosť skúmania jazykovej anxiety pramení z dynamického charakteru tej-
to variabilnej premennej podmieňovanej zložitým spolupôsobením mnohých 
biologických, intrapsychických, interpersonálnych, situačných a ďalších envi-
ronmentálnych faktorov. Početné výskumy sa zameriavajú na rôzne aspekty 
a charakteristiky jazykovej anxiety ako:
–  zdroje a ich zástoj pri vzniku anxiety ako kontextovo podmieňovanej intrap-

sychickej entity, 
–  determinujúci vplyv početných intervenujúcich premenných (skúsenosti, 

osobnostné charakteristiky, sebaistota, úroveň ovládania jazyka atď.) 
–  kauzálne súvislosti a zložité korelácie medzi rôznymi aspektmi jazykovej 

anxiety a ďalšími variabilnými premennými, 



12

Gabriela Lojová

–  výskyt jazykovej anxiety v jednotlivých štádiách kognitívneho spracovania 
cudzieho jazyka (percepcia podnetov, spracovanie informácií, produkcia), 
v rôznych fázach učebného procesu a sociálnej interakcie, viazanosť na roz-
víjanie konkrétnych cudzojazyčných zručností a prostriedkov, 

–  spôsoby prežívania jazykovej anxiety a variabilitu ich projekcie do učebné-
ho a sociálneho správania sa,

–  vývinové osobitosti,
–  stabilitu a možnosti intervencie zacielenej na redukovanie jej inhibujúceho 

účinku.

Výsledky doterajších výskumov naznačujú, že medzi najkonzistnejšie ko-
reláty jazykovej anxiety patrí subjektívne vnímaná jazyková zdatnosť učiaceho 
sa jedinca a interpersonálne vzťahy v triede. Ukazuje sa tiež, že jazykovú an-
xietu možno považovať za dominantný afektívny faktor s výrazným potenciá-
lom negatívne ovplyvňovať učenie sa jazyka. Môže signifikantne obmedzovať 
proces učenia sa a inhibovať učebný úspech, vytvárať kontraproduktívne napä-
tie v triede a determinovať špecifické osobnostné charakteristiky (ochotu ko-
munikovať, jazykové ego a sebavedomie, spochybňovanie svojej cudzojazyč-
nej identity a predpokladov pre napredovanie, motiváciu atď.). Zároveň však 
empirické skúsenosti i výsledky niektorých výskumov poukazujú na možnosti 
a podmienky stimulujúce určitý facilitujúci účinok jazykovej anxiety na učebné 
správanie sa žiakov, čo ešte viac podčiarkuje komplexnosť tejto problematiky.

Medzi intenzívne skúmané fenomény psychológie učenia sa a vyučovania 
cudzích jazykov od 80. rokov minulého storočia patria presvedčenia, postoje 
a názory (beliefs) učiteľov a žiakov o najrôznejších aspektoch procesov uče-
nia sa a vyučovania jazykov (Borg 2006; Gkonou et al. 2016; Klaja a Barcelos 
2003; Macintyre et al. 1998; Williams et al. 2015 a iní). V pedagogickej psy-
chológii to určite nie je nová problematika tak na úrovni teoretických analýz, 
ako aj empirických výskumov. Avšak pri výučbe cudzieho jazyka je aj tu množ-
stvo špecifík vyplývajúcich z podstaty jazyka ako prostriedku triednej komuni-
kácie aj ako prostriedku sebavyjadrovania. Je zrejmé, že relatívna novosť, ná-
ročná uchopiteľnosť a merateľnosť tejto mulitidimenzionálnej problematiky si 
vyžaduje interdisciplinárny prístup a vedie k pluralite prístupov odborníkov. 
Logickým dôsledkom je nejednotná terminologická ukotvenosť, odlišné chápa-
nie rozsahu či obsahu nosných pojmov, rôzne klasifikácie a výskumné prístu-
py. Pribúdajúce výskumy ukotvené v odlišnej teoretickej báze poskytujú zatiaľ 
limitované, nezriedka protichodné a rôzne interpretované výsledky. Zameria-
vajú sa konkrétne na zdroje týchto presvedčení, teda ktoré faktory ako a do 
akej miery participujú na ich formovaní. Z prvotného vnímania presvedčení 
ako relatívne stabilných intrapsychických fenoménov sa odborníci posúvajú 
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čoraz viac k ich kontextualizovanému chápaniu. Teda vnímaniu ako dynamicky 
sa meniacich entít modifikovaných do rôznej miery situačnými a interakčnými 
faktormi (napríklad v triede) intrapersonálnymi vplyvmi (napríklad v rodine, 
v kolektíve), ako aj všeobecnými kultúrno-spoločenskými normami a postoj-
mi. Odborníci ďalej skúmajú ich emočnú a racionálnu podstatu, t. j. zástoj 
kognitívnych, emocionálnych, sociálnych a etických komponentov. Od ich rôz-
nej štruktúry, hlavne emočnej signifikantnosti, v podstatnej miere závisí ich 
stabilita, resp. flexibilita, a teda možnosť ich cieleného modifikovania pozi-
tívnym smerom adekvátnym pôsobením, prípadne vlastnou seba reguláciou. 
S tým úzko súvisí aj problematika explicitnej a implicitnej formy presvedčení 
chápaných nie ako bipolárna entita ale skôr ako kontinuum, teda do akej miery 
dokáže človek svoje presvedčenie vedome verbalizovať alebo len podvedome 
projektovať do svojho správania sa. 

Výsledky výskumov u žiakov poukazujú na ich signifikantný determinujúci 
vplyv na priebeh i úspešnosť učenia sa jazyka. Relatívne rozsiahlo sa skúmajú 
korelácie negatívnych a pozitívnych presvedčení s ich facilitujúcim alebo in-
hibujúcim účinkom, ako aj ich prediktívna hodnota z hľadiska proaktívneho 
alebo evazívneho učebného správania sa žiakov. Aj keď je to zložitá problema-
tika hlavne v dôsledku multifaktorovej intrapsychickej podmienenosti, ukazu-
je sa, že negatívne presvedčenia vedú k demotivácii a výraznému zvyšovaniu 
akademickej emočnej záťaže. Ich celkový inhibujúci účinok môže byť z rôz-
nych príčin hlboko emočne zakotvený, prípadne môže mať určitý sebaobranný 
náboj („ ... lebo nemám talent po mame.“), či poskytovať ospravedlnenie pre 
vyhýbanie sa neatraktívnym činnostiam. 

Obzvlášť dôležitou súčasťou a súčasne aj zdrojom žiakových presvedče-
ní je vzťah k sebe samému a obraz o sebe, teda presvedčenie o vlastných 
dispozíciách a schopnostiach učiť sa cudzí jazyk a hlavne o svojom potenciáli 
pre napredovanie (growth mindset). Odvíjajú sa od sebaregulačných vlastností 
a mechanizmov (sebahodnotenie, sebaistota, sebadôvera, sebavedomie, seba-
úcta), ktoré rozsiahlo skúma psychológia osobnosti. Ich osobitosti pri učení sa 
jazyka vyplývajú z faktu, že cieľový jazyk je nielen učebným obsahom, ale aj 
prostriedkom komunikácie a socializácie na vyučovaní i v autentických komu-
nikačných situáciách a hlavne prostriedkom seba vyjadrovania. Podstata zá-
važnosti tejto problematiky tkvie v skutočnosti, že reč je integrálnou súčasťou 
identity človeka. Čiže žiak pri používaní cudzieho jazyka prezentuje svoje ja 
prostredníctvom nedostatočne zvládnutého jazykového systému (fonologic-
kého, syntaktického, sémantického, sociolingvistického, či pragmalingvistic-
kého). Vystavuje sa pri tom riziku, že ho v dôsledku limitovaného ovládania 
jazyka budú vnímať inak, ako sa vníma on sám, resp. ako sa chce prezentovať. 
V daných súvislostiach sa odborníci už relatívne dlhodobo venujú problemati-
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ke tzv. jazykovej identity (language ego) ako integrálnej súčasti identity učia-
ceho sa jedinca. Tento špecifický obraz o sebe ako človeku hovoriacom cudzím 
jazykom môže byť do rôznej miery odlišný od všeobecného obrazu o sebe, 
keďže sa na jeho formovaní podieľajú špecifické intrapsychické a sociálne fak-
tory a realizuje sa v špecifických sociálnych kontextoch. Výsledky výskumov 
poukazujú na signifikantný vplyv jazykovej identity na učebné správanie sa 
a celkové napredovanie žiaka, ako aj na jej výraznú sociálnu determinovanosť, 
teda na možnosti účinnej pedagogickej intervencie (Arnold 2002; Kernis 2013; 
Lawrence 2006; Linley 2008; Mercer 2011; Mercer a Williams 2014; Rubio 
2007; Taylor 2013; Williams et al. 2015 a ďalší). 

Výskum presvedčení učiteľov sa okrem vyššie uvedených všeobecných 
zákonitostí orientuje aj na viaceré špecifiká (Borg 2006; Dörnyei a Kubányiová 
2014; Lojová 2009; Šipošová 2018, 2019). Dôležitosť týchto presvedčení pra-
mení zo skutočnosti, že tvoria východiskovú bázu pedagogicko-psychologic-
ko-lingvistického myslenia učiteľov. Je teda zrejmé, že signifikantne determi-
nujú jeho pedagogické pôsobenie vo všetkých aspektoch a rovinách (ako učiteľ 
vníma žiakov, ako usmerňuje ich učebnú činnosť, ako pristupuje k plánova-
niu a realizácii výučby jednotlivých jazykových zručností a prostriedkov, ako 
dokáže využívať, kombinovať a flexibilne modifikovať najrôznejšie metódy, 
techniky, aktivity, materiály a učebné prostriedky, ktoré súčasná lingvodidak-
tika poskytuje). Vzhľadom na relatívnu novosť problematiky, jej multikompo-
nentnosť a širokospektrálnu determinovanosť stále zostávajú otvorené otázky 
konceptualizácie a operacionalizácie. V pribúdajúcich výskumoch a početných 
teoretických štúdiách odborníci používajú rôzne pojmy (subjektívna teória uče-
nia sa a vyučovania jazykov, edukačná filozofia, pedagogické myslenie učite-
ľa a iné). Analyzujú rôzne aspekty a dimenzie týchto presvedčení, pričom sa 
v dôsledku odlišnej teoretickej ukotvenosti odlišujú vo svojich všeobecných 
prístupoch ako aj: 1. v chápaní podstaty jazyka (ako systém znakov na ozna-
čenie javov reality, ako intrapsychická entita, či ako prostriedok komuniká-
cie a socializácie), 2. v chápaní podstaty učenia sa (ako vytváranie návykov, 
konštruovanie vlastného systému poznatkov, spolupôsobenie deklaratívnych 
a procedurálnych vedomostí, ako interaktívny proces  a pod.), 3. v charaktere 
interiorizovaných princípov vyučovacieho prístupu (transmisívno-inštruktívny, 
zameraný na obsah, zameraný na žiaka, eklektický, alternatívny), 4. v rôznom 
vnímaní žiakov ako individualít i ako skupiny, 5. vo vnímaní dynamických in-
terakcií, do ktorých všetci participanti neustále vstupujú atď. Odborníci tiež 
riešia otázky rozdielov a vzťahov medzi vedomosťami a presvedčením, deter-
minujúceho vplyvu a spolupôsobenia rôznych faktorov pri formovaní učiteľ-
ských presvedčení (vedomosti, vlastné žiacke a učiteľské skúsenosti, podvedo-
mé kopírovanie učiteľských vzorov, zvnútornené morálne princípy, predsudky, 
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preberanie postojov zo sociálneho prostredia a podobne). Skúmajú tiež fle-
xibilitu týchto presvedčení, mieru ich uvedomovania a s tým úzko súvisiacu 
schopnosť kritickej sebareflexie, otvorenosť a ochotu cielene rozvíjať svoje 
profesijné kompetencie.

Uvádzané výskumné zameranie je súčasťou presmerovávania pozornosti 
psychológov aj na osobnosť učiteľa cudzích jazykov, ako prirodzená odozva na 
niekoľko desaťročí prebiehajúceho intenzívneho skúmania psychológie učiace-
ho sa jedinca. Pribúdajúce rozsiahle poznatky vedú k explicitnému i implicit-
nému stupňovaniu nárokov a požiadaviek na prácu učiteľa. Avšak nielen na 
jeho tradičné lingvodidaktické zručnosti, ale hlavne na jeho osobnostné cha-
rakteristiky, emočnú a sociálnu inteligenciu a širšie profesionálne kompetencie 
a zručnosti podstatné pre humanizáciu cudzojazyčnej výučby (empatia, flexi-
bilita, tvorivosť, pozitivizmus, vnímavosť na potreby a prežívanie žiakov, chá-
panie príčin ich správania, poznanie zákonitosti učenia sa a mechanizmov 
kognitívneho spracovávania jazyka atď.). V širokom spektre intrapsychických 
komponentov v súčasnosti vystupujú do popredia témy do rôznej miery súvi-
siace s problematikou vyššie uvádzaných presvedčení, ako profesijná iden-
tita, vnímanie vlastnej profesijnej zdatnosti, vízie a „well-being“ učiteľa. 
V teoreticko-analytických štúdiách dominujú hypotézy, čoraz viac podkladané 
výsledkami výskumov, zamerané na rozvíjanie metakognitívneho uvedomo-
vania, na zložité procesy vnímania a chápania seba samého v špecifickej roli 
učiteľa cudzieho jazyka, formovanie obrazu o sebe, jazykovej identity, jazyko-
vého ega, sebaregulačných vlastností a procesov. Uvádzané javy tvoria intra-
psychickú bázu pre vnímanie vlastnej profesijnej zdatnosti (self-efficacy), 
pre primeranú profesijnú sebaistotu a sebavedomie. Práve táto súčasť osob-
nostného nastavenia v podstatnej miere determinuje ako učiteľ reguluje seba 
vo všetkých sférach, ako sa správa k sebe i k druhým, ako a do akých interakcií 
vstupuje, aké má vízie, aké ciele si kladie, aké výzvy využíva, ako zvláda zá-
ťažové situácie, nakoľko verí v svoj potenciál napredovať a posúvať sa ďalej. 
Podstatná je tiež otázka, do akej miery táto subjektívne vnímaná profesijná 
zdatnosť zodpovedá objektívnym kritériám. Výsledky doterajších výskumov 
potvrdzujú empirické skúsenosti, a to že vnímanie vlastnej profesijnej zdat-
nosti je u učiteľov jazykov v signifikantnej miere podmieňované práve subjek-
tívnym vnímaním vlastnej úrovne ovládania daného cudzieho jazyka. A prá-
ve prípadné uvedomované nedostatky v podstatnej miere inhibujú využívanie 
inovačných a humanizujúcich vyučovacích stratégií vyžadujúcich otvorenosť, 
flexibilitu a kreativitu v protiklade k tradičným vyučovacím stratégiám posky-
tujúcim viac istoty (Arnold 2002; Bandura 1997; Dörnyei a Kubányiová 2014; 
Kernis 2013; Kotlebová 2018; Lawrence 2006; Linley 2008; Mercer a Kostou-
las 2018; Nikodemová et al. 2017; Wiegerová 2012; Yilmaz 2011 a ďalší).
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Zvyšujúce sa, resp. meniace sa nároky na profesionálne kompetencie uči-
teľov cudzieho jazyka prirodzene nastoľujú staro-nové otázky rešpektovania 
psychohygienických požiadaviek (well-being) a celkovej kvality života učite-
ľa. Teda zabezpečenie harmonického vyváženia pracovného zaťaženia a rela-
xácie, zvyšovanie resiliencie a frustračnej tolerancie, predchádzanie syndrómu 
vyhorenia a ďalším negatívnym javom obmedzujúcim plnú sebarealizáciu uči-
teľa (Herman a Reinke 2005; Lovewell 2012; Roffey 2012; Rogers 2012; Ste-
vens 2018 a ďalší). Početné podnety aj v tejto oblasti poskytuje nové smerova-
nie rozvíjajúce sa na pozadí tradičnej psychológie, tzv. pozitívna psychológia 
(positive psychology). Otvára široký priestor a nové pohľady na smerovanie 
vo vzdelávaní všeobecne, vo výučbe cudzích jazykov a hlavne vo vzdelávaní 
učiteľov v duchu motta: „Len šťastný učiteľ môže mať šťastných žiakov a len 
šťastní žiaci sa učia efektívne.“ Toto smerovanie je saturované pribúdajúcimi 
poznatkami neurovied, hlavne neurofyziológie emócií poskytujúcej čoraz viac 
exaktných poznatkov potvrdzujúcich signifikantný determinujúci vplyv pozi-
tívnych emócií na fungovanie kognitívnych procesov, efektívne učenie sa žia-
kov a plnú sebarealizáciu učiteľov v pedagogickej činnosti (Compton 2005; 
Frederickson 2001, 2012; Gabris-Baker a Galajda 2016; Macintyre et al. 2016; 
Seligman 2011 a ďalší).

ZÁVER

Ako je zrejmé, vedecké skúmanie pedagogicko-psychologických a psycho-
lingvistických aspektov multidimenzionálnej problematiky učenia sa a vyučo-
vania cudzieho jazyka je zatiaľ len v začiatkoch. Dominujúce teoreticko-analy-
tické štúdie sú do rôznej miery podkladané výsledkami výskumov. Pribúdajúce 
poznatky prinášajú čiastkové odpovede a súčasne odhaľujú nové dimenzie 
a nastoľujú ďalšie a ďalšie otázky. Nové perspektívny poskytujú hlavne prudko 
sa rozvíjajúce neurovedy odhaľujúce kauzálne súvislosti a umožňujúce hlbšie 
chápanie podstaty týchto procesov. Súčasne tak otvárajú široké pole možností 
pre ďalší výskum.
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