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ÚVOD 
 

Odborová didaktika je interdisciplinárna a integratívna pedagogická veda, ktorej 
rozvoj je v súčasných podmienkach svetového trendu "poznatkovo fundovanej 
spoločnosti" zvýznamnený uplatňovaním systému celoživotného vzdelávania a 
princípu internacionalizácie vzdelávania. Prispieva aj k rozvoju poznania vo 
všeobecnej didaktike. 

K najaktuálnejším problémom odborovej didaktiky patrí optimálne obsahové a 
rozsahové vymedzenie praktickej prípravy budúcich učiteľov v rámci pregraduálnej 
prípravy a rozvoj psychodidaktických kompetencií učiteľa pre realizáciu 
adaptívnych vyučovacích postupov a stratégií medzi procesmi učenia sa žiaka a 
procesmi vyučovania s akcentom na výstavbu poznania žiaka. Ide o stratégie 
stimulácie kritického a tvorivého myslenia učiacich sa subjektov. Oba pojmy, kritické 
a tvorivé myslenie, spolu úzko súvisia. Zatiaľ čo kritické myslenie je schopnosť, ktorá 
je predpokladom k obozretnosti, opatrnosti pri vyhľadávaní, využívaní a 
interpretácii informácií, tvorivosť na tieto činnosti nadväzuje. Kriticky mysliaci 
človek je zároveň tvorivým jedincom, ktorý sa vyznačuje pohotovým, flexibilným a 
divergentným myslením. Vyznačuje sa aj schopnosťou riešiť problémy, 
schopnosťou transferu skúseností a poznatkov, schopnosťou vytvárať niečo 
originálne, neočakávané a užitočné.  

Problematika optimálneho obsahového vymedzenia praktickej prípravy budúcich 
učiteľov a zvýšenia ich profesijných kompetencií v oblasti implementácie 
zmieňovaných vyučovacích stratégií, začala rezonovať v centre záujmu odborovej 
didaktiky, pedagogiky a pedagogickej psychológie najmä v súvislosti s výsledkami 
medzinárodných meraní OECD PISA, TIMSS. Uvádzané problémy ako i zahraničné 
výskumy poukazujú na absenciu inovácií v systéme praktickej prípravy učiteľov 
v oblasti stratégií kritického a tvorivého myslenia v konkrétnych odborových 
didaktikách. 

Z hľadiska špecifikácie predmetného problému cieľom predkladanej monografie je  
prezentovanie výsledkov výskumu zameraného na identifikáciu adaptívnych 
vyučovacích stratégií pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia žiakov v 
konkrétnych odborových didaktikách predmetov technika, telesná a športová 
výchova, výtvarná a hudobná výchova.  

Vedecká monografia bola vydaná s podporou Agentúry na podporu výskumu a 
vývoja č. APVV-15-0368 a je výstupom projektu  Prax v centre odborovej didaktiky, 
odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.  
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Špecifickosť monografie je daná tým, že jednotlivé kapitoly pozostávajú z 
čiastkových výsledkov výskumu spolupracujúcich katedier Pedagogickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, konkrétne: Katedry techniky 
a informačných technológií, Katedry telesnej výchovy a športu, Katedry výtvarnej 
tvorby a výchovy a Katedry hudby.  

Predpokladáme, že celkové závery, ku ktorým sa jednotlivé katedry dopracovali, 
poskytnú isté východiská k inovovaniu štandardov a k realizácii potrebných zmien 
v rámci praktickej prípravy budúcich absolventov v širšom spektre učiteľských 
študijných programov v rámci príslušných odborových didaktík. 
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1 IDENTIFIKÁCIA KĽÚČOVÝCH DIDAKTICKÝCH STRATÉGIÍ PRE 
ROZVOJ KRITICKÉHO A TVORIVÉHO MYSLENIA ŽIAKOV V 
PREDMETE TECHNIKA 

 
Monika VALENTOVÁ – Peter BREČKA – Jana DEPEŠOVÁ 

Katedra techniky a informačných technológií  
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre 
 
1.1 Teoretické východiská 
 
Pojem kritické myslenie sa v pedagogickej teórií a praxi intenzívnejšie začal 
používať na prelome 20. a 21. storočia. Od tohto obdobia boli vo vzťahu k tomuto 
pojmu sformulované viaceré definície. Uvedenou problematikou sa zaoberali už 
mnohí filozofovia, psychológia a pedagógovia z čoho vyplýva množstvo aspektov v 
jednotlivých definíciách: 

• Kritické myslenie je myslenie, ktoré je cielené a účelové, myslenie smerujúce 
k vytvoreniu úsudku, kde samotné myslenie spĺňa štandardy primeranosti a 
presnosti (Bailin 2002); 

• Kritické myslenie, to sú mentálne procesy, stratégie, ktoré ľudia používajú na 
riešenie problémov, rozhodovanie a naučeniu nových konceptov (Sternberg 
1986); 

• Kritické myslenie či uvažovanie je intelektuálny proces, ktorý spočíva v 
pojmovom uchopení, analýze, syntéze a vo vyhodnotení informácií (Scriven a 
Paul 1993). 

V novovytvorenom štátnom vzdelávacom programe predmetu technika pre nižšie 
sekundárne vzdelávanie (ŠVP 2015) s platnosťou od 1. 9. 2015 sa okrem zložitejších 
činností a technológií, dôrazu na samostatnú a tímovú prácu, odráža už aj dôraz na 
rozvoj kritického a tvorivého myslenia. Kritické myslenie je zaradené na prvom 
mieste v oblasti všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania ako aj v oblasti 
kľúčových kompetencií k celoživotnému učeniu sa. Výchova žiakov ku kritickému 
mysleniu je jedným z predpokladom ako dosiahnuť naznačený ideál výchovy v 
projekte Milénium, neskôr deklarovaný prostredníctvom ŠVP (Kosturková 2016). 
Otázkou zostáva, do akej miery ho do vyučovania zaraďujú učitelia ako aj študenti 
budúci učitelia v rámci pedagogickej praxe. Sú na tieto zmeny učitelia a študenti 
náležite pripravení? Majú príležitosti na uplatňovanie kritického myslenia vo 
vyučovaní? Odpovede na tieto ako aj mnohé ďalšie otázky sme zisťovali 
prostredníctvom výskumu uskutočneného v rámci riešenia projektu APVV-15-0368 
Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy. 
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Hlavný cieľ projektu je orientovaný na identifikáciu adaptívnych vyučovacích 
stratégií uplatňujúcich kognitívne orientovaný prístup pre rozvoj kritického a 
tvorivého myslenia žiakov a ďalších kľúčových psychodidaktických tém a stratégií v 
konkrétnych odborových didaktikách a ich implementáciu v pregraduálnej 
praktickej príprave učiteľov sekundárneho vzdelávania prostredníctvom 
excelentného centra praktickej prípravy.  

Ciele výskumu 

Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť mieru uplatňovania stratégií kritického 
a tvorivého myslenia v technicky orientovaných predmetoch.  
Čiastkovými cieľmi bolo: 

• Zistiť význam a frekvenciu uplatňovania jednotlivých stratégií učiteľom. 
• Zistiť význam a frekvenciu uplatňovania jednotlivých stratégií študentom. 
• Overiť reflexiu spolupráce učiteľa s odborovým didaktikom. 
• Zistiť uplatňovanie stratégií cvičným učiteľom a sebareflexiu študenta. 
• Overiť reflexiu spolupráce študenta s cvičným učiteľom. 
• Overiť reflexiu spolupráce študenta s odborovým didaktikom. 

 
Výskumný súbor/vzorka 

Výskumný  súbor  pozostával  zo  samostatných  podsúborov,  ktoré  tvorili  učitelia 
základných a stredných škôl, spolu 211 učiteľov z toho 25 cvičných učiteľov. 
Výskumu sa zúčastnili aj študenti katedry techniky a informačných technológií (31 
študentov), študijných programov: 

• učiteľstva techniky v kombinácii v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných 
predmetov a praktickej prípravy;  

• učiteľstva praktickej prípravy v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných 
predmetov a praktickej prípravy; 

• študenti rozširujúceho štúdia. 
Súčasťou výskumu bolo aj hodnotenie spolupráce študentov a učiteľov s odborovým 
didaktikom. V našom prípade sa ho zúčastnil 1 katedrový odborový didaktik. 
 
Organizácia a harmonogram výskumu 

Realizácii výskumu predchádzala príprava 2 dotazníkov, konštrukcia ktorých 
pozostávala z troch častí (Schéma 1).  
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Schéma 1 Konštrukcia dotazníka stratégie kritického a tvorivého myslenia vo 
vyučovaní pre učiteľov a študentov (zdroj: Duchovičová a Tomšík 2017) 
 
Dotazník pre učiteľov (Príloha A) 

I. časť dotazníka obsahovala 25 zatvorených položiek s jednoduchým výberom 
odpovede a dve otvorené položky na doplnenie vlastnej odpovede. V tejto časti sme 
zisťovali frekvenciu uplatňovania jednotlivých stratégií kritického a tvorivého 
myslenia vo vlastnom vyučovaní technicky orientovaných predmetov učiteľom, ako 
aj to, či jednotlivé stratégie považujú alebo nepovažujú za dôležité. Respondent pri 
každej položke mohol vyjadriť frekvenciu uplatňovania danej stratégie 
prostredníctvom 6 stupňovej škály, pričom 6 – 5 znamenalo uplatňuje na každej 
hodine, 4 – 3 neuplatňuje na každej hodine, 2 – 1 neuplatňuje vôbec, ako aj jej 
význam, kedy 6 – 5 znamenalo, že respondent považoval danú stratégiu za 
mimoriadne dôležitú, 4 – 3 za nie veľmi dôležitú a 2 – 1 za nedôležitú. 

II. časť dotazníka pozostávala z 25 zatvorených položiek s jednoduchým výberom 
odpovede. V tejto časti sme od respondentov zisťovali ich názor na uplatňovanie 
stratégií zo strany študentov počas ich pedagogickej praxe ako aj reflexiu učiteľov 
samotných na význam danej stratégie. Učitelia sa tak, ako v prvej časti dotazníka 
mohli vyjadriť pomocou 6 stupňovej škály s hraničnými hodnotami: uplatňuje na 
každej hodine – neuplatňuje vôbec a pri hodnotení vlastnej činnosti v rozmedzí 
považujem za mimoriadne dôležité – nevenujem pozornosť. 

 V III. časti dotazníka sme sa zamerali na hodnotenie spolupráce učiteľov 
s odborovým didaktikom. Táto časť obsahovala 9 položiek s výberom odpovede a 3 
otvorené položky. Kvalitu spolupráce mohli vyjadriť prostredníctvom 4 stupňovej 
škály: výborná, dostačujúca, nedostačujúca, žiadna. 
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Dotazník pre študentov (Príloha B) 

I. časť obsahovala 25 zatvorených položiek s možnosťou výberu odpovede. V nej sme 
zisťovali názory študentov na uplatňovanie stratégii kritického a tvorivého myslenia 
vo vyučovaní cvičnými učiteľmi. Zároveň sme zisťovali aj sebareflexiu študentov na 
uplatňovanie už spomínaných stratégií počas praxe. Podobne ako 
v predchádzajúcom dotazníku boli použité 6 stupňové škály s hraničnými 
hodnotami: uplatňuje na každej hodine – neuplatňuje vôbec. 

II. časť obsahovala 9 zatvorených a 2 otvorené položky, v rámci ktorých sme 
overovali reflexiu spolupráce študenta s cvičným učiteľom, akú intenzitu venovali 
cviční učitelia jednotlivým činnostiam a aký prínos mali tieto činnosti pre študenta. 
Taktiež bola použitá 6 stupňová škála s hraničnými hodnotami: venoval intenzívnu 
pozornosť – nevenoval pozornosť, v hodnotení prínosu pre študenta: veľmi 
prínosné – nie je prínosné. 

III. časť obsahovala 9 zatvorených a 2 otvorené položky, prostredníctvom ktorých 
sme overovali spoluprácu študenta s odborovým didaktikom. Aj v tejto časti mohli 
študenti vyjadriť svoj názor na jednotlivé oblasti, ktorým sa odborový didaktik 
počas ich praxe venoval prípadne nevenoval, ako aj to, či bola daná oblasť pre nich 
významná. Škály boli definované s rovnakým rozsahom a popisom ako v druhej časti 
tohto dotazníka. 

Dotazník pre učiteľov časť I. a II. sme distribuovali prostredníctvom online verzie na 
všetky základné a stredné odborné školy s technickým zameraním, ostatné časti 
dotazníkov sme distribuovali študentom, cvičným učiteľom a odborovému 
didaktikovi osobne, priebežne počas semestra. Celkovo sa zber dát uskutočnil 
v mesiacoch apríl – jún 2017.  

Základné deskriptívne údaje od respondentov vo všetkých dotazníkov sme získavali 
prostredníctvom položiek týkajúcich sa faktografických údajov, cieľom ktorých bolo 
zistiť u učiteľov vek, pohlavie, dĺžku pedagogickej praxe, na akej škole pôsobia, 
dosiahnuté vzdelanie, kraj a predovšetkým výučbou akých predmetov sa zaoberajú.  
Z deskriptívnych údajov u študentov nás zaujímalo predovšetkým na akej škole 
a v rámci akých predmetov a v rámci akého kraja vykonávali prax a rovnako ako 
u učiteľov sme zisťovali vek, pohlavie a študijné odbory akým sa venujú. 
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1.2 Význam a frekvencia uplatňovania jednotlivých stratégií učiteľom 
 

Týmto dotazníkom sme oslovili učiteľov všetkých základných a stredných 
odborných škôl na Slovensku. Z dôvodu zabezpečenia, čo najvyššej návratnosti sme 
uvedenú časť dotazníka distribuovali elektronicky pomocou online formulárov 
Google. Konštrukcia I. časti dotazníka pre učiteľov pozostávala z 25 zatvorených a 2 
otvorených položiek. Frekvenciu uplatňovania stratégie a jej význam pri vyučovaní, 
mohli respondenti vyjadriť číselne pomocou škály – zakliknutím. Z výsledkov 
základných deskriptívnych charakteristík vyplynulo, že elektronického dotazovania 
stratégií kritického myslenia sa zúčastnilo 211 učiteľov, z toho 59 % učiteľov 
nižšieho sekundárneho stupňa ZŠ, 36 % učiteľov SOŠ a 5 % učiteľov SOU (obrázok 
1), 63 % žien a 37 % mužov (obrázok 2). 
 

 

Obrázok 1 Rozdelenie učiteľov podľa typov škôl 
 

 
Obrázok 2 Rozdelenie respondentov podľa pohlavia 

59%

36%

5,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Rozdelenie učiteľov podľa typov škôl

2. stupeň ZŠ

SOŠ

iné

37%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pohlavie respondentov

Muž

Žena



 
13 

 

Výskumu sa zúčastnili učitelia z verejných škôl, ktorých zastúpenie bolo najväčšie 
(88 %), potom školy súkromné (8 %) a školy cirkevné (4 %) (obrázok 3).  
 

 
Obrázok 3 Rozdelenie škôl podľa zriaďovateľa 

 
Najviac zastúpených škôl bolo z Prešovského (19 %), Žilinského (17 %), 
Banskobystrického (14 %) a Košického kraja (13 %), ďalej nasledovali školy 
Nitrianskeho (11 %), Trenčianskeho (10 %) a Bratislavského kraja (9 %). Najmenej 
škôl sa zúčastnilo z Trnavského kraja (7 %) (obrázok 4).  
 

 

Obrázok 4 Zastúpenie škôl podľa kraja 
 
Vzhľadom na množstvo položiek v jednotlivých dotazníkoch, sme ich pre 
prehľadnejšie vyhodnocovanie kategorizovali do 3 skupín: 

1. triedenie učiva podľa B. S. Bloomovej taxonómie – položky č. 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
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2. kritické a tvorivé myslenie – položky č. 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 25; 
3. uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 

myslenia študentami – položky č. 1, 8, 9, 13, 15, 22, 23, 24. 
Položky č. 17, 18 sme pre účely toho výskumu nevyhodnocovali.  

Prienikom mnohých definícií kritického myslenia sa stáva Bloomová taxonómia 
cieľov. Tri najvyššie úrovne analýza, syntéza a hodnotenie sa často uvádzajú v 
mnohých definíciách kritického myslenia (Lai 2011): 

• analýza argumentov, tvrdení alebo dôkazov (Facione 1990; Halpern 2001); 
• vytvorenie záverov, syntéza pomocou induktívnych alebo deduktívnych 

argumentov (Paul 1992; Willingham 2007); 
• posudzovanie alebo hodnotenie (Lipman 1998; Tindal a Nolet 1995). 

V prvom bode analýzy výsledkov dotazníkového šetrenia u učiteľov sme sa preto 
zamerali na výsledky, ktoré priamo súvisia s triedením učiva podľa B. S. Bloomovej 
taxonómie vo vyučovaní, ktoré z mnohých definícií kritického myslenia vyplývajú – 
zapamätanie, porozumenie, integrácia poznatkov, analýza, syntéza, hodnotenie. Pri 
jednotlivých položkách sme zisťovali význam uplatňovania týchto úrovní učiteľom 
(obrázok 5), rovnako aj frekvenciu (obrázok 6), aký jednotlivým úrovniam 
prisudzujú. 
 

 
Obrázok 5 Význam stratégií kritického myslenia pri vyučovaní 
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Obrázok 6 Frekvencia uplatňovania stratégií kritického myslenia pri vyučovaní  
 

Z výsledkov na obrázku 5 vyplýva, že najväčší význam na škále 6 pripisujú učitelia 
úrovniam v poradí porozumenie (43 %), hodnotenie (42 %), integrácia poznatkov 
(32 %), analýza (31 %), syntéza (29 %) a zapamätanie (24 %). Z porovnania 
výsledkov na škále 6 na obrázku 6 vyplýva, že medzi významom a frekvenciou 
uplatňovania týchto úrovní vo vyučovaní je len malý percentuálny rozdiel: 
porozumenie (40 %), hodnotenie (43 %), integrácia poznatkov (29 %), analýza 
(26 %), syntéza (24 %) a zapamätanie (24 %). Napriek tomu, isté rozdiely nastali v 
porovnaní významu, aký učitelia pripisujú danej stratégií a v akej miere ju uplatňujú. 
Napríklad analýze vo vyučovaní takmer 5% učiteľov pripisuje väčší význam než ju 
v skutočnosti sami uplatňujú. Podobné rozdiely nastali aj v rámci úrovne 
porozumenia a integrácií poznatkov. Z výsledkov ďalej môžeme konštatovať, že 
najväčší počet učiteľov jednotlivým úrovniam pripisoval význam na škále 5 
(obrázok 5), kde sa uvedené úrovne umiestnili v poradí: integrácia poznatkov  
(43 %), analýza (41 %), porozumenie (39 %), hodnotenie (38 %), zapamätanie  
(38 %) a syntéza (37 %). Porovnaním výsledkov z obrázku 6 na škále 5 možno 
dedukovať, že význam, ktorý pripisujú jednotlivým úrovniam je priamoúmerný 
frekvencii uplatňovania týchto úrovní vo vyučovaní technicky orientovaných 
predmetov: integrácia poznatkov (44 %), analýza (43 %), porozumenie (45 %), 
hodnotenie (40 %) a syntéza (41 %). Výnimkou je úroveň zapamätania (34 %). 
Danej úrovni učitelia síce pripisujú veľmi veľký význam, no v menšej miere ho 
uplatňujú vo vyučovaní. Podobný priamoúmerný vzťah medzi významom danej 
úrovne a frekvenciou uplatňovania vidíme aj na škále 4 v rámci úrovní zapamätania, 
integrácie poznatkov a hodnotenia. Rozdiel však zaznamenávame na úrovni 
porozumenia, ktorému v tomto prípade učitelia pripisujú väčší význam (15 %), no 
v menšej miere ho vo vyučovaní uplatňujú (12 %). Opačným príkladom sú úrovne 
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analýzy a syntézy, ktorým učitelia pripisujú menší význam (19 %, 23 %) no vo väčšej 
miere ich uplatňujú (25 %, 26 %).  Veľmi malý až žiadny význam na škálach 3 – 1 
(obrázok 5) pripisovali učitelia jednotlivým úrovniam učitelia nasledovne: 
zapamätávanie (12 %), porozumenie (2 %), integrácia poznatkov (6 %), analýza  
(9 %), syntéza (10 %) a hodnotenie (7 %). Z porovnania výsledkov škály 3 – 1 na 
obrázku 6 možno znova konštatovať zhodu či len mierny percentuálny nárast medzi 
významom a frekvenciou uplatňovania jednotlivých úrovní (zapamätávanie 16 %, 
porozumenie 3 %, integrácia poznatkov 7 %, analýza 7 %, syntéza 10 % a 
hodnotenie 6 %). Z uvedeného vyplýva, že učitelia pripisujú veľmi veľký význam 
rozvoju uvedených kognitívnych procesov a rovnako vo veľkej miere sa ich snažia 
zaraďovať do vyučovania, prípadne ďalej rozvíjať. Pozitívnym zistením je fakt, že 
učitelia sa už nesnažia viesť žiakov k memorovaniu poznatkov, ale skôr k ich 
porozumeniu a schopnosti vedieť získané vedomosti uplatniť v praxi, pri riešení 
problémov a pod. Dôraz kladú aj na rozvoj hodnotenia, ktoré má zásadný význam pri 
rozvoji kritického myslenia. 
 
V ďalšom bode analýze dotazníka pre učiteľov sme sa zamerali na vyhodnotenie 
položiek o zaraďovaní konkrétnych techník rozvoja kritického a tvorivého 
myslenia v technicky orientovaných predmetoch. Túto oblasť sme overovali 
prostredníctvom položiek č. 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21 a 25. Aj v tomto prípade 
sme od učiteľov zisťovali aký význam jednotlivým technikám rozvoja kritického a 
tvorivého myslenia pripisujú a do akej miery, resp. ako často ich vo vyučovaní 
uplatňujú. 
 
Tabuľka 1 Význam základných stratégií kritického a tvorivého myslenia vo výučbe 

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. I. 
6 27,5 % 23,2 % 27,5 % 43,6 % 31,3 % 18,5 % 38,4 % 21,3 % 19,4 % 
5 35,1 % 33,6 % 43,1 % 36,0 % 42,7 % 34,6 % 33,2 % 27,5 % 32,7 % 
4 28,4 % 23,7 % 20,4 % 11,4 % 19,0 % 24,2 % 18,0 % 23,2 % 28,4 % 
3 8,1 % 13,3 % 7,1 % 6,2 % 6,6 % 16,1 % 6,2 % 15,2 % 13,7 % 
2 0,9 % 2,8 % 1,9 % 1,4 % 0,5 % 3,8 % 2,8 % 8,5 % 5,2 % 
1 0,0 % 3,3 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 2,8 % 1,4 % 4,3 % 0,5 % 
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Obrázok 7 Význam základných stratégií kritického a tvorivého myslenia vo výučbe 
 
Z výsledkov na obrázku 7 vyplýva, že učitelia uplatňujú mnohé stratégie kritického 
a tvorivého myslenia tak často ako sa len dá, z čoho vyplýva frekvencia ich odpovedí, 
najmä na škálach 6 – 4. Najväčší význam (škály 6 a 5) však pripisujú činnostiam, 
v rámci ktorých môžu využívať diskusie na formulovanie otázok podporujúcich 
rozvoj myslenia (80 % učiteľov), v rámci ktorých môžu žiaci vyhľadávať príčiny, 
problém, navrhovať vlastné tvorivé nápady a riešenia pri rôznych pracovných 
činnostiach. Vzhľadom na tú skutočnosť, že v inovovanom ŠVP je kladný dôraz na 
rozvoj kritického a tvorivého myslenia, pozitívnym zistením je i skutočnosť, že 
učitelia najväčší význam pripisujú aj činnostiam, ktoré vedú žiakov k tomu, aby 
vedeli k výsledkom svojich činnosti pristupovať kriticky z hľadiska funkčnosti, 
hospodárnosti, spoločenského významu (74 % učiteľov), čím skutočne napĺňajú tie 
najvyššie ciele vyplývajúce zo ŠVP a z požiadaviek trhu práce na budúcich 
absolventov technicky orientovaných škôl. Najmenší význam v rámci týchto 
položiek zisťujúcich zaraďovanie konkrétnych techník rozvoja kritického 
a tvorivého myslenia pripisujú učitelia na škále 3 až 1 vytváraniu situácií so 
zameraním na bádateľské a navrhovateľské činnosti, ktoré na týchto škálach uviedlo 
až 28 % učiteľov, a malý význam pripisujú aj uplatňovaniu projektového vyučovania, 
ktoré uviedlo 23 % učiteľov.  
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Tabuľka 2  
Uplatňovanie základných stratégií kritického a tvorivého myslenia vo výučbe 

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. I. 
6 20,9 % 21,8 % 19,9 % 36,5 % 26,1 % 16,6 % 30,3 % 11,8 % 12,8 % 
5 41,7 % 33,2 % 43,6 % 39,8 % 45,0 % 30,3 % 37,4 % 27,0 % 31,3 % 
4 28,0 % 23,2 % 24,2 % 16,1 % 21,3 % 20,9 % 17,1 % 25,1 % 30,3 % 
3 8,5 % 13,3 % 9,5 % 5,7 % 6,2 % 21,3 % 10,0 % 18,0 % 17,1 % 
2 0,9 % 5,7 % 2,8 % 0,9 % 1,4 % 7,1 % 3,3 % 10,0 % 6,2 % 
1 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 3,8 % 1,9 % 8,1 % 2,4 % 

 

 
Obrázok 8 Uplatňovanie základných stratégií kritického a tvorivého myslenia vo 

výučbe 
 
Porovnaním výsledkov na obrázku 7  a 8 na škále 6 a 5 možno dedukovať, že význam, 
ktorý učitelia pripisujú jednotlivým technikám rozvoja kritického a tvorivého 
myslenia u žiakov je priamoúmerný frekvencii uplatňovania týchto úrovní vo 
vyučovaní technicky orientovaných predmetov. Najväčší význam pripisujú 
vytváraniu situácií podporujúcich diskusie na formulovanie otázok, na vyhľadávanie 
príčin problémov, navrhovanie riešení problémov, na kritické hodnotenie svojej 
navrhovateľskej činnosti, ktoré zároveň aj najčastejšie uplatňujú vo vyučovaní.  
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V poslednom bode prvej časti dotazníka pre učiteľov sme sa zamerali aj na 
uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 
myslenia študentmi. Uvedené sme overovali položkami č. 1, 8, 9, 13, 15, 22, 23 a 24.  
 

Tabuľka 3  
Uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého myslenia 

6 26,5% 55,5% 48,8% 19,9% 18,5% 28,4% 46,9% 31,8% 
5 49,3% 28,4% 23,2% 43,6% 32,7% 29,9% 35,5% 33,2% 
4 20,4% 9,5% 12,3% 24,2% 25,6% 22,7% 14,2% 23,7% 
3 2,8% 4,3% 7,1% 9,5% 11,8% 11,8% 3,3% 7,1% 
2 0,9% 1,9% 6,2% 2,8% 5,2% 4,7% 0,0% 1,9% 
1 0,0% 0,5% 2,4% 0,0% 6,2% 2,4% 0,0% 2,4% 

 

 
Obrázok 9 Uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 

myslenia 
 
Z výsledkov na obrázku 9 môžeme predpokladať, že učitelia uplatňujú technicky 
orientované stratégie kritického a tvorivého myslenia vo veľkej miere, čo 
odzrkadľujú aj ich odpovede na škálach 6 a 5. Medzi percentuálne najviac zastúpené 
stratégie patrí využívanie rôznych zdrojov učebných pomôcok (84 %), vedenie 
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žiakov k zodpovednosti za kvalitu výsledkov svojej práce (82 %) a stratégie 
zamerané na získavanie základných užívateľských zručností (takmer 76 %). Za 
pozitíva možno označiť, že žiaci sú vedení aj k praktickým činnostiam s technickými 
materiálmi a nástrojmi (72 %) a zistenie, že učitelia vytvárajú situácie, v rámci 
ktorých môžu žiaci navrhovať a realizovať postup práce zhotovenia výrobku 
(takmer 62 %). Predpokladáme, že uplatňovanie danej stratégie sa mohlo prejaviť 
aj vo väčšej miere, avšak likvidácia školských dielní a zníženie hodinovej dotácie 
v predmete Technika v minulých rokoch mali za následok, že tieto stratégie a 
aktivity nie je možné v súčasnosti v mnohých školách realizovať. Na hranici 51 % sa 
uplatňovali stratégie zamerané na experimentovanie s nápadmi a materiálmi, 
technológiami a technikami, kde toto nižšie percento môže vychádzať práve 
z podmienok popisovaných vyššie. Vo väčšej miere 58 % na týchto škálach učitelia 
uvádzali prácu malých skupín pri pracovných činnostiach a ešte viac sa preukázala 
informovanosť žiakov o vývoji techniky a aktuálnych požiadavkách na trhu práce 
(65 %). Len malé percento učiteľov uviedlo na škálach 3 – 1, že dané stratégie 
nepoužívajú alebo používajú len v malej miere. Na druhej strane sme taktiež 
zaznamenali, že experimentovanie s nápadmi a materiálmi, s technológiami a 
technikami, využívanie práce malých skupín pri pracovných činnostiach 
a vytváranie situácií, v rámci ktorých môžu žiaci navrhovať a realizovať postup 
práce zhotovenia výrobku bolo zastúpené pomerne vysokým percentom, kedy ich 
učitelia označili, že ich využívajú len zriedkakedy, čo takisto možno pripisovať vyššie 
zmienenej situácii z minulých rokov. 
 

Tabuľka 4 Význam technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 
myslenia vo vzdelávaní 

6 30,3% 53,6% 56,4% 31,8% 21,8% 28,9% 48,8% 34,1% 
5 44,1% 28,4% 24,6% 39,8% 35,5% 37,4% 34,6% 37,4% 
4 21,3% 13,3% 10,4% 11,8% 26,5% 20,9% 11,8% 18,5% 
3 2,8% 2,8% 4,3% 8,5% 8,5% 8,5% 4,7% 6,6% 
2 1,4% 1,4% 2,8% 4,3% 2,4% 2,8% 0,0% 1,9% 
1 0,0% 0,5% 1,4% 3,8% 5,2% 1,4% 0,0% 1,4% 
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Obrázok 10 Význam technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 
myslenia vo vzdelávaní 

 
Z hľadiska významu, ktorý učitelia jednotlivým stratégiám pripisujú (obrázok 10), 
za mimoriadne dôležité považujú na škálach 6 a 5 práve využívanie rôznych zdrojov 
učebných pomôcok (82 %) a praktické činnosti s technickými materiálmi, nástrojmi, 
ktorým prikladá tento význam až 81 % učiteľov. Za veľmi dôležité považuje 74 % 
učiteľov aj získavanie základných užívateľských zručností. Väčší význam danej 
stratégie v porovnaní so skutočným uplatňovaním prisudzujú na škále 5 situáciám, 
v rámci ktorých môžu žiaci navrhovať a realizovať postup práce zhotovenia 
výrobku, práci malých skupín vo vyučovaní pri pracovných činnostiach, 
experimentovaniu s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami 
a v informovaní žiakov o zmenách a vývoji techniky a aktuálnych požiadavkách trhu 
práce. Naopak za najmenej dôležité ich na škále 3 až 1 považuje viac ako 16 % 
učiteľov, konkrétne situácie kedy môžu žiaci navrhovať a realizovať výrobok, 
experimentovanie s nápadmi a takmer 13 % práce malých skupín vo vyučovaní pri 
pracovných činnostiach. Z uvedeného vyplýva, že vyššie uvádzané negatívne zmeny 
sa postupne mohli odzrkadliť aj na výučbe a myslení niektorých pedagógov, pričom 
sa v uvedených zisteniach mohli prejaviť aj názory nekvalifikovaných vyučujúcich, 
ktorí vyučujú len ako istá náhrada za erudovaného a kvalifikovaného učiteľa 
Techniky. 



 
22 

 

Uvedená časť dotazníka obsahovala aj dve otvorené položky, v rámci ktorých sme 
chceli, aby učitelia uviedli príklady dobrej praxe na rozvoj kritického a tvorivého 
myslenia. Na dané položky sa vyjadrila len polovica opýtaných, z ich odpovedí 
uvedieme niektoré. Príklady dobrej praxe na rozvoj kritického myslenia: 

• učím rómskych žiakov, u ktorých je rozvoj kritického myslenia veľmi náročný; 
• metóda kladenia otázok, prezentácie informácií, sokratovský dialóg; 
• uplatňovanie projektového vyučovania, kde sa žiakom zadá úloha, následne 

žiaci hľadajú riešenia rôznymi dostupnými prostriedkami, navrhujú 
novosť/novotvar/a skúšajú vyrobiť svoj vlastný výrobok;  

• tvorba ročníkových projektov; 
• ak má žiak možnosť sa k danej problematike vyjadriť a diskutovať o tom je to 

účinné pre obe strany; 
• finančná gramotnosť formou krúžku; 
• video-prezentácia, zručnosti v odbore, diskusia k téme, rozbor výhod nevýhod 

danej technológie, technologický postup; 
• odborná prax počas 2. a 3. roč., názorné funkčné oboznámenie. 
 

Príklady dobrej praxe na rozvoj tvorivého myslenia: 
• aj rozvoj tvorivosti je u rómskych žiakov veľmi náročný až nepredstaviteľný; 
• hra na hľadanie chýb, tvorenie viet, čo ma prekvapí? 
• zadávanie problémov; 
• dobre žiakov motivovať; 
• slobodne hľadať riešenia; 
• chváliť proces hľadania; 
• sprevádzať žiakov, usmerňovať ich, ale aj nechať slobodne bádať, tvoriť, 

hodnotiť úspech aj neúspech ako cestu k objavovaniu, budovať sebavedomie; 
• uplatňovanie Sokratovskej metódy; 
• pripráva prezentácie na odbornú tému pre inú školu; 
• súťaž o najlepšieho technika školy; 
• riešenie technologického postupu konštrukcie alebo materiálového 

zabezpečenia; 
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1.3 Význam a frekvencia uplatňovania jednotlivých stratégií študentom 
 
Táto časť dotazníka bola rovnako ako prvá distribuovaná elektronicky 
prostredníctvom formulárov Google. Elektronického dotazovania sa zúčastnilo 25 
cvičných učiteľov, z toho 10 učiteľov (40 %) pôsobiacich na nižšom sekundárnom 
stupni základných škôl, 11 učiteľov (44 %) zo stredných odborných škôl a 4 učitelia 
(16 %) uviedli stredné odborné učilištia (obrázok 11).  
 

 
Obrázok 11 Rozdelenie učiteľov podľa škôl 

 

 

Obrázok 12 Rozdelenie učiteľov podľa krajov 
 

Z obrázku 12 vyplýva, že prieskumu didaktických zručností u študentov učiteľských 
programov, sa najviac cvičných učiteľov zúčastnilo z Nitrianskeho (32 %), 
Prešovského (20 %) a Žilinského (20 %) kraja a najmenej zastúpené boli kraje 
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Bratislavský (12 %), Banskobystrický (8 %) a Košický (8 %). Ostatné kraje 
Slovenska sa tohto prieskumu nezúčastnili. Priemerný vek učiteľov bol 50 rokov 
a priemerná dĺžka pedagogickej praxe 24 rokov. 
Hlavným cieľom tohto dotazníka bolo zistiť z názorov cvičných učiteľov úroveň 
teoretických poznatkov a didaktických zručností u študentov študijného programu 
Technika v kombinácií. Aj v prípade tohto dotazníka mohli učitelia pomocou škál 
vyjadriť uplatňovanie stratégií kritického a tvorivého myslenia študentov počas ich 
pedagogickej praxe. Zároveň mohli uskutočniť reflexiu, aký význam uplatňovaniu 
jednotlivých stratégii zo strany študentov pripisujú, teda či sú podľa ich názor 
dôležité alebo nie. Konštrukcia tejto časti dotazníka pre cvičných učiteľov 
pozostávala z 25 zatvorených položiek zameraných na: 

1. uplatňovanie B. S. Bloomovej taxonómie v rámci učiva – položky č. 8, 9, 10, 
11, 12, 13; 

2. rozvoj kritického a tvorivého myslenia – položky č. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 18, 20, 
24, 25; 

3. uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 
myslenia – položky č. 7, 17, 19, 21, 22, 23. 

Položky č. 5, 6, 14 sme pre účely toho výskumu nevyhodnocovali.  
 

 
Obrázok 13 Uplatňovanie Bloomovej taxonómie študentami 

 
Vyplývajúc z výsledkov na obrázku 13 môžeme konštatovať, že podľa cvičných 
učiteľov študenti počas pedagogickej praxe uplatňujú pomerne často úlohy či 
situácie na základe úrovní B. S. Bloomovej taxonómie, o čom svedčí ich pozitívne 
hodnotenie zo strany učiteľov na škále 6 a 5. Podľa ich názorov môžeme ďalej tvrdiť, 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

6 5 4 3 2 1

Uplatňovanie Bloomovej taxonómie študentami -
hodnotenie cvičných učiteľov

Zapamätávanie Porozumenie Intergrácia poznatkov

Analýza Syntéza Hodnotenie



 
25 

 

že študenti takmer na každej hodine počas ich pedagogickej praxe vedú žiakov 
k hodnoteniu (84 %), uplatňujú postupy na porozumenie informácií (80 %), 
zapamätanie (76 %), na syntézu poznatkov (72 %) a ich uplatňovanie pri riešení (72 
%) technických úloh a problémov a v neposlednom rade vedú žiakov k analýze (68 
%). 32 % cvičných učiteľov uvádza na škále 3 a 2, že študenti v dostatočnej miere 
neuplatňujú postupy na analýzu (rozbory, triedenie, klasifikovanie), a podľa 
niektorých učiteľov sa veľmi málo zameriavajú na uplatnenie postupov na syntézu 
(28 %), zapamätávanie (24 %) a integráciu (24 %). Z výsledkov ďalej vyplýva, že len 
4 % učiteľov je toho názoru, že študenti veľmi málo až vôbec neuplatňujú postupy 
na porozumenie a integráciu poznatkov. Záverom môžeme konštatovať, že študenti 
odboru Technika v kombinácií sú počas prípravy na prax vedení k uplatňovaniu 
stratégií rozvoja kritického myslenia u žiakov a vo veľkej miere uplatňujú jednotlivé 
postupy B. S. Bloomovej taxonómie. 
 

 
Obrázok 14 Význam stratégie vo vyučovaní – reflexia cvičného učiteľa 

 
Z výsledkov na obrázku 14 vyplýva, že učitelia najväčší význam na škále 6 a 5 
pripisujú uplatňovaniu postupov na porozumenie (88 %), hodnotenie (84 %) na 
integráciu poznatkov (80 %), následne pomerne veľký význam pripisujú syntéze (72 
%) (kategorizovanie, vyvodzovanie záverov a pod.), zapamätávaniu (72 %) 
a analýze poznatkov (68 %). Z výsledkov vyplýva pozitívne zistenie, že uvedené 
postupy Bloomovej taxonómie sú podľa učiteľov významné a potrebné 
a porovnaním výsledkov z prvej časti dotazníka je možné dedukovať, že ich aj 
v dostatočne veľkej miere uplatňujú vo vyučovaní.  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

6 5 4 3 2 1

Význam stratégie vo vyučovaní -
reflexia cvičného učiteľa

Zapamätávanie Porozumenie Intergrácia poznatkov

Analýza Syntéza Hodnotenie



 
26 

 

Porovnaním výsledkov obrázkov 13 a 14 sme dospeli k záveru, že výrazný rozdiel 
medzi významom stratégie a jej uplatňovaním zo strany študentov nie je. V rámci 
jednotlivých stratégií B. S. Bloomovej taxonómie najväčší význam pripisujú učitelia 
hodnoteniu, ktoré študenti vo veľkej miere uplatňujú počas svojej pedagogickej 
praxe.  

Uplatňovanie postupov na rozvoj kritického a tvorivého myslenia zo strany 
študentov počas pedagogickej praxe sme overovali prostredníctvom položiek  č. 1, 
2, 3, 4, 15, 16, 18, 20, 24 a 25. Aj v tomto prípade nás zaujímala frekvencia 
uplatňovania postupov na rozvoj kritického a tvorivého myslenia študentami 
a reflexia cvičného učiteľa na význam daných postupov.  

Tabuľka 5 Uplatňovanie kritického a tvorivého myslenia študentami 

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 
6 4,0 % 28,0 % 28,0 % 32,0 % 8,0 % 16,0 % 8,0 % 28,0 % 8,0 % 20,0 % 
5 36,0 % 52,0 % 36,0 % 36,0 % 32,0 % 48,0 % 60,0 % 44,0 % 32,0 % 56,0 % 
4 36,0 % 16,0 % 24,0 % 16,0 % 32,0 % 20,0 % 12,0 % 12,0 % 28,0 % 20,0 % 
3 8,0 % 4,0 % 12,0 % 4,0 % 8,0 % 12,0 % 8,0 % 12,0 % 20,0 % 4,0 % 
2 8,0 % 0,0 % 0,0 % 12,0 % 20,0 % 4,0 % 12,0 % 4,0 % 8,0 % 0,0 % 
1 8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 

 

 
Obrázok 15 Uplatňovanie kritického a tvorivého myslenia študentami 
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Z výsledkov na obrázku 15 vyplýva, že najväčšie percentuálne zastúpenie učiteľov 
v rámci hodnotenia študentov volilo škály 6, 5 a 4, z čoho vyplýva, že študenti 
stratégiám kritického a tvorivého myslenia venujú veľkú pozornosť vo vyučovaní 
technicky orientovaných predmetov počas svojej pedagogickej praxe. Uvedené 
stratégie uplatňujú na každej, s výnimkou niektorých, takmer na každej hodine. 
Z hodnotení cvičných učiteľov ďalej vyplýva, že študenti najviac uplatňujú situácie, 
v rámci ktorých vedú žiakov k diskusiám s otázkami podporujúce myslenie 
a situácie so zameraním na orientáciu v štruktúre učiva. Toho názoru je až 96% 
učiteľov.  Môžeme teda predpokladať, že študenti vytvárajú situácie, v rámci ktorých 
žiakov povzbudzujú k tomu, aby posudzovali kvalitu svojich informácií, svojich 
nápadov, riešení, ale aj výsledkov svojich činností, aby rozlišovali podstatné a menej 
podstatné a pod., aby sa v myšlienkach orientovali, kategorizovali ich a pod. 
Až 88% učiteľov je toho  názoru, že študenti vedú žiakov k identifikácií kľúčových 
faktov a myšlienok v učive takmer na každej vyučovacej hodine. Uvedené sa 
potvrdzuje faktom, že podľa 84 % učiteľov študenti veľmi často uplatňujú situácie, 
v rámci ktorých využívajú grafické znázorňovanie učiva prostredníctvom 
pojmových máp a iných. Rovnako 84 % učiteľov je toho názoru, že študenti 
uplatňujú projektové vyučovanie a vytvárajú situácie, v rámci ktorých sa žiaci učia 
kriticky hodnotiť výsledok svojej činnosti. Podľa 80 % učiteľov študenti pomerne 
často uplatňujú aj situácie, v rámci ktorých môžu žiaci vyhľadávať príčiny 
problémov, navrhovať riešenia problémov. Ďalej je 76 % učiteľov toho názoru, že 
študenti využívajú správnu terminológiu, uplatňujú problémové vyučovanie 72 % 
a 68 % učiteľov si myslí, že študenti počas pedagogickej praxe pomerne často 
uplatňujú divergentné úlohy s viacerými možnými riešeniami. 
 

Tabuľka 6 Reflexia cvičného učiteľa 

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 
6 20,0 % 32,0 % 32,0 % 32,0 % 16,0 % 24,0 % 32,0 % 52,0 % 12,0 % 40,0 % 
5 40,0 % 52,0 % 36,0 % 36,0 % 40,0 % 48,0 % 32,0 % 20,0 % 40,0 % 44,0 % 
4 24,0 % 16,0 % 24,0 % 20,0 % 24,0 % 24,0 % 28,0 % 24,0 % 32,0 % 16,0 % 
3 4,0 % 0,0 % 8,0 % 4,0 % 20,0 % 4,0 % 8,0 % 4,0 % 8,0 % 0,0 % 
2 8,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % 0,0 % 
1 4,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Obrázok 16 Reflexia cvičného učiteľa 

Obrázok 16 zobrazuje reflexiu cvičných učiteľov na didaktické zručnosti študentov 
učiteľských programov. Výsledky ukazujú, že až 52 % cvičných učiteľov najväčší 
význam na škále 6 pripisuje situáciám, v ktorých študenti vedú žiakov ku kritickému 
prístupu k výsledkom svojej práce. Za mimoriadne dôležité na škále 6 považuje 40 
% cvičných učiteľov aj situácie, v rámci ktorých študenti formulujú otázky 
podporujúce myslenie žiakov. Dôležitosť stratégií kritického a tvorivého myslenia 
však najväčší počet učiteľov hodnotilo na škále 5. Z výsledkov na tejto škále môžeme 
dedukovať, že až 52 % učiteľov považuje za mimoriadne dôležité viesť žiakov 
k orientácií v učive, ktorú z hľadiska uplatňovania študentmi, hodnotili veľmi 
pozitívne. Pomerne rovnaké percentuálne hodnotenie učiteľmi v rozpätí od 32 % – 
44 % mali aj ostatné stratégie v rámci tejto škály. Najmenej učiteľov (20 %) na tejto 
škále pripisuje význam kritickému prístupu k výsledkom svojej činnosti, no nejedná 
sa o negatívny výsledok, pretože daná stratégia mala najväčšie percentuálne 
zastúpenie na najvyššej škále 6. Pri reflexii, ako to naznačuje obrázok 16 na škálach 
3 – 1, veľmi malú, až žiadnu pozornosť, podľa učiteľov, venujú študenti stratégiám 
v poradí: využívanie problémového vyučovania 20 %, využívanie správnej 
terminológie 16 %, uplatňovanie divergentných úloh 16 %, grafické znázorňovanie 
učiva 12 %, identifikácia kľúčových a relevantných faktov a myšlienok v učive 8 %, 
vytváranie situácií, v rámci ktorých môžu žiaci vyhľadávať príčiny problémov, 
navrhovať riešenia problémov 8 %, využívanie projektového vyučovania 4 % a 
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kritický prístup k výsledkom svojej činnosti 4 %. Orientácia v štruktúre učiva a 
formulovanie otázok podporujúcich myslenie hodnotili učitelia iba na škálach 6 – 4, 
z čoho vyplýva, že ich považujú za veľmi dôležité. Kladenie otázok je pri rozvoji 
kritického a tvorivého myslenia veľmi dôležité, preto uvedené zistenie považujeme 
za pozitívne aj z pohľadu uplatňovania daných stratégií študentami počas ich 
pedagogickej praxe, ktoré uviedlo až 96 % učiteľov. 
 
V ďalšej časti vyhodnocovania dotazníka pre cvičných učiteľov sme sa zamerali na 
overovanie uplatňovania technicky orientovaných stratégií kritického 
a tvorivého myslenia študentmi počas ich pedagogickej praxe v rámci technicky 
orientovaných predmetov. Uvedené sme overovali prostredníctvom položiek č. 7, 
17, 19, 21, 22 a 23. 
 

Tabuľka 7 Uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 
myslenia študentami  

Škála A. B. C. D. E. F. 
6 48,0 % 64,0 % 36,0 % 28,0 % 32,0 % 44,0 % 
5 20,0 % 8,0 % 12,0 % 24,0 % 36,0 % 36,0 % 
4 20,0 % 12,0 % 28,0 % 16,0 % 12,0 % 20,0 % 
3 12,0 % 8,0 % 12,0 % 16,0 % 12,0 % 0,0 % 
2 0,0 % 4,0 % 8,0 % 12,0 % 4,0 % 0,0 % 
1 0,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 0,0 % 
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Obrázok 17 Uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 
myslenia študentami 

 
Overovaním uplatňovania technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 
myslenia študentami sme z výsledkov na obrázku 17 dospeli k záverom, že podľa 
cvičných učiteľov (64 %), študenti na každej vyučovacej hodine (škála 6), počas 
svojej pedagogickej praxe, venujú veľkú pozornosť praktickým činnostiam s 
rôznymi materiálmi a náradiami, uplatňujú rôzne zdroje učebných pomôcok (48 %), 
vedú žiakov k zodpovednosti za kvalitu výsledkov svojej práce (44 %). 36 % učiteľov 
je toho názoru, že študenti na každej hodine vytvárajú situácie, v rámci ktorých môžu 
žiaci navrhovať a realizovať postup práce zhotovenia výrobku, kde môžu uplatňovať 
tvorivé a vlastné nápady riešenia (32 %) a vedú žiakov k experimentovaniu s 
nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami (28 %). Rovnaké pomerne 
výrazné percentuálne zastúpenie (36 %) na škále 5 majú stratégia uplatňovať 
tvorivé a vlastné nápady riešenia a zodpovednosť za kvalitu výsledky svojej práce. 
Z uvedeného môžeme konštatovať, že študenti plánujú a riadia vyučovací proces 
v duchu aktívneho učenia sa a kritického a tvorivého myslenia. Podľa učiteľov, 
študenti vedú žiakov aj k schopnosti kritického analyzovania, posudzovania nielen 
svojich myšlienok, ale aj svojich praktických činností. Využívajú rôzne zdroje 
pomôcok, ktorými podnecuje tvorivosť, zvedavosť a aktivitu žiakov, ktorá vedie 
k zodpovednosti za svoju prácu a za výsledok svojej práce. 
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Tabuľka 8 Reflexia cvičného učiteľa na uplatňovanie technicky orientovaných 
stratégií kritického a tvorivého myslenia študentami  

Škála A. B. C. D. E. F. 
6 48,0 % 72,0 % 36,0 % 32,0 % 40,0 % 48,0 % 
5 28,0 % 12,0 % 28,0 % 32,0 % 28,0 % 36,0 % 
4 16,0 % 12,0 % 16,0 % 20,0 % 20,0 % 16,0 % 
3 8,0 % 0,0 % 12,0 % 12,0 % 8,0 % 0,0 % 
2 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
1 0,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 0,0 % 

 

 

Obrázok 18 Reflexia cvičného učiteľa na uplatňovanie technicky orientovaných 
stratégií kritického a tvorivého myslenia študentami 

 
Pri analýze výsledkov na obrázku 18 sme dospeli k záverom, že za veľmi dôležité 
technicky orientované stratégie zo strany študentov považujú učitelia stratégie na 
škále 6 a 5 v poradí praktické činnosti s technickými materiálmi (84 %), 
zodpovednosť za kvalitu výsledkov svojej práce (84 %), využívanie rôznych zdrojov 
učebných pomôcok (76 %), uplatňovanie tvorivých a vlastných nápadov riešení pri 
pracovných činnostiach (68 %), vytváranie situácií, v rámci ktorých môžu žiaci 
navrhovať a realizovať postup práce zhotovenia výrobku (64 %) a 
experimentovanie s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami (64 %).  
Veľmi malý až žiaden význam na škále 2 až 1 pripisujú niektorí cviční učitelia 
technickým stratégiám ako sú vytváranie situácií, v rámci ktorých môžu žiaci 
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navrhovať a realizovať postup práce zhotovenia výrobku (8 %), praktické činnosti s 
technickými materiálmi, nástrojmi (4 %), experimentovanie s nápadmi, materiálmi, 
technológiami a technikami (4 %) a uplatňovanie tvorivých a vlastných nápadov 
riešení pri pracovných činnostiach (4 %). Aj napriek nie veľkému počtu učiteľov, 
ktorí týmto stratégiám pripisujú veľmi malý význam je z nášho pohľadu toto zistenie 
nie veľmi potešujúce, nakoľko hlavným cieľom technicky orientovaných predmetov 
je získavanie zručností prostredníctvom vlastnej tvorivej činnosti s rôznymi 
materiálmi či nástrojmi. Ako títo učitelia dosahujú požadované ciele a kľúčové 
kompetencie? Môžeme predpokladať, že danú otázku či škálu, si len nesprávne 
interpretovali. 
Porovnaním výsledkov  obrázkov 17 a 18 môžeme konštatovať, tie stratégie, ktoré 
učitelia považujú za dôležité, študenti vo veľkej miere uplatňujú vo vyučovacom 
procese počas ich pedagogickej praxe.  
 
1.4 Reflexia spolupráce cvičného učiteľa s odborovým didaktikom 

 
V tretej časti dotazníka pre cvičných učiteľov sme sa zamerali na vyhodnotenie ich 
spolupráce s odborovým didaktikom. Konkrétne sme chceli zistiť, kvalitu 
spolupráce odborového didaktika v priebehu reflexie a hodnotenia pedagogickej 
praxe študentov. Túto oblasť sme overovali prostredníctvom 9 položiek s výberom 
odpovede a 3 otvorenými položkami, v ktorých mohli cviční učitelia ohodnotiť 
kvalitu spolupráce v rozpätí od výbornej spolupráce po žiadnu spoluprácu. 
 

Tabuľka 9 Reflexia spolupráce cvičného učiteľa s odborovým didaktikom 

KS A. B. C. D. E. F. G. H. I. 
V 0,0 % 0,0 % 57,1 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 
D 71,4 % 85,7 % 42,9 % 57,1 % 100,0 % 57,1 % 71,4 % 85,7 % 71,4 % 
N 28,6 % 14,3 % 0,0 % 42,9 % 0,0 % 14,3 % 28,6 % 14,3 % 0,0 % 
Ž 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Legenda: KS: kvalita spolupráce, V: výborná, D: dostačujúca, N:nedostačujúca, Ž: 
žiadna 
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Obrázok 19 Reflexia spolupráce cvičného učiteľa s odborovým didaktikom 

 
Výbornú kvalitu spolupráce  (tabuľka 9 a obrázok 19) označilo v priemere 38 % 
cvičných učiteľov v položkách 3, 6 a 9, ktoré predstavovali oblasti: 

• vzájomnej komunikácie cvičného učiteľa s odborovým 
didaktikom/metodikom počas rozboru vyučovacej hodiny; 

• vzájomnej komunikácie cvičného učiteľa s odborovým 
didaktikom/metodikom prostredníctvom praxovej dokumentácie; 

• vzájomnej komunikácie cvičného učiteľa s odborovým 
didaktikom/metodikom iné ...; 

S najväčším zastúpením cvičných učiteľov v priemere 80 %  prevažovala dostačujúca 
kvalita spolupráce, v ktorej boli obsiahnuté všetky položky dotazníka. 

Nedostačujúcu spoluprácu volilo v priemere 16 % cvičných učiteľov v oblastiach 1, 
2, 4, 6, 7 a 8, ktoré predstavovali oblasti ako: 

• metodická podpora zo strany odborového didaktika; 
• vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým 

didaktikom/metodikom na seminároch, workschopoch, metodických 
stretnutiach a pod.; 



 
34 

 

• vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým 
didaktikom/metodikom prostredníctvom študentov; 

• vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým 
didaktikom/metodikom prostredníctvom praxovej dokumentácie; 

• vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým 
didaktikom/metodikom prostredníctvom koordinátorov pedagogickej praxe; 

• vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým 
didaktikom/metodikom prostredníctvom vedenia školy. 

Žiadnu spoluprácu odborového didaktika, v priebehu reflexie a hodnotenia 
pedagogickej praxe študentov, neoznačil nikto z opýtaných cvičných učiteľov v 
položkách dotazníka. 

Súčasťou overovania spolupráce cvičných učiteľov s odborovým didaktikom boli aj 
3 otvorené položky. V nich sme zisťovali aké formy spolupráce s odborovým 
didaktikom považujú učitelia osobne za najefektívnejšie. Z odpovedí vyplýva, že 
najopodstatnenejšie sú pre nich:  

• spolupráca s UKF, 
• rozbor prác vyučovacej hodiny, 
• mailová, telefonická, osobná komunikácia, 
• projektová spolupráca. 

V položke, v ktorej sme chceli, aby vymenovali formy spolupráce s odborovým 
didaktikom, ktoré im osobne absentujú a ktoré by zároveň privítali odpovedali: 

• osobná komunikácia, 
• workshopy, 
• projektová spolupráca. 

Na otázku, či by podľa nich mal byť cvičný učiteľ zaradený do kariérovej pozície 
špecialistu všetci jednohlasne odpovedali áno.  
 
Z výsledkov hodnotení cvičných učiteľov môžeme teda konštatovať, že aj oni 
rovnako ako študenti sú so spoluprácou s odborovým didaktikom spokojní. 
Najpozitívnejšie hodnotili vzájomnú komunikáciu počas rozboru vyučovacej hodiny. 
Všetci učitelia sa zhodli v hodnotení vzájomnej komunikácie prostredníctvom mailu 
alebo telefónu, ktoré vyhodnotili ako dostačujúce. Cviční učitelia by ocenili viacej 
možnosti osobnej komunikácie a spolupráce prostredníctvom spoločne konaných 
workshopov či projektov. 
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1.5 Hodnotenie uplatňovania stratégií cvičným učiteľom a sebareflexia 
študenta 
 
Do dotazníkového šetrenia sa zapojili študenti Katedry techniky a informačných 
technológií, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, študijných programov: 

• učiteľstva techniky v kombinácii v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných 
predmetov a praktickej prípravy;  

• učiteľstva praktickej prípravy v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných 
predmetov a praktickej prípravy; 

• a študenti rozširujúceho štúdia. 
Dotazník bol študentom distribuovaný osobne v printovej podobe, čím bola 
zaručená 100 % návratnosť. Z celkového počtu 31 študentov bolo 39 % študentov  
1. stupňa bakalárskeho štúdia, 39 % študentov 2. stupňa magisterského štúdia a 22 
% študentov rozširujúceho štúdia (obrázok 20) s priemerným vekom 27 rokov. 
 

 

Obrázok 20 Prehľad počtu študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia 
 

 

Obrázok 21 Prehľad počtu študentov podľa študijného programu 
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Najviac zúčastnených študentov bolo zo študijného programu učiteľstva techniky 
v kombinácií s iným predmetov spolu 61 %, následne študenti rozširujúceho štúdia 
23 % a študenti učiteľstva praktickej prípravy 16 % (obrázok 21). Počet mužov 
a žien bol takmer rovnaký, rozdiel činili len 16 % t. j. 5 osôb (obrázok 22).  
 

 

Obrázok 22 Prehľad počtu študentov podľa pohlavia 
 
Z deskriptívnych údajov sme ďalej zistili, že 84 % oslovených študentov svoju prax 
vykonávali v Nitrianskom kraji, 13 % v Bratislavskom kraji a 3 % v Trnavskom kraji 
(obrázok 23). 
 

 
Obrázok 23 Prehľad počtu študentov podľa miesta vykonávania praxe 

 
Z výsledkov ďalej vyplynulo, že takmer všetci študenti prax vykonávali v predmete 
Technika, 9 % študentov uviedlo aj iné predmety, vyplývajúce z danej aprobácie 
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napr.: etická výchova, a iné (obrázok 24). Vo väčšine prax študenti vykonávali na 
školách verejných 87 % a následne na školách súkromných 13 %. Iné druhy škôl 
študenti neuvádzali (obrázok 25). 

 
Obrázok 24 Prehľad počtu študentov podľa vykonávania praxe v predmete 

 

 

Obrázok 25 Prehľad počtu študentov podľa typu školy vykonávania praxe 
 
Dotazník pre študentov pozostával z troch častí, v ktorých sme sa zamerali na 
zistenie: 

I. časť – uplatňovanie stratégii kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní 
učiteľmi a sebareflexia študentov na uplatňovanie už spomínaných stratégií 
počas praxe; 
II. časť – reflexia spolupráce študenta s cvičným učiteľom, prínos pre študenta; 
III. časť – spoluprácu študenta s odborovým didaktikom, význam pre študenta. 
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Aj v prípade tohto dotazníka pre študentov sme pre prehľadnejšie vyhodnocovanie 
kategorizovali položky v jednotlivých dotazníkoch do 3 skupín. V I. časti dotazníka 
to bolo nasledovné rozdelenie: 

1. uplatňovanie B. S. Bloomovej taxonómie – položky č.  2, 3, 4, 5, 6, 7; 
2. kritické a tvorivé myslenie – položky č. 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 25; 
3. uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 

myslenia študentami – položky č. 1, 8, 9, 13, 15, 22, 23, 24. 
Položky č. 17, 18 sme pre účely toho výskumu nevyhodnocovali.  

V I. časti dotazníka pre študentov bolo naším zámerom zistiť uplatňovanie stratégii 
B. S. Bloomovej taxonómie v učive zo strany cvičných učiteľov, a rovnako nás 
zaujímala aj vlastná sebareflexia študentov na uplatňovanie už spomínaných 
stratégií počas praxe. Overovanie B. S. Bloomovej taxonómie sme uskutočňovali 
prostredníctvom položiek, v ktorých sme zisťovali, či učitelia z pohľadu študentov, 
ale aj samotní študenti vo vyučovaní využívajú postupy na zapamätávanie, 
porozumenie, integráciu poznatkov, analýzu, syntézu a hodnotenie. 
 

 
Obrázok 26 Uplatňovanie Bloomovej taxonómie cvičným učiteľom 

 
Z hodnotení študentov môžeme konštatovať, že cviční učitelia vo vyučovaní 
technických predmetov uplatňujú jednotlivé úrovne B. S. Bloomovej taxonómie, no 
nie tak často, ako sa sami ohodnotili. Takmer 20 % študentov je toho názoru, že 
učitelia takmer na každej hodine na škále 6 vedú žiakov najmä k integrácií 
nadobudnutých poznatkov pri riešení technických problémov. Väčšina študentov 
však uplatňovanie B. S. Bloomovej taxonómie zo strany učiteľov hodnotila na škálach 
5 a 4. Z uvedeného môžeme dedukovať, že učitelia uvedené stratégie uplatňujú 
často, nie však na každej hodine, v poradí zapamätávanie (81 %), porozumenie (81 
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%), syntéza poznatkov (65 %), integrácia poznatkov (58 %), analýza (45 %) 
a najmenšiu pozornosť venujú hodnoteniu (32 %). Môžeme usudzovať, že uvedené 
potvrdzuje aj fakt, že situácie, kedy učitelia vedú žiakov k hodnoteniu uplatňujú vo 
vyučovaní veľmi málo, nakoľko uplatňovanie danej stratégie viac ako polovica 
študentov (58 %) zaradila na škálu 3. 10 % študentov si myslí, že cviční učitelia vo 
vyučovaní takmer vôbec nevedú žiakov k analýzam, rozborom prác, triedeniam či 
klasifikovaniu poznatkov, informácií a iných. S daným tvrdením môžeme do istej 
miery súhlasiť, nakoľko daná hodinová dotácia predmetu technika je nepostačujúca 
vzhľadom na rozsah základného učiva, ako aj na praktické činnosti, z čoho môže 
vyplývať, že učiteľom zostáva minimum až žiaden čas na analýzy, rozbory prác a iné.  
V ďalšej časti nás však zaujímalo, ako sa sami študenti ohodnotia v rámci 
uplatňovania B. S. Bloomovej taxonómie vo vyučovaní počas praxe.  
 

 
Obrázok 27 Uplatňovanie Bloomovej taxonómie – sebareflexia študentov 

 
Z výsledkov vyplýva, že na každej hodine len 23 % študentov uplatňuje analytické 
stratégie, takmer 10 % študentov uplatňuje zapamätávanie a rovnaký počet 
študentov v rámci vyučovania zaraďuje postupy na porozumenie. Najväčšie 
percentuálne zastúpenie hodnotení študentov bolo v rozpätí škál od 5 do 3. Zo 
sebareflexívnych hodnotení študentov vyplýva, že počas pedagogickej praxe sa 
snažia zaraďovať postupy, podľa frekvencie, v poradí syntéza, hodnotenie, postupy 
na zapamätávanie a následne postupy na porozumenie, integráciu a analýzu. Ako 
v prípade cvičných učiteľov aj študenti v rámci sebareflexie, stratégie hodnotenia 
uvádzalo až 58 % z nich na škále 3, tzn., že ani oni počas praxe neviedli na každej 
hodine žiakov k analýzam, rozborom prác, triedeniam či klasifikovaniu a pod.  
Uvedené hodnotenia študentov v porovnaní s hodnoteniami ich cvičných učiteľov 
(str. 24, obrázok 13) sú však rozporuplné. Kým učitelia hodnotili uplatňovanie 
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stratégií študentami vo väčšine v rozpätí škál od 6 do 5, teda podľa nich študenti 
dané stratégie uplatňujú takmer na každej hodine. Študenti sa však hodnotili 
v rozpätí škál 5 – 3. Rozporuplné je i uplatňovanie stratégie hodnotenia, ktoré až 88 
% učiteľov uvádzalo pomerne vysoko, v rozpätí škál 6 – 5, ale v rámci sebareflexie 
danej stratégie sa až 58 % študentov ohodnotilo na škále 3. Z pohľadu učiteľov sa 
študenti najmenej zaoberali stratégiami porozumenia a syntéze poznatkov, ktoré na 
škálach 3 – 1 uviedlo 16 % učiteľov. Uvedené tvrdenie sa v sebareflexii študentov 
zhoduje v oblasti porozumenia, kde až 58 % je toho názoru, že skutočne veľmi málo 
viedli žiakov k porozumeniu.  
Z tohto porovnania sa môže zdať, že študenti boli v rámci hodnotenia cvičných 
učiteľov a v rámci sebareflexie kritickí, prípadne si položky nesprávne 
interpretovali a na základe toho nevedeli správne usudzovať výber škál. 
V ďalšom kroku analýzy výsledkov I. časti dotazníka pre študentov sme sa zamerali 
na overovanie uplatňovania stratégií kritického a tvorivého myslenia cvičnými 
učiteľmi a opäť aj sebareflexiu študentov na dané stratégie.  
 

Tabuľka 10 Uplatňovanie stratégií kritického a tvorivého myslenia cvičnými 
učiteľmi  

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. I. 
6 9,7 % 22,6 % 19,4 % 51,6 % 0,0 % 19,4 % 16,1 % 12,9 % 22,6 % 
5 19,4 % 9,7 % 9,7 % 12,9 % 77,4 % 35,5 % 38,7 % 51,6 % 22,6 % 
4 48,4 % 58,1 % 48,4 % 25,8 % 12,9 % 22,6 % 9,7 % 25,8 % 32,3 % 
3 22,6 % 9,7 % 9,7 % 9,7 % 9,7 % 12,9 % 3,2 % 0,0 % 22,6 % 
2 0,0 % 0,0 % 12,9 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 25,8 % 3,2 % 0,0 % 
1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 6,5 % 0,0 % 
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Obrázok 28 Uplatňovanie stratégií kritického a tvorivého myslenia cvičnými 
učiteľmi 

 
V tomto hodnotení stratégií kritického a tvorivého myslenia študenti na najvyšších 
škálach 6 a 5 s výrazným rozdielom od ostatných škál uviedli diskusie s rozvojom 
myslenia a kritický prístup k výsledkom svojej činnosti. Z hodnotení 52 % študentov 
vyplýva, že cviční učitelia na každej hodine využívajú diskusie k formulovaniu 
otázok podporujúcich myslenie žiakov. Až 77 % študentov hodnotili na škále 5 
stratégie kritického prístupu k výsledkom činnosti z hľadiska kvality, funkčnosti, 
hospodárnosti a spoločenského významu. Významné percentuálne hodnotenie sme 
zaznamenali aj u stratégie vytváranie situácií so zameraním na bádateľské a 
navrhovateľské činnosti, ktorú v rámci frekvencie uplatňovania zo strany učiteľov 
na škále 5 uviedlo 52 % študentov, následne na škále 4 grafické znázorňovania učiva 
uviedlo 58 % študentov, 48 % študentov zvolilo identifikáciu kľúčových a 
relevantných faktov a myšlienok v učive a rovnako 48 % študentov na túto škálu 
zaradilo aj stratégiu vyhľadávanie príčin problémov, navrhovanie riešení 
problémov. Za zmienku stojí hodnotenie stratégie uplatňovanie tvorivých a 
vlastných nápadov riešení pri pracovných činnostiach, ktorú študenti najvýraznejšie 
uviedli na škále 5 (39 % študentov) a na škále 2 (26 % študentov). Z uvedeného 
môžeme usudzovať, že učitelia vytvárajú nedostatok priestoru na to, aby žiaci tvorili 
na základe vlastných tvorivých nápadov. Vo vyučovaní technických predmetov sme 
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častokrát svedkami toho, že žiaci tvoria na základe predlôh, predstáv, či vzorového 
výrobku učiteľa bez možnosti vlastného tvorivého návrhu, prístupu, či prevedenia. 
Zaujímalo nás však, ako sa v tejto oblasti hodnotia sami študenti. Výsledky ich 
sebareflexie z uplatňovania stratégií kritického a tvorivého myslenia počas praxe 
uvádzame v nasledujúcej tabuľke 11 a obrázku 29. 
 

Tabuľka 11 Uplatňovanie stratégií kritického a tvorivého myslenia – sebareflexia 
študenta 

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. I. 
6 0,0 % 0,0 % 9,7 % 22,6 % 0,0 % 0,0 % 12,9 % 12,9 % 0,0 % 
5 16,1 % 22,6 % 0,0 % 22,6 % 25,8 % 41,9 % 19,4 % 22,6 % 12,9 % 
4 25,8 % 32,3 % 45,2 % 45,2 % 41,9 % 25,8 % 22,6 % 38,7 % 41,9 % 
3 38,7 % 45,2 % 25,8 % 9,7 % 22,6 % 0,0 % 16,1 % 19,4 % 32,3 % 
2 19,4 % 0,0 % 9,7 % 0,0 % 9,7 % 9,7 % 16,1 % 3,2 % 12,9 % 
1 0,0 % 0,0 % 9,7 % 0,0 % 0,0 % 22,6 % 12,9 % 3,2 % 0,0 % 

 

 

Obrázok 29 Uplatňovanie stratégií kritického a tvorivého myslenia – sebareflexia 
študentov 

 
Z obrázku 29 vyplýva, že uplatňovanie stratégií kritického a tvorivého myslenia zo 
strany študentov bolo rôznorodé. Na najvyššej 6 škále uviedli študenti len 4 stratégie 
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kritického a tvorivého myslenia, a to využívanie diskusií na formulovanie otázok 
s cieľom rozvoja myslenia (23 %), uplatňovanie tvorivých a vlastných nápadov a 
riešení pri pracovných činnostiach (13 %), vytváranie situácií so zameraním na 
bádateľské a navrhovateľské činnosti (13 %) a vyhľadávanie príčin problémov, 
navrhovanie riešení problémov (10 %). Na škále 5 sa najvýznamnejšie umiestnila 
stratégia využívanie projektového vyučovania, ktorú uviedlo až 42 % študentov. 
Uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že učitelia (obrázok 15) takmer obdobe (38 %) 
hodnotili uplatňovanie tejto stratégie zo strany študentov. Ostatné stratégie na tejto 
škále volilo 13 – 26 % študentov. Významné percentuálne hodnotenie niektorých 
stratégií sme zaznamenali na škále 4 a 3. Na škále 4 študenti najvýznamnejšie 
hodnotili stratégie v poradí vyhľadávanie príčin problémov, navrhovanie riešení 
problémov (45 %), formulovanie otázok k diskusiám podporujúcich myslenie (45 
%), kritický prístup k výsledkom svojej činnosti (42 %), uplatňovanie divergentných 
úloh (42 %), vytváranie situácií so zameraním na bádateľské a navrhovateľské 
činnosti (39 %), grafické znázorňovanie učiva (32 %), a  identifikáciu kľúčových a 
relevantných faktov a myšlienok v učive. Využívanie projektového vyučovania a 
uplatňovanie tvorivých a vlastných nápadov riešení pri pracovných činnostiach 
volilo v rozsahu od 23 – 26 % študentov. Na škále 3 sa najvýznamnejšie umiestnila 
stratégia grafické znázorňovanie učiva, ktorú z percentuálneho vyjadrenia 45 % 
môžeme zaraďovať medzi veľmi málo uplatňované stratégie vo výučbe technicky 
orientovaných predmetov zo strany študentov. Medzi málo uplatňované stratégie 
môžeme zaradiť aj identifikáciu kľúčových a relevantných faktov a myšlienok 
v učive, ktorú na tejto škále uviedlo takmer 40 % študentov a uplatňovanie 
divergentných úloh, ktoré uviedlo 32 % študentov. Za zmienku stoja aj stratégie na 
škálach 2 – 1, v rámci ktorých 33 % študentov uviedlo uplatňovanie stratégií 
projektového vyučovania a 29 % študentov uplatňovanie tvorivých nápadov. Aj 
napriek tomu, že uvedené stratégie zaznamenávame na vyšších škálach vidíme, že 
isté percento študentov ich neuplatňuje skoro vôbec až vôbec. Otázkou zostáva 
prečo je tomu tak? Zaujímavá je skutočnosť, že učitelia uplatňovanie projektového 
vyučovania zo strany študentov nevnímajú tak kriticky, ako samotní študenti. Až 96 
% učiteľov je toho názoru, že uplatňovanie projektového vyučovania je zo strany 
študentov veľmi časté až časté a len 4 % učiteľov sú toho názoru, že študenti túto 
stratégiu uplatňujú málo až vôbec. Z uvedeného môže znova vyplývať, že študenti sú 
na seba kritickí, alebo si opäť zle interpretovali položky. 
Naším ďalším cieľom bolo zistiť ako študenti hodnotia uplatňovanie technicky 
orientovaných stratégií kritického a tvorivého myslenia cvičnými učiteľmi. Výsledky 
z tohto overovania sme spracovali v nasledujúcom obrázku 30. 
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Tabuľka 12 Uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 
myslenia cvičnými učiteľmi  

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. 
6 35,5 % 38,7 % 41,9 % 41,9 % 19,4 % 22,6 % 19,4 % 22,6 % 
5 32,3 % 12,9 % 12,9 % 22,6 % 22,6 % 41,9 % 38,7 % 32,3 % 
4 12,9 % 48,4 % 22,6 % 35,5 % 22,6 % 25,8 % 32,3 % 22,6 % 
3 3,2 % 0,0 % 22,6 % 0,0 % 35,5 % 9,7 % 0,0 % 22,6 % 
2 16,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 0,0 % 
1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

 
Obrázok 30 Uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 

myslenia cvičnými učiteľmi 
 
42 % študentov uviedlo na škále 6, že cviční učitelia na každej hodine v rámci 
praktických činností uplatňovali rôzne technické materiály, náradia či zariadenia. 
Rovnaké percento študentov uviedlo, že učitelia vytvárajú situácie, v rámci ktorých 
môžu žiaci vyhľadávať príčiny problémov, navrhovať riešenia. Za zmienku stoja 
stratégie ako získavanie základných užívateľských zručností, ktoré taktiež na škále 
6 uviedlo 36 % študentov a stratégia uplatňovania rôznych zdrojov učebných 
pomôcok, ktorú uviedlo 39 % študentov. Z uvedeného vyplýva, že učitelia na každej 
hodine uplatňujú bežné postupy práce vyplývajúce z obsahovej náplne predmetu 
technika. Výrazne ohodnotenú špecifickejšiu stratégiu kritického a tvorivého 
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myslenia sme na tejto škále nezaznamenali. Dôkazom tejto skutočnosti je i fakt, že 
až 36 % študentov uviedlo na škále 3 uplatňovanie stratégií experimentovania s 
nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami cvičnými učiteľmi, čo možno 
považovať za nie veľmi postačujúce. Z výsledkov ďalej vyplýva, že študenti nie sú 
spokojní ani s uplatňovaním stratégie získavanie základných užívateľských 
zručností, ktoré na škále 2 uviedlo 16 % študentov a stratégiu zodpovednosť za 
kvalitu výsledkov svojej práce 10 % študentov. 
Pozitívnym zistením je, že takmer polovica opýtaných študentov (42 %) zaradila 
stratégiu práce malých skupín vo vyučovaní pri pracovných činnostiach na škále 5 
z čoho vyplýva, že cviční učitelia pomerne často uplatňujú skupinové formy práce, 
ktoré podľa mnohých výskumov vedú k rozvoju kritického myslenia medzi 
účastníkmi danej skupiny. 
V ďalšej časti overovania technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 
myslenia sme sa zamerali na sebahodnotenia študentov z hľadiska vyššie 
spomínaných stratégií. 
 
Tabuľka 13 Uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 

myslenia – sebareflexia študentov  

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. 
6 22,6 % 32,3 % 32,3 % 22,6 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 12,9 % 
5 32,3 % 9,7 % 9,7 % 19,4 % 19,4 % 32,3 % 12,9 % 9,7 % 
4 0,0 % 3,2 % 0,0 % 25,8 % 48,4 % 22,6 % 32,3 % 32,3 % 
3 22,6 % 45,2 % 48,4 % 9,7 % 0,0 % 25,8 % 25,8 % 22,6 % 
2 9,7 % 9,7 % 9,7 % 22,6 % 32,3 % 19,4 % 9,7 % 22,6 % 
1 12,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 0,0 % 
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Obrázok 31 Uplatňovanie technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 
myslenia – sebareflexia študentov 

 
Sebahodnotenie študentov v rámci uplatňovania technicky orientovaných stratégií 
kritického a tvorivého myslenia je na škálach 6 a 5 veľmi podobné ako u cvičných 
učiteľov len s menšími percentuálnymi rozdielmi.  
Z obrázku 31 vyplýva, že študenti na každej hodine podobne ako učitelia uplatňujú 
tradičné stratégie a formy prác vyplývajúce z obsahovej náplne predmetu 
a štruktúry vyučovacej hodiny. Najčastejšie sa zameriavajú na získavanie 
užívateľských zručností (23 %) pri praktických činnostiach s technickými 
materiálmi, nástrojmi (32 %), uplatňujú rôzne zdroje učebných pomôcok (32 %), 
vytvárajú situácie na vyhľadávanie príčin problémov, navrhovanie riešenia 
problémov (23 %). Obdobne ako v hodnoteniach učiteľov sa aj študenti 
najvýraznejšie ohodnotili na škále 5, kde sa s najväčším percentuálnym zastúpením 
umiestnila stratégia rozvoj užívateľských zručností (32 %) a uplatňovanie malých 
skupín vo vyučovaní (32 %). Rozdielne hodnotenie nastali u študentov na škále 4, 
kde až 48 % študentov uviedlo uplatňovanie postupov so zameraním na 
experimentovanie s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami. Uvedenú 
stratégiu až 32 % študentov uviedlo aj na škále 2, z čoho môžeme usúdiť veľmi 
zriedkavé uplatňovanie tvorivých foriem práce na rozvoj tvorivosti a  technického 
myslenia.  
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1.6 Reflexia spolupráce študenta s cvičným učiteľom 
 
V druhej časti analýzy dotazníka pre študentov nás zaujímalo ako hodnotia študenti 
činností cvičného učiteľa vo vzťahu k príprave počas ich pedagogickej praxe. 
Zároveň nás zaujímalo, aký prínos majú dané činnosti cvičného učiteľa pre študenta.  
 
Tabuľka 14, 15 Hodnotenie činností učiteľa vo vzťahu k príprave študenta počas 
pedagogickej praxe a prínos pre študenta 

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. I. 
6 29,0 % 61,3 % 35,5 % 38,7 % 12,9 % 29,0 % 51,6 % 41,9 % 32,3 % 
5 25,8 % 3,2 % 25,8 % 22,6 % 32,3 % 41,9 % 25,8 % 38,7 % 25,8 % 
4 45,2 % 25,8 % 29,0 % 12,9 % 51,6 % 19,4 % 12,9 % 9,7 % 16,1 % 
3 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,1 % 3,2 % 9,7 % 9,7 % 9,7 % 25,8 % 
2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
1 0,0 % 9,7 % 9,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

 

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. I. 
6 19,4 % 29,0 % 19,4 % 29,0 % 25,8 % 48,4 % 51,6 % 38,7 % 41,9 % 
5 41,9 % 48,4 % 58,1 % 25,8 % 38,7 % 12,9 % 25,8 % 29,0 % 22,6 % 
4 12,9 % 0,0 % 0,0 % 22,6 % 12,9 % 16,1 % 0,0 % 22,6 % 25,8 % 
3 12,9 % 22,6 % 22,6 % 22,6 % 9,7 % 22,6 % 22,6 % 9,7 % 9,7 % 
2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
1 12,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Obrázok 32, 33 Hodnotenie činností cvičného učiteľa vo vzťahu k príprave 
študenta počas pedagogickej praxe a prínos pre študenta 
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Z hodnotení študentov môžeme dedukovať, že cviční učitelia počas pedagogickej 
praxe najväčšiu pozornosť na škále 6 – 5 venujú udržiavaniu disciplíny počas 
vyučovania zo strany študentov (81 %), obsahovému spracovaniu témy vyučovacej 
hodiny (78 %) a tomu, aké metodické postupy uplatňujú študenti v rámci 
jednotlivých fáz vyučovacej hodiny (71 %). Z uvedených stratégií má pre študentov 
na danej škále najväčší význam ak učiteľ venuje intenzívnu pozornosť obsahovému 
spracovaniu témy vyučovacej hodiny (78 %), formulácii cieľov vyučovacej hodiny 
(77 %) a výberu vyučovacích stratégií a metód vo vzťahu k cieľom a obsahu hodiny 
(77 %). Výrazný percentuálny rozdiel zaznamenávame na škále 4. Z hodnotení 
študentov (52 %) vyplýva, že učitelia venujú len priemernú pozornosť tomu, aké 
zdroje informácií počas vyučovacej hodiny využívali študenti a štruktúre písomnej 
prípravy na hodinu (45 %). Môžeme predpokladať, že študenti by v danej oblasti 
prijali väčšiu pozornosť zo strany učiteľov nakoľko túto stratégiu v hodnoteniach 
prínosu uvádzalo na najvyšších škálach (6 – 5) až 61 % študentov. Ako vidíme 
na obrázku 13 cviční učitelia podľa hodnotení študentov počas praxe venujú veľmi 
malú až žiadnu pozornosť najmä rešpektovaniu individuálnych výchovno-
vzdelávacích potrieb žiakov počas vyučovacej hodiny a výberu organizačných 
foriem, ktoré na hodinách študenti uplatnili (26 %). Z porovnania prínosu týchto 
činností pre študentov usudzujeme, že dané stratégie sú pre študentov veľmi 
dôležité, nakoľko priemerne až 60 % študentov ich uviedlo na škálach 6 - 5. Celkovo 
môžeme konštatovať, že študenti činnosti cvičných učiteľov hodnotia pomerne 
vysoko a rovnako nás teší, že daným činnostiam pripisujú veľký význam. Niektorým 
činnostiam v príprave študentov na prax je však potrebné venovať väčšiu 
pozornosť. 
 
Uvedené zistenia je potrebné podložiť ďalším skúmaním uplatňovania daných 
stratégií aj zo strany žiakov. 
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1.7 Reflexia spolupráce študenta s odborovým didaktikom 
 
Odborná prax predstavuje prechodovú fázu z oblasti teórie do oblasti praktickej 
profesijnej činnosti (Podlahová 2012). Pre úspešnú realizáciu odbornej praxe je 
potrebné zaistiť spoluprácu medzi koordinátormi pedagogickej praxe, cvičnými 
učiteľmi a študentami, ako aj vhodné a efektívne stratégie ich vzájomnej spolupráce.  

Naším ďalším cieľom v dotazníkovom šetrení (III. časť) bolo posúdenie reflexie 
spolupráce študenta s odborovým didaktikom. Táto časť dotazníka obsahovala 9 
zatvorených a 2 otvorené položky. Položky dotazníka boli formulované tak, aby 
študenti mohli vyjadriť svoj názor na jednotlivé oblasti, ktorým podľa ich vyjadrenia 
odborový didaktik venoval počas ich praxe pozornosť, resp. sa tejto problematike 
vyjadrenej v konkrétnych položkách dotazníka nevenoval. Rovnako tu bol priestor, 
aby študenti vyjadrili názor, či bola daná oblasť pre nich prínosná. Dotazník bol 
distribuovaný študentom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a odborovému 
didaktikovi osobne, priebežne počas semestra. Faktografické údaje študentov sme 
vyhodnocovali na stranách 34 – 37. 

Odborový didaktik je zo strany študentov vnímaný ako vzor profesionálneho 
pedagogického správania a študent sa musí dozvedieť o všetkých aspektoch, ktoré 
toto povolanie zahŕňa. Je vnímaný aj ako zdroj informácií, poradca, diagnostik 
a hodnotiteľ prípravy študenta na prax. Táto úloha je preňho azda najťažšia, ale pre 
študenta najdôležitejšia forma spätnej väzby zvládnutia resp. nezvládnutia 
vyučovacích stratégií. V prvom bode analýzy tejto časti dotazníka pre študentov sme 
sa preto zamerali na vyhodnotenie položiek o spolupráci študenta s odborným 
didaktikom. Konkrétne sme chceli zistiť, ktorým oblastiam venoval odborový 
didaktik pozornosť počas reflexie, hodnotenia a prípravy študentov a následne, 
ktoré z týchto oblastí mali pre študentov najväčší prínos.  

Reflexiu spolupráce s odborovým didaktikom mohli študenti hodnotiť v rozpätí 
škál 6 až 1, kde č. 6 predstavovalo veľmi intenzívnu pozornosť a č. 1 predstavovalo 
nevenovanie pozornosti odborového didaktika danej oblasti. 
 

Tabuľka 16 Reflexia spolupráce študenta s odborovým didaktikom 

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. I. 
6 25,8 % 25,8 % 25,8 % 32,3 % 25,8 % 25,8 % 35,5 % 32,3 % 19,4 % 
5 12,9 % 12,9 % 12,9 % 6,5 % 25,8 % 19,4 % 16,1 % 16,1 % 35,5 % 
4 9,7 % 22,6 % 9,7 % 22,6 % 0,0 % 38,7 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 
3 51,6 % 38,7 % 51,6 % 16,1 % 48,4 % 16,1 % 32,3 % 51,6 % 19,4 % 
2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,6 % 0,0 % 0,0 % 16,1 % 0,0 % 16,1 % 
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Obrázok 34 Reflexia spolupráce študenta s odborovým didaktikom 

 
Z obrázku 34 vyplýva, že z pohľadu študentov s priemerným zastúpením 30% 
intenzívnu pozornosť na škálach 6 a 5 odborový didaktik venoval: 

• výberu organizačných foriem, ktoré študent na hodine uplatnil, 
• obsahovému spracovaniu témy vyučovacej hodiny, 
• udržiavaniu disciplíny počas vyučovania,  
• spôsobu rešpektovania individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov 

počas vyučovacej hodiny. 

Najväčšie percentuálne zastúpenie študentov hodnotilo reflexiu spolupráce s 
odborovým didaktikom ako menej intenzívnu v rozpätí škál 4 – 3 v činnostiach ako: 

• štruktúra písomnej prípravy na vyučovaciu hodinu pred vyučovaním, 
• výber vyučovacích stratégií a metód vo vzťahu k cieľom a obsahu hodiny,  
• zdroje informácií, ktoré študent počas vyučovacej hodiny využíval, 
• a tomu, akým spôsobom udržiaval študent disciplínu počas vyučovania. 

20 % študentov je toho názoru, že odborový didaktik nevenoval pozornosť: 
• výberu organizačných foriem, ktoré študent na hodine uplatnil, 
• obsahovému spracovaniu témy vyučovacej hodiny, 
• spôsobu rešpektovania individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov 

počas vyučovacej hodiny. 
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Z uvedených hodnotení môžeme predpokladať, že odborový didaktik venuje väčšiu 
pozornosť praktickej realizácii vyučovacej hodiny, ako písomnej príprave na hodinu 
zo strany študentov. 

Súčasťou overovania reflexie spolupráce odborového didaktika so študentami boli 
aj dve otvorené položky. V nich sme sa pýtali, či sú študenti so spoluprácou 
s odborovým didaktikom spokojní resp. nespokojní a či by ocenili, keby odborový 
didaktik venoval väčšiu pozornosť aj ďalším oblastiam (bolo potrebné uviesť, 
ktorým konkrétne). Na tieto položky neodpovedal žiaden študent.  

Z celkových výsledkov hodnotenia reflexie vyplynulo, že študenti sú so spoluprácou 
s odborovým didaktikom spokojní. Môžeme dedukovať, že v niektorých oblastiach 
by možno prijali väčšiu pomoc odborového didaktika (napr.: v oblasti tvorby 
štruktúry písomnej prípravy na vyučovaciu hodinu, výberu vyučovacích stratégií a 
metód a obsahu hodiny, vo výbere zdrojov informácií, ktoré by počas vyučovacej 
hodiny mohli využívať a k tomu, akým spôsobom majú resp. môžu udržiavať 
disciplínu počas vyučovania). Uvedené tvrdenie vychádza z hodnotení študentov na 
škále 1, avšak s určitosťou ho nevieme potvrdiť, nakoľko v otvorenej položke č. 11 
(Čo by v reflexii s odborovým didaktikov ocenili) svoj názor nevyjadrili. 

Následne ďalšia oblasť dotazníka overovala tie isté položky č. 1 až 9, v ktorej mali 
študenti ohodnotiť prínos uskutočnenej reflexie pre nich samotných v škále od 6 
po 1, kde č. 6 predstavovalo, že reflexia bola pre nich veľmi prínosná a č. 1 
predstavovalo, že nebola prínosná. 
 

Tabuľka 17 Prínos uskutočnenej reflexie pre študenta 

Škála A. B. C. D. E. F. G. H. I. 
6 45,2 % 38,7 % 48,4 % 48,4 % 38,7 % 32,3 % 41,9 % 48,4 % 48,4 % 
5 32,3 % 38,7 % 29,0 % 22,6 % 32,3 % 32,3 % 32,3 % 32,3 % 29,0 % 
4 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 9,7 % 9,7 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 
3 22,6 % 16,1 % 12,9 % 22,6 % 12,9 % 16,1 % 19,4 % 16,1 % 16,1 % 
2 0,0 % 6,5 % 6,5 % 0,0 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 0,0 % 0,0 % 
1 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 
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Obrázok 35 Prínos uskutočnenej reflexie pre študenta 

 
Z obrázku 35 vyplýva, že priemerne pre 45 % študentov malo najväčší prínos (škály 
6 – 5) ak sa odborový didaktik počas ich praxe vyjadril k: 

• štruktúre písomnej prípravy na vyučovaciu hodinu pred vyučovaním, 
• výberu vyučovacích stratégií a metód vo vzťahu k cieľom a obsahu hodiny, 
• výberu organizačných foriem, ktoré na hodine uplatnili,  
• obsahovému spracovaniu témy vyučovacej hodiny, 
• udržiavaniu disciplíny počas vyučovania, 
• spôsobu rešpektovania individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov 

počas vyučovacej hodiny. 

Pre 20 % opýtaných študentov je menej prínosná reflexia (škály 4 – 3) na: 
• štruktúru písomnej prípravy na vyučovaciu hodinu pred vyučovaním, 
• výber organizačných foriem, ktoré na hodine uplatnili, 
• obsahové spracovanie témy vyučovacej hodiny. 

A v priemere len 6 % označili študenti ako neprínosnú reflexiu (škály 2 – 1) pri: 
• formulácii cieľov vyučovacej hodiny, 
• výbere vyučovacích stratégií a metód vo vzťahu k cieľom a obsahu hodiny, 
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• analýze, aké zdroje informácií počas vyučovacej hodiny študenti využívali, 
• uplatňovaní metodického postupu v rámci jednotlivých fáz vyučovacej hodiny, 
• obsahovom spracovaní témy vyučovacej hodiny.  

Z týchto výsledkov je pre nás nepochopiteľné hodnotenie reflexie pri formulácii 
cieľov vyučovacej hodiny (aj keď v menšom percentuálnom zastúpení) ako 
neprínosné. Stanovenie cieľov vyučovacej hodiny je predsa jednou z najdôležitejších 
krokov v plánovaní a príprave na vyučovanie. Aký význam má reflexia ostatných 
častí prípravy, ak tá najdôležitejšia, od ktorej sa odvíjajú všetky ostatné činnosti vo 
vyučovaní je podľa nich nepodstatná? 

Celkovou analýzou výsledkov sme dospeli k záverom, že v rámci prípravy študentov 
na prax by bolo vhodné venovať väčšiu pozornosť samotnej príprave na hodinu, jej 
štruktúre, konzultovať uplatňovanie rôznych metód, foriem práce, stratégie 
vyučovania, obsahové spracovanie témy, ktoré môžu študenti do prípravy 
zakomponovať. Pre väčšinu študentov je realizácia pedagogickej praxe niečo nové, 
neznáme a lepšia príprava na ňu im pomôže túto realizáciu zvládnuť. Plánovanie 
hodiny je dôležité a veľmi nápomocné, preto by odboroví didaktici, ale aj cviční 
učitelia mali vyžadovať starostlivé a podrobné plánovanie každej činnosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
55 

 

1.8 Zhrnutie výsledkov 
 
Hlavným cieľom výskumu bolo zmapovať mieru uplatňovania stratégií kritického a 
tvorivého myslenia v technicky orientovaných predmetoch. Z analýzy výsledkov 
získaných administráciou dotazníkov pre učiteľov (I. časť) bolo zistené, že v 
oblasti klasifikácie vzdelávacích cieľov podľa B.S. Bloomovej taxonómie pripisujú 
učitelia najväčší význam činnostiam, ktoré vedú žiakov k porozumeniu, hodnoteniu 
informácií a následne aj ostatným kategóriám cieľov. Z odpovedí učiteľov ďalej 
vyplynulo, že význam, aký jednotlivým kategóriám pripisujú je priamoúmerný ich 
aplikovaniu v praxi. V oblasti základných (všeobecných) stratégií kritického a 
tvorivého myslenia učitelia preferujú najmä situácie, v ktorých môžu žiaci voľne 
diskutovať či formulovať otázky podporujúce rozvoj myslenia, činnosti, kde môžu 
kriticky hodnotiť výsledky svojej práce z hľadiska funkčnosti, hospodárnosti, 
spoločenského významu. Aj v tomto prípade sa miera významu, aký jednotlivým 
stratégiám pripisujú, rovnala ich uplatňovaniu v praxi. V oblasti technicky 
orientovaných stratégií kritického a tvorivého myslenia najväčší význam pripisujú 
učitelia stratégiám ako napr.: používaniu rôznych zdrojov učebných pomôcok, 
vedenie žiakov k zodpovednosti a kvalite výsledkov svojej práce, k získavaniu 
užívateľských zručností, k experimentovaniu a k práci s technickými materiálmi a 
nástrojmi a s nimi súvisiacimi navrhovateľskými a konštrukčnými činnosťami, 
realizované najmä formou práce v skupinách. Znova môžeme konštatovať rovnajúcu 
sa mieru uplatňovania stratégií v praxi s významom, ktorý jednotlivým stratégiám 
učitelia pripisujú.  

V ďalšej časti výskumu sme zisťovali uplatňovanie a význam stratégií kritického a 
tvorivého myslenia u študentov z názorov ich cvičných učiteľov (II. časť). Z 
výsledkov sme dospeli k záverom, že študenti podobne ako učitelia uprednostňujú 
kategorizáciu cieľov v poradí hodnotenie, porozumenie, zapamätávanie, ktoré 
učitelia z hľadiska významu radia medzi najvýznamnejšie vo vyučovaní technicky 
orientovaných predmetov. Z výsledkov ďalej vyplýva že cviční učitelia najväčší 
význam v oblasti všeobecných stratégií kritického a tvorivého myslenia pripisujú 
situáciám, kedy študenti vedú žiakov ku kritickému hodnoteniu výsledku svojej 
práce, k tomu, aby vedeli formulovať a nebáť sa klásť otázky podporujúce myslenie. 
Frekvencia uplatňovania týchto stratégií študentami je aj v tomto prípade 
priamoúmerná významu, aký im cviční učitelia pripisujú. Okrem týchto stratégií 
študenti pomerne často uplatňujú situácie so zameraním na orientáciu v štruktúre 
učiva. Grafickým znázorňovaním učiva pomáhajú študentom orientovať sa v 
množstve informácií a poznatkov, identifikovať kľúčové fakty, osvojiť si správnu 
terminológiu a  iné. Z hodnotení cvičných učiteľov vyplynulo, že študenti pomerne 
často vo vyučovaní technicky orientovaných predmetov uplatňujú problémové 
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vyučovanie, ako aj divergentné úlohy. Z oblasti technicky orientovaných stratégií 
kritického a tvorivého myslenia študenti, podľa hodnotení cvičných učiteľov, na 
každej hodine preferujú praktické činnosti s technickými materiálmi, ktoré môžu 
žiaci sami navrhovať pri uplatňovaní vlastnej fantázie a tvorivosti. Pozitívnym 
zistením je pomerne časté uplatňovanie rôznych druhov učebných pomôcok, metód 
rozvoja tvorivosti a aktivity zo strany študentov. Aj v tomto prípade je miera zhody 
medzi uplatňovaním stratégií a významom, aký im cviční učitelia prisudzujú 
rovnaká.  

III. časť dotazníka pre učiteľov bola zameraná na hodnotenie spolupráce cvičných 
učiteľov s odborovým didaktikom. Z výsledkov vyplynulo pozitívne hodnotenie 
najmä osobnej, ale aj mailovej komunikácie so zameraním na rozbor vyučovacej 
hodiny. Otvorené odpovede cvičných učiteľov nasvedčujú tomu, že by ocenili viac 
možnosti osobnej komunikácie a spolupráce prostredníctvom spoločne konaných 
workshopov či projektov. Dôkazom dobrej spolupráce cvičných učiteľov a 
odborového didaktika sú i zistenia, ku ktorým sme dospeli vzájomným porovnaním 
hodnotenia činnosti cvičného učiteľa a odborového didaktika vo vzťahu k príprave 
študentov počas pedagogickej praxe. Z  hodnotení študentov vidíme, že učitelia aj 
didaktici komunikujú s cieľom jednotnej prípravy na prax. Cviční učitelia ako aj 
odboroví didaktici venujú najväčšiu resp. intenzívnu pozornosť udržiavaniu 
disciplíny počas vyučovania, obsahovému spracovaniu témy ako aj voľbe 
metodických postupov vo vyučovaní. 

Nasledujúca etapa výskumu pozostávala zo zisťovania názorov prostredníctvom 
dotazníka pre študentov (I. časť). Ako sme už pri interpretácii jednotlivých častí 
dotazníka uviedli, hodnotenia študentov na vlastnú pedagogickú činnosť ako aj na 
činnosť cvičných učiteľov sa líšia.  

Príkladom je kategorizácia cieľov podľa B.S. Blooma, uplatňovanie ktorej učitelia 
ohodnotil v rozpätí škál 6 – 5, no hodnotenia študentov sa pohybovali v rozpätí škál 
5 – 4 miestami  až 3. Podľa nich učitelia uplatňujú stratégie podľa Blooma, no nie na 
každej hodine podľa niektorých len občas. Podľa študentov, najväčšiu pozornosť 
venujú učitelia zapamätávaniu a najmenšiu hodnoteniu. V ďalšej časti hodnotení 
študentov nás zaujímal ich názor na vlastné uplatňovanie Bloomovej taxonómie 
počas ich pedagogickej praxe. Z hodnotení vyplynulo, že najväčšie percentuálne 
hodnotenie týchto stratégií zo strany študentov bolo v rozpätí škál 5 – 3, z ktorých 
môžeme dedukovať, že študenti zriedkakedy uplatňujú kategorizáciu podľa 
Bloomovej taxonómie. Podľa vlastných hodnotení sa najmenej venujú činnostiam so 
zameraním na porozumenie, nevedú žiakov k analýzam a rozborom prác. Uvedené 
tvrdenie sa zhoduje s tvrdeniami cvičných učiteľov.  
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Z názorov študentov na uplatňovanie stratégií kritického a tvorivého myslenia 
vyplynulo, že učitelia na každej hodine vedú žiakov k diskusiám na rozvoj myslenia 
a ku kritickému hodnoteniu výsledku svojej činnosti. Významné zistenie pre nás bolo 
hodnotenie učiteľov študentami v oblasti uplatňovania tvorivých a vlastných 
nápadov pri pracovných činnostiach, ktoré študenti najvýraznejšie ohodnotili na 
škálach 5 a 2. Z uvedeného môžeme dedukovať, že existujú dva typy učiteľov 
technicky orientovaných predmetov tí, ktorí do vyučovania vnášajú zaujímavosť, 
aktivitu a tvorivosť a tí, ktorí riadia vyučovanie čisto mechanicky s cieľom 
vytvárania vzorového produktu bez akéhokoľvek záujmu rozvoja žiakov. Opäť nás 
zaujímalo ako sa v danej oblasti ohodnotia samotní študenti. Vyplývajúc z hodnotení 
škály 6 vyplynulo, že na každej hodine uplatňujú isté stratégie kritického a tvorivého 
myslenia a to najmä vytváranie diskusií, uplatňovanie tvorivých nápadov riešení, 
vytváranie bádateľských a navrhovateľských činností a pod. Najviac študentov sa 
však ohodnotilo na škálach 4 – 3, z čoho vyplýva, že uplatňovanie stratégií kritického 
a tvorivého myslenia ako napr.: vyhľadávanie príčin problémov, kritické hodnotenie, 
uplatňovanie divergentných úloh, grafické znázorňovanie učiva a iné,  je zo strany 
študentov len občasné. Z názorov študentov na uplatňovanie technicky 
orientovaných stratégií sme dospeli k zisteniam, že cviční učitelia  na každej hodine 
technického vzdelávania uplatňujú praktické činnosti s materiálmi, s náradím, 
vytvárajú situácie, v rámci ktorých môžu žiaci vyhľadávať príčiny problémov, 
navrhovať riešenia, uplatňujú rôzne zdroje učebných pomôcok. Komparáciou so 
sebareflexnými hodnoteniami učiteľov sa nám potvrdil fakt vytvárania malých 
skupín počas vyučovania. Sebahodnotenia študentov vypovedajú o veľmi častom 
uplatňovaní technicky orientovaných stratégií ako napr.: získavanie užívateľských 
zručností, praktické činnosti s materiálmi a náradiami, uplatňovanie rôznych 
učebných pomôcok a iné. K občasnému uplatňovaniu radili činnosti na rozvoj 
technického a tvorivého myslenia. 

V nasledujúcej časti sme overovali spoluprácu študentov a cvičných učiteľov (II. 
časť). Z hodnotení študentov vyplynulo, že učitelia najväčšiu pozornosť venujú 
udržiavaniu disciplíny počas vyučovania, obsahovému spracovaniu témy a voľbe 
metodických postupov. Uvedené činnosti učiteľov sú v zhode s významom, aký im 
študenti pripisujú. Väčšiu pozornosť zo strany učiteľov by však prijali v rámci 
uplatňovania stratégií rešpektujúc individuálne výchovno-vzdelávacie potreby 
žiakov.  

V poslednej časti dotazníka pre študentov sme sa zamerali na hodnotenie spolupráce 
s odborovým didaktikom (III. časť). Aj študenti rovnako ako cviční učitelia sú so 
spoluprácou, reflexiou hodnotenia odborového didaktika spokojní. V niektorých 
oblastiach vyjadrili menšiu nespokojnosť, no v otvorených položkách nevyužili 
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možnosť vyjadriť svoj názor na zlepšenie vzájomnej reflexie s odborovým 
didaktikom. Z výsledkov sme dospeli k záverom, že je potrebné venovať väčšiu 
pozornosť v príprave študentov na prax, najmä tvorbe podrobnej písomnej prípravy.    

Z výsledkov získaných v procese napĺňania stanoveného cieľa výskumu ako aj 
čiastkových cieľov je možné vyšpecifikovať hlavné stratégie kritického a tvorivého 
myslenia pre technicky orientované predmety: 

1. Viesť žiakov k získavaniu základných užívateľských zručností v 
rôznych oblastiach ľudskej činnosti. 
Máloktorý predmet poskytuje také množstvo situácií na manipuláciu s 
predmetmi, nástrojmi, materiálmi a zariadeniami, ktorými je možné 
dosiahnuť rozvoj užívateľských (manuálnych) zručností, potrebných pre 
vykonávanie každodenných situácií. Dôležité je plánovať situácie so 
zreteľom na dostatok času pri nácviku a zdokonaľovaní vybraných 
užívateľských zručností, situácie, kde majú žiaci možnosť aj spontánne 
vyberať náradie na opracovávanie materiálu. 

2. Využívať rôzne učebné pomôcky (učebnice, digitálne učebné 
materiály, programy, aplikácie, prezentácie a pod.).  
Učebný štýl učiteľa by mal zahŕňať aplikovanie rôznych učebných pomôcok, 
pretože žiaci sa najradšej a najlepšie učia, ak s informáciami môžu pracovať, 
analyzovať ich, aplikovať, porovnávať a ak sa môžu pri učení pohybovať, 
učiť sa činnosťou. Dôležité je preto vytvárať materiálne zázemie vyučovania 
technicky orientovaných predmetov, t. j. primerané učebné pomôcky 
vyhovujúce veku, individuálnej odlišnosti žiakov, aby tieto učebné materiály 
vnímali ako podnety k uvažovaniu, diskutovaniu a pod. 

3. Využívať rôzne technické materiály, nástroje, náradie a zariadenia. 
Prispôsobiť prostredie vyučovania tak, aby vyhovovalo podmienkam 
vyučovacieho procesu, aby mali žiaci možnosť aktívnej práce, manipulácie s 
materiálmi, nástrojmi, náradiami pri navrhovateľských činnostiach. 

4. Vytvárať situácie na navrhovanie a realizovanie postupov práce 
zhotovenia výrobku a na uplatňovanie tvorivých a vlastných nápadov, 
riešení. 
Najlepším spôsobom ako dosiahnuť rozvoj tvorivosti a kreativity je vytvárať 
situácie na rozvoj samostatnosti a vlastnej zodpovednosti, kde sa žiaci učia 
prostredníctvom riešenia problémov, konkrétnou činnosťou, kde môžu 
plánovať, uskutočňovať, hodnotiť výsledok svojej činnosti, hľadať a 
overovať riešenia, kde môžu kriticky hodnotiť výsledok svojej práce a 
opravovať svoje chyby.  
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5. Viesť žiakov k experimentovaniu s nápadmi, materiálmi, 
technológiami a technikami. 
Vzdelávacie štandardy technických predmetov sú koncipované tak, aby 
učitelia mali možnosť vytvárať situácie pre žiakov na rozvoj kognitívnych 
činností žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, 
skúmanie, objavovanie, manipulovanie s predmetmi, experimentovanie, 
konštruovanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad rozvíjania ich 
teoretických vedomostí a praktických zručností. 

6. Uplatňovanie práce v malých skupinách.  
Kriticky mysliaci žiak by mal dokázať premýšľať o tom, čo je dobre pre neho, 
ale aj pre celú skupinu. Dôležité je uplatňovať skupinové formy práce k tomu, 
aby sa žiaci naučili diskutovať, robiť jasné a racionálne rozhodnutia, ktoré 
sú najlepšie pre väčšinu.  

7. Viesť žiakov k zodpovednosti za kvalitu výsledkov svojej práce ako aj 
celej skupiny. 
Predpokladom čo najlepších učebných výsledkov je spoluzodpovednosť 
všetkých zúčastnených pri riešení a dosahovaní výsledkov. Dôležité je 
vytvárať situácie, v ktorých budú žiaci preberať zodpovednosť za seba, za 
svoje konanie, za výsledok svojej práce, v rámci ktorých si budú voliť vlastný 
učebný štýl na osvojenie si učebných kompetencií.  

8. Informovať žiakov o zmenách a vývoji techniky a aktuálnych 
požiadavkách trhu práce. 
Žiaci majú prirodzený zmysel pre zvedavosť o svete a profesiách. Čím viac sa 
o požiadavkách trhu práce a jednotlivých profesiách dozvedia, tým viac 
možností budú mať pri vlastnom rozhodovaní a výbere budúceho povolania. 
Dôležité je vytvárať situácie so zameraním na informovanie, na 
porovnávanie povolaní z hľadiska  požadovaného vzdelania a preferovaných 
kvalít a rysov osobnosti žiakov. 

9. Štruktúrovanie učiva podľa (uplatňovanie kategorizácie cieľov) podľa 
B. S. Bloomovej taxonómie. 
Bloomová taxonómia je priamo zameraná na kognitívnu činnosť žiaka, 
zabezpečuje spätno-väzbové informácie od žiaka. Štruktúrovanie učiva však 
nie je jednoduché, učiteľ musí vychádzať z témy vyučovania s akcentom na 
rozvoj osobnosti žiaka aký chce dosiahnuť. Učiteľ musí mať presnú 
predstavu o tom, čo sa majú žiaci naučiť a na akej úrovni. 
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10. Uplatňovať projektové vyučovanie. 
Uplatňovanie tohto vyučovania predpokladá uplatňovanie projektovej 
metódy, pri  ktorej  sú  žiaci vedení k riešeniu komplexných problémov a 
získavaniu skúsenosti praktickou činnosťou a experimentovaním. Dôležité 
je vytvárať situácie, v ktorých budú môcť žiaci hľadať, navrhovať riešenia 
rôznymi dostupnými prostriedkami, navrhovať novosť/novotvar/ a skúšať 
vyrobiť svoj vlastný výrobok. Predpokladá sa aj osobný prístup žiakov pri 
plánovaní a realizácií projektov. 

11. Uplatňovať problémové vyučovanie. 
Podstata tejto metódy spočíva v riešení problémových úloh, ktoré aktivizujú 
žiakov, vedú ich k riešeniu problémovej úlohy s cieľom odhaľovať, riešiť, 
objavovať. Premýšľanie, zamýšľanie sa nad problémami dáva predpoklad 
rozvoja kritického a tvorivého myslenia. Cieľom technického vzdelávania je, 
aby sa žiaci naučili uplatňovať problémové úlohy pri tvorbe produktov. 

12. Uplatňovať metódy rozvoja tvorivosti. 
Aj uplatňovanie metód rozvoja tvorivosti dáva predpoklad rozvoja čo 
najväčšieho množstva nových, originálnych, rôznorodých myšlienok, 
nápadov.  
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2 IDENTIFIKÁCIA KĽÚČOVÝCH DIDAKTICKÝCH STRATÉGIÍ PRE 
ROZVOJ KRITICKÉHO A TVORIVÉHO MYSLENIA ŽIAKOV V 
PREDMETE TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 
Nora HALMOVÁ – Jaromír ŠIMONEK 
 
Katedra telesnej výchovy a športu 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre 
 
Autori sa v tejto časti monografie zaoberajú problematikou rozvoja kritického a 
tvorivého myslenia žiakov na hodinách telesnej a športovej výchovy. Inovačná 
koncepcia z r. 2008 vychádza z nových filozofických pohľadov v didaktike 
a predpokladá modernizáciu vyučovacích foriem a metód ako aj myslenie a konanie 
učiteľov telesnej a športovej výchovy. V súčasnosti sa zdôrazňuje nutnosť nahradiť 
mechanické odovzdávanie teoretických poznatkov zo strany učiteľa a mechanické, 
nekritické preberanie informácií zo strany žiaka tvorivým prístupom na základe 
aktívneho dialógu a interakcie medzi učiteľom (sprostredkovateľom a tútorom) 
a žiakom (aktívnym subjektom, kriticky mysliacim a neveriacim). V dnešnej školskej 
praxi sa vo viacerých predmetoch realizujú rôzne stratégie rozvoja kritického 
myslenia. Kritické myslenie je však náročný  proces, ktorý sa musí v škole využívať 
systematicky. Učitelia by mali žiakom poskytnúť dostatok času na vyjadrenie ich  
myšlienok, dovoliť im slobodne  premýšľať a  hlbšie sa zamýšľať nad dôležitými 
problémami, vytvoriť priaznivú atmosféru, ktorá umožňuje prijímať rôznorodú 
škálu názorov a nápadov, podporovať zapájanie žiakov do učebného procesu a 
pripravovať ich preberať zodpovednosť za svoje učenie, podporovať a oceňovať ich 
kritické myslenie.  
V modernom chápaní tvorivého vyučovania v telesnej a športovej výchove by mali 
prevládať skupinové a individuálne formy vyučovania, kde žiaci kooperujú, hľadajú 
riešenia rôznych situácií, najmä v tematickom celku športové hry, či pri tvorbe 
gymnastických zostáv. 
 
2.1 Teoretické východiská 
 
Vychádzajúc z inovačných tendencií po reforme školského systému v r. 2008 vznikla 
nevyhnutnosť podporiť stratégie rozvoja kritického myslenia a zavádzať ich 
postupne do všetkých predmetov v školách. Inovačná koncepcia predpokladá nielen 
modernizáciu foriem a metód vyučovacieho procesu, ale predovšetkým revidovanie 
nových filozofických pohľadov v didaktike. Tradičné vzdelávacie formy a metódy sa 
v školskej praxi v základných a stredných školách udomácnili a je len ťažké ich 
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zmeniť. Tieto zaužívané postupy spôsobili, že výchova k tvorivosti, podpora 
individuálneho a kritického myslenia boli takmer systematicky tlmené. Zaužívané 
stereotypy pretrvávajú. V dnešnej rýchlo sa meniacej informačnej spoločnosti sa do 
popredia čoraz intenzívnejšie dostávajú požiadavky na zmenu prístupu učiteľov k 
dosahovaniu pedagogických cieľov vo výchovno-vzdelávacom procese. Zdôrazňuje 
sa nutnosť nahradiť mechanické odovzdávanie teoretických poznatkov zo strany 
učiteľa a mechanické, nekritické preberanie informácií zo strany žiaka tvorivým 
prístupom na základe aktívneho dialógu a interakcie medzi učiteľom 
(sprostredkovateľom a tútorom) a žiakom (aktívnym subjektom, kriticky mysliacim 
a neveriacim).  

Kritické myslenie má zásadný význam pre efektívne učenie sa a pre produktívny 
život. Je jednou z kľúčových kompetencií, ktoré projekt Milénium zdôrazňuje. 
Moderný učiteľ by si mal osvojiť alternatívne metódy výučby, ktoré vnímame ako 
modernú opozíciu ku klasickým vyučovacím metódam. Metódami kritického 
myslenia môžu pedagógovia zefektívniť svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
naplniť tvorivo-humanistickú koncepciu presadzovanú v našom školskom systéme 
a dosiahnuť rozvoj motivácie, aktivity, kreativity, tvorivého a nezávislého myslenia 
žiakov/študentov. Veď človek je bytosť túžiaca po poznaní, po odhaľovaní 
neznámeho a skrytého.  

Na druhej strane poslaním pedagóga je túto schopnosť rozvíjať, podporovať 
zvedavosť i záujem o danú skutočnosť, poskytnúť priestor na sebarealizáciu a 
vychovávať k tvorivosti, nie ju utlmovať. Štruktúra vyučovacích hodín sa nemení, 
zväčša prevláda frontálne vyučovanie, ktoré neumožňuje samostatne objavovať 
nové poznatky, rozvíjať tvorivé myslenie a aktívne sa zapájať do výchovno-
vzdelávacieho procesu. V modernom chápaní tvorivého vyučovania by mali 
prevládať skupinové a individuálne formy vyučovania, kde žiaci kooperujú, hľadajú 
riešenia rôznych situácií, najmä v tematickom celku športové hry, či pri tvorbe 
gymnastických zostáv. 

V pedagogickej odbornej verejnosti na Slovensku prebieha v súčasnosti diskusia na 
tému modernej školy, ktorá sa musí prispôsobiť požiadavkám a potrebám súčasnej 
spoločnosti. Postupne sa presadzujú pedagogické inovatívne formy a metódy 
osvedčené v praxi, čo by sa malo odraziť v obsahu a konkrétnych metódach 
vzdelávania a výchovy v základných a stredných školách, ktoré by primárne 
zabezpečovali kvalitnú adaptáciu na požiadavky vyplývajúce z každodenného života 
v spoločnosti. Dnes čoraz intenzívnejšie preniká termín „kritické myslenie“ do 
teoretických východísk i praktických aplikácií mnohých psychológov či 
pedagogických pracovníkov. 
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Podľa Zelinu (1996) najdôležitejšie a pravdepodobne rozhodujúce kompetencie 
žiakov a učiteľov pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v 
modernej škole sú: kritické myslenie – schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať 
informácie využívaním interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a 
kritického prístupu; prijímanie rozhodnutí založených na dôkazoch, kreatívne 
myslenie – schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v 
procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú priveľké zovšeobecnenie, 
predsudky a stereotypy, prosociálne a prospoločenské myslenie – schopnosť 
analyzovať fakty a problémy; vyberať si v súvislosti s potrebami iných i spoločnosti 
ako celku, boj proti sebectvu; otvorenosť v komunikácii a schopnosť poučiť sa zo 
skúseností iných; myslenie orientované na budúcnosť – schopnosť vnímať problémy 
a hodnotiť rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti, s cieľom vybudovať 
spravodlivejšiu budúcnosť. Ak hovoríme o rozvíjaní kritického myslenia vo 
výchovno-vzdelávacom procese, rozumieme tým „schopnosť posúdiť nové 
informácie, pozorne a kriticky ich skúmať z viacerých perspektív, tvoriť si úsudky o 
ich vierohodnosti a hodnote, posúdiť význam nových myšlienok, informácií pre 
svoje vlastné potreby.“ (Grecmanová a kol. 2000, s. 7). 

Ak chceme dosiahnuť, aby študenti dokázali kriticky myslieť, musíme toto kritické 
myslenie systematicky zavádzať do vyučovacieho procesu, aplikovať jeho vhodné 
metódy na preberaný obsah. Podstatou kritického myslenia je metakognícia 
(rozmýšľanie a zdokonaľovanie vlastného myslenia), vyššie myšlienkové operácie 
(analýza, hodnotenie, usudzovanie), neustále kladenie otázok, aktívnosť, 
skepticizmus, nezávislosť, nezaujatosť, otvorenosť novým myšlienkam, afektívnymi 
dispozíciami (osobnostnými predpokladmi) pre kritické myslenie. 

Úroveň stimulácie rozvoja kritického myslenia detí záleží predovšetkým na 
učiteľovi, na jeho prístupe k výučbe, ponímaní obsahu a cieľov, ktoré si dopredu 
vytýči, ale aj na jeho vnímaní žiakov, ich problémov a postojov. Učiteľ musí byť 
ochotný akceptovať rozdielne názory na istú preberanú skutočnosť. Teda dôležité 
je, aby nenástojil na jedinom správnom riešení, ba dokonca nepovažoval za správne 
len svoje vlastné presvedčenie o danom jave a musí chápať význam nešablónovitého 
myslenia a konfrontácie odlišných názorových rovín. 

V dnešnej školskej praxi sa vo viacerých predmetoch (Récka 2017; Petrasová 2003) 
realizujú rôzne stratégie kritického myslenia. Kritické myslenie je však náročný  
proces, ktorý sa musí v škole využívať systematicky. Učitelia by mali žiakom 
poskytnúť dostatok času na vyjadrenie ich  myšlienok, dovoliť im slobodne  
premýšľať a  hlbšie sa zamýšľať nad dôležitými problémami, vytvoriť priaznivú 
atmosféru, ktorá umožňuje prijímať rôznorodú škálu názorov a nápadov, 
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podporovať zapájanie žiakov do učebného procesu a pripravovať ich preberať 
zodpovednosť za svoje učenie, podporovať a oceňovať ich kritické myslenie.  

V rámci v zdravotne orientovanej telesnej a športovej výchovy sú uplatňované 
a medzinárodne podporované viaceré kritické prístupy (MacDonald 2002; Kinchin 
a O’Sullivan 2003; Wright, MacDonald a Burrows 2004; Culpan a Bruce 2007). 
Jedným z nich je prístup nazvaný TakeAction (Podnikni niečo), ktorý je pracovnou 
jednotkou založenou na autentickom opytovaní (učení prostredníctvom otázok). 
Učenie prostredníctvom otázok predstavuje spôsob učenia, kedy sa žiaci učia obsah 
ako aj zručnosti a postupy spojené s logickým myslením tým, že spoločne skúmajú 
relevantné alebo autentické problémy alebo hľadajú odpoveď na viaceré reálne 
otázky (Hmelo-Silver, Duncan a Chinn 2006). Autentická pedagogika, vychádzajúca 
zo sociálneho konštruktivizmu a situačného rámca učenia predpokladá, že učiaci sa 
je aktívny skúmateľ a poznatok sa vytvára skúmaním a aktívnym prežívaním reality 
(Roelofs a Terwel 1999).  

Vychádzajúc z vyššie uvedených poznatkov v snahe získať odpovede na otázky 
súvisiace s identifikáciou kľúčových stratégií pre zlepšenie kritického a tvorivého 
myslenia žiakov a úspešnosti učiteľov v práci so žiakmi na hodinách sme si za cieľ 
prieskumu stanovili nasledovné: 

Cieľ prieskumu 

Cieľom nášho prieskumu bolo identifikovať kľúčové didaktické stratégie pre rozvoj 
kritického a tvorivého myslenia žiakov. Zaujímalo nás, ktoré stratégie považujú 
učitelia za dôležité a tiež ktoré z týchto stratégií v praxi uplatňujú. 
 
Metodika 

Na splnenie cieľa nášho sledovania sme využili modifikovaný dotazník na zisťovanie  
názorov učiteľov a cvičných učiteľov v predmete telesná a športová výchova od 
autorov Duchovičová a Tomšík (2017). Dotazník pozostáva z dvoch častí: v prvej sa 
učitelia vyjadrujú k úrovni teoretických poznatkov a didaktických zručností 
u študentov učiteľských programov. V škále od 1 po 6 učitelia ohodnotia využívanie 
jednotlivých stratégií rozvíjania kritického a tvorivého myslenia študentmi 
učiteľstva telesnej výchovy počas pedagogickej praxe a zameranie reflexie cvičného 
učiteľa. V druhej časti dotazníka sa cviční učitelia v počte 7 vyjadrujú k spolupráci 
s odborovými didaktikmi, kde ju vyjadrujú tiež na škále od 1 do 4.  

Súbor respondentov tvorilo 11 učiteľov, z toho 6 žien a 5 mužov (Tabuľka 1). Jeden 
muž pracuje na 2. stupni ZŠ, jeden učí na gymnáziu, traja na SOŠ. Priemerný vek je 
43,4 roka a dĺžka praxe 18,8 roka. Všetci piati majú prvú atestáciu a traja aj druhú. 
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Štyria sú cvičnými učiteľmi a jeden nie je. Učia: telesnú výchovu, občiansku výchovu, 
informatiku a biológiu. Jedna žena pracuje na 2. stupni ZŠ, tri učia na gymnáziu, jedna 
na SOŠ a jedna na špeciálnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím. Ich 
priemerný vek je 46 roka a dĺžka praxe 21,33 roka. Jedna je bez atestácie, 5 má prvú 
atestáciu a jedna aj druhú.  Päť učiteliek je cvičných a jedna nie je. Učia: telesnú a 
športovú výchovu, geografiu, informatiku a biológiu. 

Tabuľka 1 Charakteristika prieskumného súboru učiteľov 

Ženy Muži 
Pracujem ako 
pedagogický 
zamestnanec  

Pracujem ako 
pedagogický 
zamestnanec  

a) 2. stupni ZŠ 1 a) 2. stupni ZŠ 1 
b) SOŠ 1 b) SOŠ 3 
c) gymnáziu 3 c) gymnáziu 1 
d) konzervatóriu  d) konzervatóriu  

e) iné 
 
 

1 - špeciálna škola 
pre žiakov s 
mentálnym 
postihnutím 
 

e) iné 
 
  

Vek 

(53, 46, 38, 43, 44, 
52) Priemerný vek = 
46 roka Vek 

(32, 61, 39, 42, 43) 
Priemerný vek =  
43,4 roka 

Dĺžka 
pedagogickej 
praxe 

(11, 19, 28, 20, 19, 
31) Priemer = 21,33 
roka 

Dĺžka 
pedagogickej 
praxe 

(17, 8, 36, 16, 17) 
Priemer = 18,8 roka 

bez atestácie 1 bez atestácie   
prvá atestácia 5 prvá atestácia 5 
druhá atestácia 1 druhá atestácia 3 
        
Pohlavie žena Pohlavie muž 
Počet 6 Počet 5 

Vyučujem 
predmety 

telesná a športová 
výchova, geografia, 
informatika, biológia 

Vyučujem 
predmety 

telesná a športová 
výchova, občianska 
výchova, 
informatika, biológia 

Som cvičný 
učiteľ   

Som cvičný 
učiteľ   

Áno 5 áno 4 
Nie 1 nie                                     1 
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Výsledky a diskusia 
 
2.2 Didaktické zručnosti u študentov telesnej výchovy 
 

Legenda: 
Uplatňujú sa na každej 
hodine – 6 

Pri reflexii považujem za mimoriadne 
dôležité – 6 

 

Neuplatňujú sa – 1  Pri reflexii nevenujem pozornosť– 1   
 

Tabuľka 2 

Frekvencia uplatňovania študentmi Reflexia cvičného učiteľa 
    Využívanie správnej terminológie 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6   20 9 50 60 54,5 
5   20 9 16,7 20 18,2 
4 50 20 36,4 16,7 20 18,2 
3 33,3 20 27,3 16,7   9 
2 16,7 20 18,2       
1             

 

Z tabuľky 2 vidíme, že študenti vykazujú nízku frekvenciu využívania správnej 
terminológie vo vyučovacom procese. 36,4 % je na škále 4 a až 27,3 % a 18,2 % ju 
nevyužívajú vôbec. U mužov je rozloženie odpovedí rovnaké vo všetkých škálach. 
Z pohľadu učiteľov je však využívanie správnej terminológie veľmi dôležité a väčší 
dôraz tomu prikladajú muži.  

Tabuľka 3 

Frekvencia uplatňovania študentmi Reflexia cvičného učiteľa  
Orientácia v štruktúre učiva 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6   20 9 33,3 80 54,5 
5   20 9 50 20 36,4 
4 50 20 36,4 16,7   9 
3 33,3 20 27,3       
2 16,7 20 18,2       
1             
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 V otázke týkajúcej sa Orientácie v štruktúre učiva sú výsledky podobné (Tabuľka 3). 
Väčšina učiteľov hodnotí stav tak, že študenti sa orientujú v štruktúre učiva, ale v 
samotnej reflexii cvičného učiteľa sú odpovede úplne opačné. Pre učiteľov (s 
prevahou u mužov) je orientácia v štruktúre učiva mimoriadne dôležitá.  

Tabuľka 4 

Frekvencia uplatňovania študentmi Reflexia cvičného učiteľa 
Identifikácia kľúčových pojmov v učive 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6   20 9 33,3 20 27,3 
5 16,7 20 18,2 33,3 80 54,5 
4 50   27,3 33,3   18,2 
3 16,7 40 27,3       
2             
1 16,7 20 18,2       

 
Pri tejto otázke sa odpovede učiteľov veľmi rozchádzali a využili takmer celú škálu 
hodnotenia frekvencie uplatňovanej študentmi. Pri reflexívnom hodnotní učitelia 
pokladajú identifikáciu kľúčových pojmov za veľmi dôležitú, čo sa prejavilo hlavne 
u mužov a to až 80 % na škále 5 (tabuľka 4).  

Tabuľka 5 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa  
Analýza vzťahov medzi pojmami 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6       16,7 20 27,3 
5 16,7 20 18,2 50 60 54,5 
4 50 60 54,5 33,3 20 27,3 
3 16,7   9       
2             
1 16,7 20 18,2       

 
Z tabuľky 5 vidíme, že frekvencia uplatňovania analýzy vzťahov medzi pojmami zo 
strany študentov nedosahuje ani u mužov, ani u žien maximálnu škálu, ale väčšia 
časť sa pohybuje v strede (škála 4), čo je priemerné uplatňovanie na hodinách. 
Z pohľadu učiteľov ich však považujú za mimoriadne dôležité, alebo dôležité (škála 
6, 5 a 4). 
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Tabuľka 6 

Frekvencia uplatňovania študentmi Reflexia cvičného učiteľa  
Analýza a interpretácia medzipredmetových vzťahov 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6 16,7 20 18,2   40 18,2 
5 16,7   9 50 40 45,5 
4       50 20 36,4 
3   40 18,2       
2 33,3 40 36,4       
1 16,7   9       

 
Pri otázkach analýzy vzťahov medzi pojmami a medzipredmetových vzťahov sa 
odpovede učiteľov odlišovali. Podľa učiteľov sú značné nedostatky zo strany 
študentov v analýze vzťahov medzi pojmami, ale vidíme ohodnotenie aj v najvyššej 
škále, ktorá vyjadruje absolútnu spokojnosť (18,2 %). Pri hodnotení analýzy 
a interpretácie medzipredmetových vzťahov učitelia zvolili prevažne škálu 5 a 4, čo 
vyjadruje priemernú hodnotu dôležitosti (tabuľka 6). 

Tabuľka 7 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa  
Využívanie rôznych zdrojov poznatkov (nad rámec určený cvičným 

učiteľom) 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6       33,3 40 36,4 
5 33,3 40 36,4 50 40 45,5 
4 33,3   18,2 16,7 20 18,2 
3             
2 33,3 60 45,5       
1             

 
Z tabuľky 7 vyplýva, že až 45,5 % učiteľov si myslí, že študenti takmer vôbec 
nevyužívajú rôzne zdroje poznatkov, hlavne tie nad rámec určený cvičným učiteľom. 
V tejto odpovedi prevažujú muži. Na rozdiel od nich až 33,3 % žien si myslí, že žiaci 
nevyužívajú alebo len priemerne využívajú rôzne zdroje poznatkov. Z ich pohľadu 
považujú túto otázku za mimoriadne dôležitú, dôležitú a priemerne dôležitú (škála 
6, 5 a 4). 
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Tabuľka 8 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 

Využívanie digitálnych učebných materiálov, programov a  aplikácií 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6 16,7   9 16,7 40 27,3 
5   40 18,2 50 20 36,4 
4 16,7   9 16,7   18,2 
3 33,3 20 27,3 16,7 20 9 
2 16,7   9       
1 16,7 40 27,3   20 9 

 
V nasledovnej otázke sa odpovede učiteľov (tabuľka 8) rôznia, takmer na rovnakej 
úrovni zahŕňajú všetky škály (čo sa týka študentov). Pri reflexii hodnotili učitelia 
potrebu využívania digitálnych učebných materiálov, programov a aplikácií 
prevažne výborne a priemerne. Učitelia vo vyššom veku nepovažujú využívanie 
digitálnych materiálov za mimoriadne dôležité. Pre túto vekovú kategóriu je tento 
spôsob výučby náročný (tabuľka 8). 

Tabuľka 9 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Vedenie žiakov k identifikácii kľúčových  relevantných faktov a 

myšlienok v učive 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6       16,7 60 36,4 
5 16,7 40 27,3 50 40 45,5 
4 16,7 40 27,3 33,3   18,2 
3 16,7           
2 50 20 36,4       
1             

 
Z odpovedí učiteľov v tabuľke 9 je zrejmé, že viac ako polovica je priemerne 
spokojná s frekvenciou uplatňovania vedenia študentov v oblasti identifikácie 
kľúčových  relevantných faktov a myšlienok v učive (škála 5 a 4) a 36,4 % (až 
polovica žien) nie je spokojných takmer vôbec.  Z reflexie cvičných učiteľov vidíme, 
že vedenie študentov k identifikácii kľúčových  relevantných faktov a myšlienok v 
učive považujú za mimoriadne dôležité (hlavne muži – 60 %). 
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Tabuľka 10 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Štruktúrovanie učiva na základe vymedzených cieľov podľa 

konkrétnych taxonómií (Bloom, Simpson, Harrow, Krathwohl, atď.) 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6       16,7 60 36,4 
5 16,7 40 27,3 50 40 45,5 
4 16,7 40 27,3 33,3   18,2 
3 16,7 20 18,2       
2 50   27,3       
1             

 
V otázke štruktúrovania učiva na základe vymedzených cieľov podľa konkrétnych 
taxonómií sa učitelia v názoroch na frekvencii uplatňovania u študentov veľmi 
rozchádzajú. Muži až v 40 % sa pohybujú v priemerných škálach 5 a 4 a 20 % na 
škále 3. Ženy až v 50 % sa vyjadrili negatívne, tzn., že frekvencia uplatňovania 
štruktúrovania učiva zo strany študentov nie je dostatočná. Uplatňovanie na každej 
hodine neoznačili ani muži ani ženy.  Muži – učitelia ale pokladajú toto 
štruktúrovanie učiva až v 60 % za mimoriadne dôležité a ženy v 50 % za dôležité 
(škála 5) (tabuľka 10). 

Tabuľka 11 

Frekvencia uplatňovania študentmi Reflexia cvičného učiteľa 
Vedenie žiakov k formulovaniu otázok podporujúcich myslenie 
(otázky typu: Čo je podstatou toho? Čo to znamená? Prečo sa to 

deje? Čo keby? a pod. 

  % ženy % muži % spolu % ženy 
% 
muži % spolu 

6   20 9 33,3 60 45,5 
5 16,7   9 16,7 40 27,3 
4 33,3 40 36,4 16,7   9 
3 16,7 20 18,2 33,3   18,2 
2 16,7   9       
1 16,7 20 18,2       

 
V nasledovnej otázke sú odpovede respondentov ohľadne študentov tak isto veľmi 
rozdielne. Prevažujú odpovede, v ktorých študenti neuplatňujú na hodinách vedenie 
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žiakov k formulovaniu otázok podporujúcich myslenie. Najviac odpovedí je 
v strednej škále a len muži a to v 20 % si myslia, že študenti vedú žiakov 
k formulovaniu otázok podporujúcich myslenie na každej hodine. Z pohľadu učiteľa 
je však toto vedenie veľmi dôležité u mužov v 60 % a celkovo v 45,5 %. 27,3 % to 
považuje za dôležité a 18,2 % to dokonca nepovažuje za dôležité využívať na 
hodinách (tabuľka 11). 
 

Tabuľka 12 

Frekvencia uplatňovania študentmi Reflexia cvičného učiteľa 
Využívanie debaty vo vyučovaní ako zdroja analýz a budovania 

argumentov 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6 16,7   9 50 60 54,5 
5   40 18,2   40 18,2 
4 50 40 45,5 16,7   9 
3 16,7   9 33,3   18,2 
2             
1 16,7 20 18,2       

 
Odpovede k využívaniu debaty zo strany študentov vo vyučovaní ako zdroja  analýz 
a budovania argumentov sa veľmi líšia (tabuľka 12). U oboch pohlaví vidíme 
odpovede v takmer všetkých škálach, ale najviac v priemerných hodnotách. Učitelia 
pokladajú za veľmi dôležité (54,5 %), aby sa debata ako zdroj analýzy budovania 
argumentov vo vyučovaní zo strany praxujúcich študentov využívala. 

Tabuľka 13 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Vedenie žiakov k identifikácii, pomenovaniu problémov 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6   20 9   40 18,2 
5 50 20 36,4 83,5 60 72,7 
4 16,7 40 27,3       
3       16,7   9 
2 33,3 20 27,3       
1             
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V otázke uplatňovania  vedenia žiakov k identifikácii, pomenovaniu problémov 
študentmi sa odpovede učiteľov takmer zhodujú u oboch pohlaví. Ženy sa vyjadrili, 
že študenti tento postup využívajú často a muži sa vyjadrili, že menej často. Považujú 
to však veľmi dôležité (83,5 % ženy a 60 % muži) a dokonca až 40 % mužov za 
mimoriadne dôležité (tabuľka 13). 
 

Tabuľka 14 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa  
Vedenie žiakov k identifikácii príčiny a následku problémov 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6 33,3 20 27,3 16,7 40 27,3 
5 16,7 40 18,2 50 60 54,5 
4 16,7 20 27,3  33,3   18,2 
3             
2 16,7 20 18,2       
1 16,7   9       

 
Z tabuľky 14 vidíme, že 33,3 % žien a 27,3 % mužov si myslí, že študenti uplatňujú 
vedenie žiakov k identifikácii príčiny a následku problémov na každej hodine. 
Vidíme však odpovede v celej škále odpovedí okrem škály 3, ale z pohľadu učiteľov 
považujú tento postup za veľmi dôležitý a mimoriadne dôležitý. 

Tabuľka 15 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Vedenie žiakov k riešeniu problému a navrhovaniu záverov 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6 33,3 20 27,3 16,7 40 27,3 
5 16,7 40 27,3 50 60 54,5 
4 16,7 20 18,2 33,3   18,2 
3             
2 16,7 20 18,2       
1 16,7   9       

 
V otázke vedenia žiakov k riešeniu problému a navrhovaniu záverov sú odpovede 
rozložené v takmer všetkých škálach. Najviac odpovedí u žien – 33,3 % sa pohybuje 
v škále 6 – čo je uplatňovanie študentmi na každej hodine. Muži si prevažne (40 %) 
myslia, že študenti vedú žiakov a teda uplatňujú túto metódu takmer na každej 
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hodine. Muži aj ženy učitelia však považujú tento prístup študentov za mimoriadne 
dôležitý a veľmi dôležitý. V žiadnej odpovedi sa učitelia nevyjadrili, že by tejto 
otázke nevenovali žiadnu pozornosť (tabuľka 15). 
 

Tabuľka 16 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Využívanie protirečení a rozporov, k hodnoteniu dôveryhodnosti 

zdroja, vedie žiakov k argumentácii 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6 16,7 20  18,2 33,3 20 27,3 
5 33,3 20 27,3 33,3 60 45,5 
4 16,7 20 18,2 16,7   9 
3   20 9   20 9 
2 33,3 20 27,3       
1             

 
Čo sa týka využívania protirečení a rozporov, k hodnoteniu dôveryhodnosti zdroja, 
čo by malo viesť žiakov k argumentácii sa učitelia vyjadrili rôzne. Obsiahli takmer 
všetky stupne škály, okrem stupňa 1. Naopak, učitelia považujú túto otázku za veľmi 
dôležitú (45,5 %). U mužov to bolo dokonca až v 60 % (tabuľka 16). 

Tabuľka 17 

Frekvencia uplatňovania študentmi  
Reflexia cvičného 
učiteľa 

Uplatňovanie postupov založených na medzipredmetovej analýze 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6   20 9   40 18,2 
5 16,7   9 33,3 40 36,4 
4 50   27,3 50 20 36,4 
3   40 18,2       
2 16,7 40 27,3 16,7   9 
1 16,7   9       

 
Podľa učiteľov len 9 % študentov uplatňuje postupy založené na medzipredmetovej 
analýze na každej hodine a až 27,3 % ich neuplatňuje takmer vôbec. Väčšina 
odpovedí sa nachádza v druhej polovici negatívneho hodnotenia danej škály. Avšak 
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učitelia uplatňovanie postupov založených na medzipredmetovej analýze považujú 
za  veľmi dôležité (škála 5 a 4) (tabuľka 17). 

Tabuľka 18 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Vytváranie prezentácií a podporných učebných materiálov 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6         40 18,2 
5   40 18,2 16,7 40 27,3 
4 33,3   18,2 50 20 36,4 
3   20 9 16,7   9 
2 33,3 20 27,3       
1 33,3 20 27,3 16,7   9 

 
Podľa učiteľov študenti skôr nevytvárajú na hodinách prezentácie a podporné 
učebné materiály (prevažne škála 1 a 2). Avšak 40 % mužov sa vyjadrilo, že študenti 
využívajú vytváranie prezentácií a podporných učebných materiálov takmer na 
každej hodine. Z pohľadu učiteľov vidíme, že vytváranie týchto prezentácii považujú 
za mimoriadne dôležité, veľmi dôležité a dôležité, ale  9 % žien tomu nevenuje 
žiadnu pozornosť (tabuľka 18). 

Tabuľka 19 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Využitie stratégií na zapamätávanie 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6       16,7   9 
5       66,8 80 72,7 
4 16,7 40 27,3       
3 33,3   18,2 16,7   9 
2 33,3 40 36,4       
1 16,7 20 18,2   20 9 

 
Pri hodnotení otázky frekvencie uplatňovania pri využití stratégií na zapamätávanie 
si, sa väčšina odpovedí nachádza v druhej polovici škály, tzn. že učitelia 
predpokladajú, že študenti viac neuplatňujú ako uplatňujú tieto stratégie vo 
vyučovaní. Avšak pri pohľade na odpovede z pohľadu učiteľa vidíme, že ich 
pokladajú za veľmi dôležité aj keď v 9 % u mužov vidíme odpoveď, že tejto 
problematike nevenujú pozornosť (tabuľka 19). 
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Tabuľka 20 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Vedenie žiakov k aplikácii učiva v rôznych situáciách a úlohách 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6   20 9 33,3 20 27,3 
5 16,7 20 18,2 33,3 60 45,5 
4 33,3 20 27,3 33,3 20 27,3 
3 50 20 36,4       
2   20 9       
1             

 
V otázke vedenia žiakov k aplikácii učiva v rôznych situáciách a úlohách sa odpovede 
učiteľov (mužov) nachádzajú takmer vo všetkých stupňoch škály, čiže uplatňujú ich 
študenti na každej hodine, ale aj neuplatňujú sa takmer vôbec. U žien prevažuje 
priemerná odpoveď, čo znamená, že ich uplatňujú málokedy. Naopak pri reflexii im 
prikladajú veľkú dôležitosť (tabuľka 20). 

Tabuľka 21 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Vedenie žiakov k aplikácii učiva v neobvyklých situáciách 

a úlohách 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6 16,7   18,2 33,3 20 27,3 
5 16,7 20 9 16,7 40 27,3 
4 16,7 20 9 50 20 36,4 
3   60 27,3   20 9 
2 50   36,4       
1             

 
Z tabuľky 21 vidíme, že až 50 % žien a 60 % mužov sa vyjadrilo, že vedenie žiakov k 
aplikácii učiva v neobvyklých situáciách a úlohách neuplatňujú študenti takmer 
vôbec. Z pohľadu reflexie však tento postup považujú za mimoriadne dôležitý v 27,3 
% a dôležitý v 36,4 %. 
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Tabuľka 22 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa  
Preferencia úloh s väčším počtom správnych riešení 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6   20 9   20 9 
5       16,7        40 45,5 
4 16,7 40 27,3 16,7 20 9 
3 50 20 36,4 50   27,3 
2 33,3 20 27,3 16,7 20 9 
1             

 
V otázke uplatňovania preferencií úloh s väčším počtom správnych riešení 
študentmi vo svojej praxi sú odpovede rôzne, avšak prevládajú skôr negatívne 
odpovede, tzn. že ich uplatňujú málo, alebo takmer vôbec. Naopak, muži učitelia to 
pokladajú za mimoriadne dôležité až v 40 %, menej dôležité v 20 % a takmer 
nepodstatné v 20 %. Ženy tomu neprikladajú až v 50 % takmer žiadnu dôležitosť 
(tabuľka 22). 

Tabuľka 23 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa  
Preferencia kognitívne náročnejších úloh s jedným správnym 

riešením 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6         40 18,2 
5   20 9 50 40 45,5 
4 50 40 45,5 16,7   9 
3       16,7 20 18,2 
2 33,3 20 27,3 16,7   9 
1 16,7 20 18,2       

 
Preferovanie kognitívne náročnejších úloh s jedným správnym riešením v praxi 
podľa učiteľov študenti využívajú priemerne často a niekoľko odpovedí je vôbec, ale 
až 45,5 % ich považuje za veľmi dôležité, 18,2 % mimoriadne dôležité, ale našli sa aj 
takí (9 %), ktorí tomu nepripisujú dôležitosť, alebo sa o takýto spôsob výučby 
u študentov nezaujímajú (tabuľka 23). 
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Tabuľka 24 

Frekvencia uplatňovania študentmi Reflexia cvičného učiteľa 
Preferencia úloh zameraných na inováciu a zdokonaľovanie 

zadaní a riešení 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6   40 18,2   40 18,2 
5 33,3 20 27,3 50 60 54,5 
4 33,3   18,2       
3   20 9 33,3 20 27,3 
2 16,7 20 18,2 16,7   9 
1 16,7   9       

 
V odpovedi na otázku ako často študenti preferujú úlohy zamerané na inováciu a 
zdokonaľovanie zadaní a riešení sa odpovede učiteľov odlišovali, avšak obsiahli 
takmer celú škálu odpovedí. Muži sa dokonca až v 40 % vyjadrili, že študenti 
preferujú tieto úlohy na každej hodine. Najviac – 54,5 % učiteľov  ̶ sa vyjadrilo, že to 
pokladajú za veľmi dôležité (tabuľka 24).   

Tabuľka 25 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa  
Vedenie žiakov k tvorbe originálnych myšlienok, riešení 

a produktov 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6 16,7 20 18,2 33,3 60 45,5 
5       16,7 20 18,2 
4 33,3 60 45,5 16,7 20 18,2 
3 16,7 20 18,2 16,7     
2       16,7     
1 33,3   18,2       

 
Z tabuľky 25 vidíme, že až 45,5 % učiteľov si myslí, že vedenie žiakov k tvorbe 
originálnych myšlienok, riešení a produktov uplatňujú študenti priemerne. Naopak 
až 45,5 % si myslí, že je mimoriadne dôležité, aby  študenti takého vedenie vo svojej 
praxi využívali. 
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Tabuľka 26 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Vytváranie priestoru pre žiacke objavovanie, zvedavosť, 

skúmavosť 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6 16,7 40 27,3 50   63,7 
5 16,7 40 27,3 33,3 20 27,3 
4 33,3   18,2 16,7   9 
3 16,7 20 18,2       
2 16,7   9       
1             

 
Z tabuľky 26 vyplýva, že študenti dostatočne často na hodinách uplatňujú metódy na 
vytváranie priestoru pre ich objavovanie, zvedavosť, skúmavosť, ale až 63,7 % 
učiteľov si myslí, že je to mimoriadne dôležité a 27,3 % , že je to veľmi dôležité.  

Tabuľka 27 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Využívanie metódy hrania rolí 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6   20 9   60 63,7 
5 33,3 20 27,3 33,3 20 27,3 
4 16,7   9   20 9 
3 50 60 54,5       
2             
1             

 

Z tabuľky 27 vidíme, že 54,5 % učiteľov si myslí, že študenti veľmi málo (stupeň 3) 
využívajú metódu hrania rolí, ale pokladajú ju (až 63,7 %) za mimoriadne dôležitú. 
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Tabuľka 28 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Využívanie práce malých skupín vo vyučovaní 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6 50 60 54,5 36,4 40 54,5 
5 16,7   9 16,7 60 36,4 
4 16,7 20 18,2       
3 16,7 20 9 16,7   9 
2             
1             

 

Pozitívne (až 54,5 %) učitelia hodnotia využívanie práce študentov v malých 
skupinách a tak isto mu prikladajú mimoriadnu dôležitosť (54,5 % – škála 6). Väčšia 
časť odpovedí sa pohybuje v prvej časti škály (tabuľka 28). 
 

Tabuľka 29 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa  
Vytváranie priestoru pre prezentovanie žiackych stratégií 

myslenia, ich konfrontáciu a zdokonaľovanie 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6       33,3 40 36,4 
5 33,3 40 36,4 16,7 40 27,3 
4 33,3 40 36,4 33,3  18,2 
3 33,3 20 27,3 16,7   9 
2             
1         20 9 

 
Čo sa týka vytvárania priestoru pre prezentovanie žiackych stratégií myslenia, ich 
konfrontáciu a zdokonaľovanie si myslia učitelia, že študenti ich dostatočne 
uplatňujú na hodinách (36,4 % na škále 5 a 6). Až  36,4 % z nich pokladá vytváranie 
tohto priestoru zo strany študentov za mimoriadne dôležité, 27,3 % veľmi dôležité, 
18,2 % za dôležité, avšak 9 % tomu nevenuje žiadnu pozornosť (tabuľka 29). 
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Tabuľka 30 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa 
Využívanie problémového vyučovania 

  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 
6   20 9 16,7 20 18,2 
5 16,7   9 16,7 80 45,5 
4 16,7 20 18,2 16,7   9 
3 50 60 54,5 50   27,3 
2 16,7   9       
1             

 
Prekvapivé je, že veľmi málo sa podľa učiteľov uplatňuje problémové vyučovanie, čo 
je základom tvorivého myslenia (škála 3 – 54,5 %). Až 80 % mužov im prikladá veľkú 
dôležitosť, ale ženy si naopak myslia, že využívanie problémového vyučovania nie je 
pre študentov dôležité (tabuľka 30). 
 

Tabuľka 31 

Frekvencia uplatňovania študentmi  Reflexia cvičného učiteľa  

Využívanie projektového vyučovania 
  % ženy % muži % spolu % ženy % muži % spolu 

6       16,7   9 
5   20 9 33,3 80 54,5 
4 33,3 20 27,3       
3 16,7 20 18,2 16,7   9 
2   20 9 16,7   9 
1 50 20 36,4 16,7 20 18,2 

 
Projektové vyučovanie nie je podľa učiteľov dostatočne študentmi  využívané, 
dokonca podľa 50 % žien a 20 % mužov respondentov sa nevyužíva vôbec (stupeň 
1). Učitelia však prikladajú využívaniu takéhoto vyučovania (až 54,5 %) za veľmi 
dôležité. No z tabuľky 31 vidíme, že veľká časť tomu neprikladá dôležitosť. Všimli 
sme si to hlavne u starších učiteľov.  
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2.3 Spolupráca s odborovým didaktikom 

Časť týkajúcu sa spolupráce s odborovým didaktikom vypĺňalo 7 učiteľov, ktorí sú 
súčasne aj cvičnými učiteľmi a sú kompetentní  vyjadriť sa k týmto otázkam. 

Tabuľka 32 

Metodická podpora zo strany odborového didaktika (odborový 
didaktik poskytne metodické materiály, metodické listy) 

% ženy % muži % spolu 
Výborná 16,7 9 
Dostačujúca 50,1 40 45,5 
Nedostačujúca 16,7 20 18,2 
Žiadna 40 18,2 

Učitelia vo väčšej miere charakterizujú metodickú podporu  zo strany odborového 
didaktika ako dostačujúcu a to až 45,5 %. U mužov vidíme 18,2% nespokojnosť – 
žiadna metodická podpora zo strany odborového didaktika (tabuľka 32), čo je pre 
neho upozornením. 

Tabuľka 33 

Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odbor. 
didaktikom/metodikom na seminároch, workshopoch, 

metodických stretnutiach a pod. 
% ženy % muži % spolu 

Výborná 16,7 9 
Dostačujúca 16,7 9 
Nedostačujúca 33,3 60 45,5 
Žiadna 16,7 40 27,3 

Z uvedených odpovedí vyplýva, že učitelia vôbec nekomunikujú s odborovými 
didaktikmi na seminároch, workshopoch, metodických stretnutiach a pod. (27,3 %), 
alebo vo väčšej miere komunikujú nedostatočne (45,5 %). Avšak 16,7 % žien sa 
vyjadrilo, že vzájomná komunikácia je výborná, alebo dostačujúca (tabuľka 33). 
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Tabuľka 34 

Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odbor. 
didaktikom/metodikom počas rozboru vyučovacej hodiny 

% ženy % muži % spolu 
Výborná 16,7 20 18,2 
Dostačujúca 33,3 20 27,3 
Nedostačujúca 33,3 20 27,3 
Žiadna 40 18,2 

Je prekvapivé, že cviční učitelia nie sú spokojní s komunikáciou počas rozboru 
jednotlivých vyučovacích hodín. Nie je ale jasné, či ide o nezáujem, alebo neúčasť 
odborových didaktikov na rozbore hodín. Až 33,3 % žien a 27,3 % mužov sa 
vyjadrilo, že vzájomná komunikácia je dostačujúca,  nedostatočná a dokonca 40 % 
mužov sa vyjadrilo, že nie je žiadna (tabuľka 34). 

Tabuľka 35 

Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odbor. 
didaktikom/metodikom prostredníctvom študentov 

% ženy % muži % spolu 
Výborná 33,3 20 27,3 
Dostačujúca 33,3 20 27,3 
Nedostačujúca 16,7 20 18,2 
Žiadna 40 18,2 

Čo sa týka komunikácie prostredníctvom študentov, sú učitelia spokojní. 27,3 % sa 
vyjadrilo, že spolupráca je výborná a dostačujúca, a 40 % mužov vyjadrilo absolútnu 
nespokojnosť – žiadna spolupráca (tabuľka 35). 
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Tabuľka 36 

Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odbor. 
didaktikom/metodikom prostredníctvom mailovej alebo 

telefonickej komunikácie 
% ženy % muži % spolu 

Výborná 16,7 9 
Dostačujúca 66,8 40 54,5 
Nedostačujúca 20 9 
Žiadna 40 18,2 

Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým didaktikom/metodikom 
prostredníctvom mailovej alebo telefonickej komunikácie je na dobrej úrovni, až 
54,5 % opýtaných ju charakterizuje ako dostatočnú, ale 40 % mužov vyjadrilo 
absolútnu nespokojnosť (žiadna komunikácia). Súčasný fenomén modernej doby 
(email, sociálne siete) prevláda nad osobnou komunikáciou cvičných učiteľov 
a odborových didaktikov /metodikov (tabuľka 36). 

Tabuľka 37 

Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odbor. 
didaktikom/metodikom prostredníctvom praxovej dokumentácie 

(denník pedagog. praxe,  brožúra pedagog. praxe) 

% ženy % muži % spolu 
Výborná 40 18,2 
Dostačujúca 50,1 20 36,4 
Nedostačujúca 16,7 9 
Žiadna 16,7 40 27,3 

Denníky pedagogickej praxe sú vypracované pravdepodobne na dobrej úrovni, 
pretože učitelia tento spôsob komunikácie hodnotia z 36,4 % ako dostačujúci 
U mužov sme sa však u 40 % dozvedeli, že vzájomná komunikácia týmto spôsobom 
nie je žiadna (tabuľka 37). 
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Tabuľka 38 

Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odbor. 
didaktikom/metodikom prostredníctvom koordinátorov pedagog. 

praxe (napr. pracovník univerzity) 

% ženy % muži % spolu 
Výborná 
Dostačujúca 33,3 20 27,3 
Nedostačujúca   33,3 40 36,4 
Žiadna   33,3 40 36,4 

V otázke spolupráce cez koordinátora sa vyjadrili aj ako o dostatočnej spolupráci 
(27,3 %), nedostačujúcej (36,4 %) a žiadnej (36,4 %). Ani v  jednej odpovedi sa 
nenachádza výborná spolupráce (tabuľka 38). 

Tabuľka 39 

Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odbor. 
didaktikom/metodikom prostredníctvom vedenia školy (napr. 

riaditeľ, zástupca školy) 
% ženy % muži % spolu 

Výborná 33,3 20 27,3 
Dostačujúca 33,3 40 36,4 
Nedostačujúca 
Žiadna 33,3 40 36,4 

V otázke vzájomnej komunikácie prostredníctvom vedenia školy sa zhodli ženy aj 
muži, že je na výbornej (27,3 %) a dostačujúcej úrovni 36,4 %), avšak 40 % mužov 
a 33,3 % žien sa v tejto otázke vyjadrilo, že vzájomná komunikácia týmto spôsobom 
nie je žiadna (tabuľka 39). 
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Tabuľka 40 

Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odbor. 
didaktikom/metodikom - iné............................ 

% ženy % muži % spolu 
Výborná 20 9 
Dostačujúca 16,7 9 
Nedostačujúca 
Žiadna 16,7 40 27,3 

V poslednej otázke, kde mali učitelia vyjadriť aj iné formy komunikácie cvičeného 
učiteľa s odborovým didaktikom sú odpovede rôzne a väčšinou sa vyjadrili, že 
prevláda iná  ̶ teda e-mailová a telefonická komunikácia (tabuľka 40). Nie všetci 
učitelia sa vyjadrili prostredníctvom škály. Niektorí písali konkrétne odpovede. 
Polovica učiteľov potvrdzuje aj osobný kontakt, hlavne v čase, keď odborový 
didaktik príde na školu. Niektoré ženy oceňujú vzájomnú komunikáciu na 
odborných seminároch a  pri konzultáciách pri písaní atestačných prác. Z tabuľky ale 
vidíme, že  16,7 % žien a až 40 % mužov sa vyjadrilo, že vzájomná komunikácia 
cvičeného učiteľa s odborovým didaktikom/metodikom iným spôsobom, ako bolo 
uvedené v predchádzajúcich odpovediach absentuje. 

2.4 Závery 

Celkové výsledky získané distribúciou dotazníka môžeme zhrnúť nasledovne 
v dvoch častiach: 

1. Didaktické zručnosti u študentov telesnej výchovy
Po vyhodnotení získaných údajov z dotazníka môžeme konštatovať, že úroveň 
teoretických poznatkov a didaktických zručností u študentov učiteľských 
programov je prevažne nízka z pohľadu cvičných učiteľov, ktorí ich hodnotia počas 
ich pedagogickej praxe na svojich školách. Študenti často nepoužívajú správnu 
odbornú terminológiu a nedokážu sa orientovať v štruktúre učiva. Keďže majú 
kratší čas na prípravu na vyučovanie nedokážu rýchlo reagovať na situáciu 
a nevyužívajú digitálne učebné materiály, programy a aplikácie na hodinách telesnej 
a športovej výchovy. Počas praxe nevedú žiakov k formulovaniu otázok, ktorými 
podporujú aktívne a tvorivé myslenie žiakov. Taktiež absentuje dialóg, diskusia so 
žiakom na aktuálne témy. V dôsledku toho žiaci nedokážu identifikovať príčinu 
a následok problému, z čoho plynie nízka schopnosť navrhovania konkrétnych 
riešení týchto problémov. Navyše, študenti na praxi nevedia využívať 
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medzipredmetové vzťahy založené na obsahovej analýze. Nevyužívajú názorné 
pomôcky, prezentácie a ďalšie podporné učebné materiály. Nepoznajú a neaplikujú 
do procesu moderné stratégie na zapamätávanie. Ak by viacej viedli svojich žiakov 
k riešeniu netradičných a neobvyklých situácií, boli by flexibilnejší a zručnejší. Mali 
by ponúknuť svojim žiakom viacero riešení, z ktorých je žiak nútený vybrať si to 
správne. Kognitívne procesy nedokáže učiteľ naštartovať bez toho, aby stimuloval 
žiaka k výberu správneho riešenia úlohy (situácie). Málo využívajú projektové 
a problémové vyučovanie. Súhrnne môžeme povedať, že študenti počas praxe 
nedokážu pretaviť svoje teoretické poznatky z didaktiky telesnej výchovy získané 
počas vysokoškolského štúdia do učiteľskej praxe. Následne sú nedostatočne 
hodnotení cvičným učiteľom a tiež odborovým didaktikom.  

Ak sa pozrieme na hodnotenie významnosti jednotlivých položiek v reflexii cvičného 
učiteľa, prídeme k záveru, že cviční učitelia považujú vysokú úroveň teoretických 
poznatkov, odbornej terminológie a didaktických zručností u študentov učiteľských 
študijných programov za nevyhnutný predpoklad pre zvládnutie náročných 
úloh učiteľa, ktorý chce vstúpiť do praxe na škole.  

2. Spolupráca s odborovým didaktikom (z vysokej školy)
V odpovediach týkajúcich sa komunikácie cvičného učiteľa s odborovým didaktikom 
sa stretávame s rozdielnymi názormi medzi mužmi a ženami, pričom muži sú oveľa 
kritickejší a tvrdia, že komunikácia viazne a nie je dostatočná, čo považujeme za 
vážny nedostatok. Čo najviac funguje, je komunikácia prostredníctvom telefónu 
alebo mailu, ako aj komunikácia prostredníctvom študentov. Chýba však kvalitnejšia 
diskusia o problémoch praxe na mieste v škole, kde by sa zúčastnili študenti, cviční 
pedagógovia ako aj odborový didaktik. 

Záverom treba skonštatovať, že študenti len priemerne uplatňujú na hodinách 
kľúčové didaktické stratégie, ktoré sú dôležité pre rozvoj kritického 
a tvorivého myslenia. Je teda potrebné zahrnúť tieto stratégie podrobnejšie do 
vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov. Po sebareflexii učiteľov sme zistili, že 
učitelia väčšinou považujú za mimoriadne dôležité využívanie týchto stratégii, za 
menej dôležité ich pokladajú starší učitelia a tí, ktorí sú už dlhšie v pedagogickej 
praxi. Vzhľadom k uvedenému je dôležité dovzdelávania učiteľov v oblasti rozvoja 
stratégií kritického a tvorivého myslenia a vyučovania. 
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3 IDENTIFIKÁCIA KĽÚČOVÝCH DIDAKTICKÝCH STRATÉGIÍ PRE 
ROZVOJ KRITICKÉHO A TVORIVÉHO MYSLENIA ŽIAKOV V 
PREDMETE VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Janka SATKOVÁ – Adriana RÉCKA 

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre 

Pre lepšie pochopenie procesov rozvoja osobnosti budúceho učiteľa výtvarnej 
výchovy je nutné identifikovať stratégie zamerané na rozvoj kritického a tvorivého 
myslenia, na čo môže slúžiť teoreticko-výskumná analýza týchto didaktických 
stratégií v rámci niektorých disciplín vyučovaných v študijnom programe 
„učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii“ na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy 
PF UKF v Nitre. Tento študijný program sa podieľa na príprave budúcich učiteľov 
výtvarnej výchovy na 2. stupni ZŠ, na ZUŠ aj na stredných umeleckých školách. 
Výtvarná tvorba sa odohráva vo veľkej miere v kvalitatívnej rovine v oblasti 
vnímania, tvorby aj hodnotenia – zaujímania postojov k vytvorenému dielu 
i k procesu tvorby, preto aj výskum v tejto oblasti je prevažne kvalitatívny, čo 
samozrejme nevylučuje kvantifikáciu. Dva výskumné prístupy sledujú skúmanú 
problematiku z dvoch pohľadov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a oba zohľadňujú 
špecifiká vyučovania výtvarného umenia a výtvarnej výchovy v procese získavania 
aj vyhodnocovania získaných výskumných dát.  

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre má vo svojom študijnom 
programe nazvanom „učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii“ okrem 
teoretických a praktických predmetov aj didaktické disciplíny. Tieto do veľkej miery 
zaisťujú kvalitu prípravy budúcich učiteľov výtvarnej výchovy na ZŠ, SŠ a ZUŠ. 
Jednou z hlavných úloh odborovej didaktiky je oboznámiť študentov s kľúčovými 
adaptívnymi vyučovacími stratégiami, pričom na základe najnovších trendov 
v edukácii sa zameriava na kognitívne orientovaný rozvoj kritického a tvorivého 
myslenia. Jedna disciplína s názvom Metodika výtvarnej výchovy je povinne 
voliteľným predmetom v bakalárskom štúdiu, avšak zvyčajne sa nenaplní potrebný 
minimálny počet študentov na jeho realizovanie. Ostatné disciplíny odborovej 
didaktiky sa realizujú v magisterskom stupni študijného programu „učiteľstvo 
výtvarného umenia v kombinácii“ prostredníctvom troch povinných predmetov 
Didaktika I., Didaktika II., Metodika výtvarnej výchovy, jedného povinne voliteľného 
predmetu Alternatívne výtvarné výchovy a jedného výberového predmetu Základy 
arteterapie a artefiletiky. V rámci študijného programu „učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie“ sú didakticky orientované disciplíny Didaktika výtvarnej výchovy, 
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Výtvarné projekty a Základy arteterapie vo výtvarnej edukácii, ktoré zabezpečuje 
KVTV PF UKF v Nitre.  

Neoddeliteľnou súčasťou prípravy študentov sú aj predmety pedagogickej praxe: 
Pedagogická prax I. hospitačno-asistentská, Pedagogická prax II. výstupová, 
Pedagogická prax III. výstupová, Pedagogická prax IV. súvislá. Prvá z nich je 
realizovaná v treťom ročníku bakalárskeho štúdia, ostatné v magisterskom štúdiu.  
Samozrejme, aj ostatné disciplíny, teoretické i praktické, sa vo veľkej miere 
podieľajú  na príprave študentov na budúcu pedagogickú prax – svojím zameraním 
a obsahom, jedinečnou metodikou vyučovania uplatňovanou jednotlivými 
pedagógmi, momentom vzájomnej inšpirácie a spolupráce študentov, a inými, 
nepriamymi vplyvmi. Aby bolo možné efektívne vplývať na osobnosť budúceho 
učiteľa, je nutné výskumne overiť účinnosť nášho metodického prístupu, predtým 
však treba definovať východiská našej metodiky. 

 
3.1 Teoretické východiská 
 
Všetky vyššie uvedené didaktické disciplíny sú vyučované v zmysle princípov 
zážitkového, kooperatívneho, problémového, tvorivého humanistického vyučovania 
a vyučovania zameraného na žiaka, a ich cieľom je umožniť študentom osvojiť si 
metodiku, ktorú považujeme za jednu z kľúčových metodík zameraných na rozvoj 
kritického myslenia a tvorivosti. Ich neoddeliteľnou súčasťou a zároveň metódami 
vyučovania sú napríklad interaktívne prednášky; riešenie problémov; realizovanie 
mikrohodín; reflexie tvorby, výstupov aj iných zážitkov; rôzne metódy hodnotenia 
s dôrazom na sebahodnotenie, ktoré predpokladá istý stupeň sebapoznania 
a sebareflexie; príprava, realizácia a analýza mikrohodiny; interpretácia detského 
výtvarného diela ale aj umeleckého diela; metódy galerijnej animácie, a iné. Väčšina 
z nich vyžaduje od študenta istú úroveň tvorivého a kritického myslenia, avšak 
podľa našich doterajších skúseností je možné potenciál mladého človeka v týchto 
oblastiach výrazne rozvinúť. 

Nilson (2016) nachádza spoločný základ rôznych teórií kritického myslenia v tom, 
že zahŕňa kognitívne operácie interpretácie a/alebo analýzy, za ktorými často 
nasleduje hodnotenie. Kritické myslenie je ťažké: je proti našej prirodzenej 
tendencii chcieť selektívne vnímať a potvrdiť to, čo už „vieme“, že je pravda. Preto 
kritické myslenie zahŕňa nielen poznanie, ale aj charakter osobnosti, ktorá sa sama 
rozhoduje pre osobnostný rozvoj. Študenti preto musia mať tendenciu uprednostniť 
fakty pred predsudkami, prijímať a prekonávať výzvy, odhodlať sa spravodlivo 
hodnotiť vlastné myslenie a opustiť nesprávne názory prijatím a pochopením 
nových a platnejších spôsobov myslenia. Nilson (tamtiež) uvádza spoločné prvky 
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vyučovacích metód rozvoja kritického myslenia: schopnosť aktivovať študenta, 
nadviazať na jeho predošlé skúsenosti, prirodzene podporovať skúmanie, analýzu 
a hodnotenie, stimulovať zvedavosť študentov a viesť ich k vlastným otázkam, 
prinútiť ich vysvetliť a zdôvodniť svoje argumenty. 

Zelina (1996) považuje tvorivosť za vyššiu, dopĺňajúcu schopnosť človeka, ktorá ho 
od schopnosti kriticky vnímať a nekonvenčne či divergentne riešiť problémy, môže 
priviesť cez rozvoj osobnosti až k sebarealizácii a sebaaktualizácii. Na priamy rozvoj 
tvorivosti slúžia úlohy s pokynmi „vymysli“, „navrhni“ (niečo nové, ešte 
neexistujúce, nikdy nevidené), „dotvor“ (už existujúce, prípadne nejednoznačné), 
„vylepši“ (už používané), a ich varianty s množstvom konkrétnych úloh, pričom 
navrhovaná vec má byť užitočná a morálne prijateľná (čiže nie zbraň). Nepriamy 
rozvoj tvorivosti je možný zadaním úloh, ktoré rozvíjajú vlastnosti prospešné pre 
rozvoj tvorivosti (Zelina, 1996): zvedavosť (túžbu poznávať), hravosť, empatiu 
(vcítenie sa do pocitov inej osoby či predpokladaných pocitov predmetu), synestéziu 
(schopnosť prisúdiť jednému zmyslovému vnemu znaky iného zmyslového vnemu), 
emocionálnu inteligenciu (schopnosť identifikovať emócie, zvládať ich, mať 
pozitívne vzťahy), predstavivosť (imagináciu), relaxáciu (schopnosť oddychovať 
pasívne i aktívne).  

Pri vyučovaní uplatňujeme úzke prepojenie s praxou opieraním sa o platné školské 
dokumenty. Metodickými východiskami predmetu výtvarná výchova na druhom 
stupni ZŠ v rámci ŠVP ISCED 2 (L. Čarný a kol. 2009) sú: činnosti žiakov, témy 
zobrazovania, reflexia výtvarných diel. Odporúčanými stratégiami vyučovania sú 
motivačné a expozičné metódy, praktické aktivity, samostatné učenie a 
experimentovanie a diagnostické metódy. Odporúčanými stratégiami v Učebných 
osnovách pre výtvarný odbor ZUŠ (Fischer, Čarný) v rámci ŠVP ISCED 2B sú: 
projektové a globálne metódy, programové vyučovanie, sledovanie línie 
metodických radov a tematických okruhov, spontánne, heuristické, empatické, 
meditačné a zmyslové metódy. Aktuálne osnovy výtvarnej výchovy uplatňujú už vo 
svojich východiskách, o to viac však v konkretizovaných štandardoch, princípy 
rozvoja tvorivosti a kritického myslenia, využívajúc vnímanie, tvorbu aj hodnotenie, 
rozmanité výtvarné techniky, ako aj témy vychádzajúce z antropologických 
konceptov.   

Podkladom pre výskum identifikujúci kľúčové didaktické stratégie pre rozvoj 
kritického a tvorivého myslenia v predmete výtvarná výchova sa stali teoretické 
východiská nášho metodického prístupu, ktorými sú:  
1. nové ponímanie výtvarnej výchovy, ktorej cieľom je umožniť dieťaťu vnímať 
samo seba a svet,  rozvíjať schopnosť mať otvorenú myseľ a srdce a akceptovať 
hodnoty dobra a porozumenia, pričom dieťa prejavuje osobnú angažovanosť a cez 
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vnútorný zážitok, reflexiu prežitého môže ďalej posielať posolstvá o sebe 
(Šupšáková 1999); 
2. nové ponímanie výtvarného nadania v zmysle zamerania sa na všetkých žiakov, 
čiže aj tých bez zjavného či tradične chápaného nadania, tiež v zmysle vnímania 
talentu nie ako schopnosti remeselne zvládnuť techniku, ale schopnosti tvorivo 
a autenticky výtvarne reagovať na tému (Belko 2001); 
3. metodické východiská aktuálnych osnov výtvarnej výchovy akcentujúce poznanie, 
že výtvarná výchova ponúka jedinečný priestor pre rozvíjanie všetkých psychických 
zložiek osobnosti žiaka, a to aktívnou účasťou na dobrodružstvách tvorby, 
prostredníctvom spracovávania základných antropologických konceptov a tvorivej 
manipulácie s materiálom (Čarný a kol. 2009);   
4. animocentrizmus vo výtvarnej edukácii, chápajúci proces poznávania ako proces 
poznávania dieťaťa ako tvorcu a vnímateľa výtvarného prejavu (Slavík 1997, in 
Šupšáková 1999), a využívajúci princípy artefiletiky s cieľom zážitkového rozvoja 
kompetencií (Slavík 2001) a arteterapie s cieľom integrovania a obohacovania 
osobnosti (Šicková-Fabrici 2002); 
5. výchova umením, ktoré pomôže učiteľovi a prostredníctvom neho i žiakom riešiť 
životné situácie, orientovať sa v nich, hľadať kľúč k otázkam súčasného života, 
pričom žiak objavuje zážitky a skúsenosti v kontakte s hodnotami zakotvenými 
v umení a dokáže akceptovať hodnoty, ktoré presahujú jeho doterajšiu zážitkovú 
sféru (Gero, Tropp 2000); 
6. vlastná výtvarná tvorba, v ktorej by mal byť prítomný moment katarzie ako 
prirodzený výsledok zložitého tvorivého výtvarného procesu premeny výtvarného 
problému na umenie, v ktorom sa spája úloha, technika, ambície, záujmy 
a schopnosti žiaka (Štofko 2010); 
7. tvorivo humanistické vyučovanie akcentujúce tvorivosť ako prostriedok 
dosiahnutia sebaaktualizácie, pričom sa využívajú metódy priameho i nepriameho 
rozvoja tvorivosti (Zelina 1996);  
8. zážitkové vyučovanie, zamerané na iniciovanie emocionálnych zážitkov, 
prostredníctvom ktorých človek získava skúsenosť, využívajúc napr. aktivity 
v prírode, všetkých druhov umenia a športov, pričom reflexia prežitého 
transformuje zážitok do podoby skúsenosti využiteľnej v praxi (Gogolová 2013); 
9. nedirektívne vyučovanie, vychádzajúce z koncepcie „vyučovania zameraného na 
študenta“, ktoré kladie dôraz na motiváciu a ktoré si všíma osobnosť, jej slobodu, 
sebarealizáciu a tvorivosť, pričom učiteľ v tomto systéme hrá úlohu facilitátora – 
kongruentného, empatického, akceptujúceho a dôverujúceho (Freiberg, Rogers 
1998); 
10. hodnotenie zohľadňujúce špecifiká výtvarnej výchovy, ktoré berie do úvahy 
skutočnosť, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a 
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intímnym svetom žiaka (preto musí byť dostatočne citlivé), a ktoré 
preferuje hodnotiaci rozhovor, spoločné hodnotenie a sebahodnotenie, dôležité pre 
rozvoj schopnosti zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov 
(Čarný a kol. 2009).  

Princípy týchto východísk sme dlhodobo aplikovali do univerzitného 
vyučovania, priebežne výskumne overovali a fotograficky dokumentovali. 
Fotografie z vyučovania didaktických disciplín študijného programu 
„učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii“ uvádzame na obrázkoch 1 až 14. 

1. Voda. Artefiletická téma – animocentrizmus, foto: Janka Satková
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2. Nálady. Artefiletická téma, skupinová práca – animocentrizmus,  
foto: Janka Satková 

 
 
 

                 
 

    3. Živly: Vzduch, Zem. Artefiletická téma – animocentrizmus, 
foto: Janka Satková 
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4. Živly: Zem. Artefiletická téma, skupinová práca – animocentrizmus, 
foto: Janka Satková 

 
 

    
 

    
 

5. Graffiti. Výtvarná tvorba v areáli fakulty, inšpirácia street artom – zážitkové 
vyučovanie, foto: Janka Satková 
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6. Luminografia. Práca so svetlom – zážitkové vyučovanie, 
foto: Janka Satková 

 

     
 

                           
 

7. Vlajky – happening. Hra s farbami a kompozíciou, zážitkové vyučovanie, 
foto: Janka Satková 

 

     
 

8. Vôňa mojich snov. Arteterapeutická téma, individuálne a neskôr skupinové 
modelovanie – animocentrizmus, foto: Janka Satková 
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9. Naša krajina modelovaná.  Arteterapeutická téma, skupinová práca – 
animocentrizmus, foto: Janka Satková 

 
 

 
 

10. Rozvoj tvorivosti výtvarnou tvorbou a emocionálna výtvarná výchova – 
tvorivo-humanistické vyučovanie, foto: Janka Satková 
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11. Zmysel môjho života. Duchovná výtvarná výchova – animocentrizmus,  
foto: Janka Satková 

 

     
 

12.  Vzťahy. Arteterapeutická téma – animocentrizmus, foto: Janka Satková 
 

       
 

13. Totemové zviera. Arteterapeutická téma - animocentrizmus, foto: Janka Satková
  

        
 

14. Maľba prstami. Arteterapeutická téma – animocentrizmus, foto: Janka Satková 
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3.2 Výskum identifikujúci kľúčové didaktické stratégie pre rozvoj kritického 
a tvorivého myslenia v predmete výtvarná výchova 
 
Z vyššie uvedeného je nepochybné, že  zvyšovanie kľúčových kompetencií budúcich 
učiteľov je nevyhnutnou súčasťou, a v podstate aj hlavným cieľom výtvarnej 
edukácie na vysokej škole.  Pre lepšie pochopenie procesu osvojovania si zručností 
potrebných pre tvorivé a kritické myslenie, ako aj pre posúdenie efektívnosti nášho 
metodického prístupu a v neposlednom rade pre lepšie pochopenie vnímania tohto 
procesu študentom, sme realizovali výskum, ktorého cieľom je identifikovať 
kľúčové vyučovacie stratégie zamerané na rozvoj kritického a tvorivého myslenia. 
Identifikácia spočívala v kvalitatívnej obsahovej analýze písomných odpovedí 
študentov a učiteľov z praxe na otázky z dvoch druhov dotazníkov. U študentov nás 
zaujímalo, ako oni vnímajú didaktické disciplíny v súvislosti s rozvojom ich 
osobnosti, s dôrazom na rozvoj kritického myslenia a tvorivosti. Napriek tomu, že 
študenti sa ešte nevedia vyjadriť k otázkam z ich budúcej školskej praxe, 
považujeme ich za dostatočne schopných reflektovať prínos hodín pre ich osobnosť 
a pre rozvoj ich učiteľských kompetencií na základe absolvovaných predmetov 
pedagogickej praxe.  U učiteľov z praxe nás zaujímalo, ktoré z ich vyučovacích 
postupov oni sami vnímajú ako rozvíjajúce tvorivosť a kritické myslenie. Na základe 
výsledkov výskumu sme vyvodili jeho závery a formulovali odporúčania pre prax.  

Východiská výskumu 

Náš aktuálny výskum skúma spoločnosť z pozície humanitnej paradigmy, ktorá sa 
zaujíma o kvalitu spoločenských situácií. Podľa Plichtovej (2002) je dôležitejšie 
dosiahnuť užitočné a hlboké poznanie len jedného prostredia, než vyvodzovať 
všeobecnosti (zákony), ktoré platia pre celú populáciu. Podľa Straussa a Corbinovej 
(1999) kvalitatívny výskum slúži na odhalenie podstaty javov, na získanie nových 
informácií, alebo na získanie nových názorov na známe javy. Na základe toho 
výskumník nemusí mať hypotézu. Jusczyk (2003) nepovažuje za podstatu 
kvalitatívnych analýz vysvetľovanie javov alebo odhalenie kauzálnych spojení, ide 
skôr o chápanie a interpretáciu javov. Údaje majú charakter textu, texty sa zbierajú 
a preformujú do iných textov. Výskum prebieha v prirodzenom prostredí (napr. 
v prednáškovej sále) a skúmaní sa vyberajú na základe určitého konceptu. 
Kvalitatívny výskum sa podľa Jusczyka  (2003) predstavuje v naratívnej alebo 
esejistickej forme a  spočíva v analýze javov, odkrytí súvislostí, interpretácii zmyslu. 
Prihliadnuc na potreby súčasnej edukácie v oblasti zvyšovania kompetencií 
budúcich učiteľov, je v našom záujme spoznať spôsob, akým študenti vnímajú 
edukáciu. 
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Ciele a metódy výskumu 

Prvým cieľom nášho kvalitatívneho výskumu bolo identifikovať kľúčové didaktické 
stratégie pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia v didaktických disciplínach 
študijného programu „učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii“ tak, ako ich vidia 
študenti. Druhým cieľom bolo skúmať, ako vidia možnosti rozvoja tvorivosti 
a kritického myslenia v praxi výtvarnej edukácie učitelia z praxe.  

V zmysle možností kvalitatívneho výskumu si netvoríme hypotézy. 
Výskumnými otázkami sa tak stávajú tieto otázky: 

• Aké didaktické stratégie pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia 
identifikujú študenti – budúci učitelia výtvarnej výchovy v didaktických 
disciplínach študijného programu „učiteľstvo výtvarného umenia 
v kombinácii“? 

• Aké didaktické stratégie pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia 
identifikujú učitelia výtvarnej výchovy vo svojom vlastnom vyučovaní? 

Výskumný súbor/vzorka 

Výber vzorky je podľa P. Gavoru  (2006) v kvalitatívnom výskume vždy zámerný, 
preto našou vzorkou bolo 15 študentov 2. ročníka magisterského štúdia učiteľstva 
výtvarného umenia v kombinácii, konkrétne 13 študentiek a 2 študenti, ktorí 
navštevovali semináre povinného predmetu Metodika výtvarnej výchovy. Učiteľov 
z praxe bolo 8, všetko ženy. 

Organizácia a harmonogram výskumu 

Časový harmonogram bol v našom prípade daný štruktúrou akademického roka. 
Údaje od študentov sme získali počas vyučovania na Katedre výtvarnej tvorby 
a výchovy PF UKF v Nitre, podľa aktuálneho rozvrhu v  zimnom semestri školského 
roka 2016/2017, konkrétne 7. 12. 2016, spracovali sme ich koncom augusta 2017. 
Údaje od učiteľov z praxe sme získali na ich neformálnej stretávke dňa 27. 5. 2017 
a spracovali sme ich tiež v auguste 2017.  

Metódy výskumu 

Metódou získavania údajov bol dotazník a metódou spracovania dát bola  jeho 
obsahová analýza.  

Dotazník pre študentov mal 2 otázky: 
1. Ako bola rozvíjaná vaša tvorivosť na didaktických disciplínach? 
2. Ako bolo rozvíjané vaše kritické myslenie na didaktických disciplínach? 

Dotazník pre učiteľov mal tiež 2 otázky: 
1. Ako rozvíjate tvorivosť u žiakov? 
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2. Ako podporujete kritické myslenie u žiakov? 

Z druhov obsahových analýz sme si pre potreby výskumu zvolili tri základné 
spôsoby práce s dátami: popis, analýzu a interpretáciu, ktoré sa nevylučujú, pretože 
hranice medzi nimi sú neostré, ďalej postupy diskurzívnej a interpretatívnej 
analýzy. Diskurzná analýza podľa Miesslera (2017) jednotky nedefinuje dopredu, 
ale zisťuje ich až v priebehu analýzy, vďaka čomu nevkladá do analyzovaných textov 
vlastné významy, ale sústreďuje sa na význam textov. Cieľom interpretatívnej 
analýzy textu nie je podľa J. Plichtovej (2002) kategorizácia jeho jednotiek, ale jeho 
pochopenie, odkrytie jeho významových rovín a pod. 

Analýza dotazníkov 

Podľa Janouška, et al. (1986) by mal výsledok analýzy dokumentov odpovedať na 
otázky:  
•   Čo tento dokument predstavuje a aké ciele sa sledovali pri jeho tvorbe?  
•   Aký je jeho kontext?  
•   Kto je jeho autorom a aké závery sa dajú o ňom urobiť?  
•   Aká je vierohodnosť a faktický obsah dokumentu?  
Odpovedáme na tieto otázky.  
 
Odpovede študentov na otázky vznikli na pokyn vyučujúcej, ktorá v úlohe 
výskumníka získavala dáta. Študenti si individuálne sadali za počítač a anonymne 
odpovedali na otázky s tým, že na odpovedanie mali jeden dvojhodinový vyučovací 
blok, takže rozsah odpovedí bol daný súvislosťou medzi časom 90 minút (reálne ale 
cca 70 minút), a medzi počtom študentov 15. Čiastkové ciele dotazníka vyplynuli 
z jeho dvoch otázok. Vyučujúca si bola vedomá, že tento text je možné výskumne 
skúmať a vyhodnotiť, čím sa zároveň ocitla v pozícii výskumníčky, čo je 
v kvalitatívnom výskume vítané, keďže nemôže dôjsť k skresleniu dát 
nedorozumeniami medzi výskumníkom a zadávateľom úlohy. Autormi vyjadrení sú 
študenti „učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii“. Vyučujúca písanie 
neovplyvňovala, v prípade ťažkostí s vyjadrením názoru si študenti pomáhali 
navzájom.  
Na základe textov je možné vyvodiť závery týkajúce sa názorov študentov na to, či 
a ako sa na predmete rozvíjalo ich tvorivé a kritické myslenie. Vyučujúca 
predpokladala, že po troch rokoch vysokoškolského štúdia je možné od študentov 
očakávať relevantné výpovede založené na pochopení podstaty tvorivosti 
a kritického myslenia. Vierohodnosť dokumentu je vysoká, pretože študenti mali 
k vyučujúcej kladný vzťah a atmosféra na hodine bola neutrálna až uvoľnená, 
pričom študenti už mali vyskúšané z minulého semestra, že v prostredí vyučovania  
je bezpečné vyjadriť svoj názor.  
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Odpovede učiteľov na otázky vznikli ako reakcia na prosbu výskumníčky na 
stretnutí absolventov, na ktorú bola pozvaná. Absolventi prišli do priestorov PF UKF 
v Nitre, ktoré ešte nepoznali, a boli na ne zvedaví. V miestnosti vedúcej Katedry 
výtvarnej tvorby a výchovy prebehlo neformálne stretnutie, ktoré sa nieslo v duchu 
spomínania, záujmu o súčasnú situáciu na katedre, a v duchu diskusie o výtvarnej 
výchove a školstve celkovo. Z prítomných iba 8 absolventov malo skúsenosti 
z pedagogickej praxe, a tí všetci súhlasili s vyplnením dotazníka. Tvorba odpovedí 
prebiehala písomnou formou v pozitívne ladenej a uvoľnenej atmosfére, ktorá 
prispela k otvorenosti odpovedí. Dotazníky boli anonymné. Dotazník a odpovede sa 
následne stali predmetom diskusie prítomných. Na základe textov je možné vyvodiť 
závery týkajúce sa názorov učiteľov na to, ako rozvíjali alebo rozvíjajú tvorivé 
a kritické myslenie žiakov na základných a základných umeleckých školách. 
 
Výsledky výskumu  
 
V úvode výsledkov výskumu prinášame odpovede respondentov dotazníka v plnom 
znení s atribúciou skratky slova respondent (R), poradového čísla (1  – 15)  a skratky 
diferenciácie  (študent – s, absolvent – a), nakoľko súbor odpovedí ako celok 
poskytuje zaujímavý obraz o zmýšľaní našich respondentov. Z vyjadrení je zjavné, 
že študenti sú si plne vedomí metód uplatňovaných na vyučovaní, a rovnako sú si 
vedomí aj ich dopadu na osobnosť. V čase realizovania výskumu študenti absolvovali 
všetky povinné didaktické disciplíny a všetky predmety pedagogickej praxe okrem 
poslednej, takže sa vyjadrovali aj v súvislostiach s praxou. 
 
Dotazník pre študentov 
 
1. Ako bola rozvíjaná vaša tvorivosť na didaktických disciplínach? 
 
R1s Tvorivosť na didaktických disciplínach sa rozvíjala cez viaceré aktivity, ktoré na 
jednej strane upevňovali náš kolektív a na druhej strane cez hľadanie spôsobov 
riešenia situácii sme rozvíjali našu tvorivosť. 
R2s Tvorivosť sme rozvíjali prostredníctvom didaktických hier a nových výtvarných 
metód, o ktorých sme sa učili. 
R3s Rozvíjanie tvorivosti  na hodinách didaktických predmetov prebiehalo takmer 
neustále. Prebiehalo najmä formou diskusií s vyučujúcou a spolužiakmi, čím sme 
spolu nachádzali rôzne riešenia problémov ako aj formy realizácie daných príprav 
na vyučovaciu hodinu. 
R4s Tvorivosť bola rozvíjaná vďaka netradičným aktivitám, hrám, tvorivým 
aktivitám, ktoré som sa naučila používať aj v praxi. 
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R5s Rozvíjaná bola rôznymi aktivitami, ktoré sme robili na hodinách, žiakom sa 
páčili a osvedčili sa. Tak isto pri príprave powerpointových prezentáciách. 
R6s Rozvíjanie tvorivosti na hodinách výtvarnej výchovy je veľmi podstatné. Určite 
je dôležité robiť so žiakmi rôzne tvorivé aktivity a zvyknem pripravovať aj 
prezentácie pre lepšiu vizualizáciu predkladanej témy. 
R7s Tvorivosť sme rozvíjali prostredníctvom didaktických hier. 
R8s Tvorivosť na didaktických disciplínach sme rozvíjali prostredníctvom aktivít, 
„rozohrievačiek“, a taktiež aj na základe nových výtvarných metód. 
R9s Myslím si že moja tvorivosť bola na hodinách podporená hlavne 
prostredníctvom  didaktických hier a aktivít, pri ktorých bola podnietená moje 
tvorivá stránka osobnosti. 
R10s Tvorivosť sme si rozvíjali vlastným zapájaním sa a vymýšľaním nových aktivít. 
R11s Tvorivosť na didaktických hodinách bola rozvíjaná najmä rôznymi aktivitami, 
rozhovormi a zdieľaním nápadov so spolužiakmi. Takisto pri prípravách na 
seminárne projekty (prípravy na vyučovacie hodiny). 
R12s Tvorivosť som prejavovala na základe realizácií aktivít, prác, prípravou 
inšpirácií. 
R13s Tvorivosť na didaktických hodinách som sa snažila rozvíjať rôznymi tvorivými 
aktivitami a aktivitami zameranými na pohyb. 
R14s Tvorivosť na didaktických disciplínach sme rozvíjali rôznymi alternatívnymi 
postupmi pri práci s materiálmi.  
R15s Tvorivosť bola rozvíjaná neustálym experimentovaním a variovaním na 
hodine, keďže každý žiak bol iný snažila som sa im prispôsobiť. 
 
2. Ako bolo rozvíjané vaše kritické myslenie na didaktických disciplínach? 
 
R1s Kritické riešenie bolo rozvíjané cez hľadanie odpovedí na rozličné otázky 
týkajúce sa bežných situácii, s ktorými by sme sa mohli stretnúť v praxi. 
R2s Kritické myslenie bolo u nás rozvíjané prostredníctvom hodnotenia ostatných 
žiakov a ich diel. 
R3s Kritické myslenie bolo taktiež rozvíjané  najmä v diskusiách ako aj 
v konštruktívnej kritike spolužiakov.  
R4s Kritické myslenie bolo rozvíjané prostredníctvom úvah a rôznych diskusií 
o praxi. 
R5s Kritické rozvíjané bolo počas hodiny hlavne, keď som odučila jednu tému viac 
krát, tak som vždy našla niečo, čo by som vedela vylepšiť. 
R6s Dieťa by si malo vedieť ohodnotiť svoju prácu a malo by si okrem vyzdvihovania 
svojej práca vedieť svoju prácu aj kriticky ohodnotiť.  
R7s Kritické myslenie bolo rozvíjané prostredníctvom hodnotenia žiakov. 
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R8s Kritické myslenie bolo u mňa rozvíjané na základe toho,  že keď som učila jednu 
hodinu vo viacerých triedach, vždy sa našlo niečo, v čom som sa zlepšila a vedela 
som  to už následne zlepšiť. 
R9s Naše kritické myslenie sa nám rozvíjalo vďaka podnetným otázkam, ktoré nás 
nútili myslieť kriticky.  
R10s Kritické myslenie bolo rozvíjané prostredníctvom sebahodnotenia 
a hodnotenia ostatných.  
R11s Rozhovormi, riešením  zažitých i potenciálnych problémov z praxe. 
R12s Kritické myslenie bolo rozvíjané na základe rozborov, kde som hodnotila 
priebeh mojej odučenej hodiny. 
R13s Kritické myslenie bolo tiež rozvíjané za pomoci aktivít zameraných na kritické 
myslenie a problémové úlohy. 
R14s Kritické myslenie sme rozvíjali vzájomným rozhovorom so žiakmi, hľadaním 
nových spôsobov spracovania témy. 
R15s Každý žiak bol vyzvaný vyjadriť svoj názor a keď sa mu chcel vyhnúť bol 
dovedený otázkami. 
 
Dotazník pre absolventov 
 
1. Ako rozvíjate tvorivosť u žiakov? 
 
R1a Pripisovať dôležitosť inšpirácii (in-spirere – vdýchnuť dnu) – momentu 
„osvietenia“, nápad dopracovávať. 
R2a Inšpiráciou dejinami umenia, príkladmi, fantáziou. 
R3a Priebežným hľadaním nových techník a zavádzaním ich do výtvarnej praxe. 
R4a Hľadaním inšpirácií vo všetkom čo ich/nás obklopuje 
pretváranie motívu podľa fantázie do rôznych verzií. 
R5a Rozhovorom o konkrétnej práci na hodine, možných riešeniach tvorby 
ukážkami z dejín umenia a súčasnosti. 
R6a Netradičné techniky – 1. téma v rámci polroka spracovaná rôznymi technikami 
kombinácia vyučovacej hodiny s návštevou ateliérov výtvarníkov v meste. 
R7a Tvorili sme z odpadového materiálu napr. obalové materiály PVC. 
R8a Nájsť nápad, ktorý všetkých osloví. 
 
2. Ako podporujete kritické myslenie u žiakov? 
 
R1a Odporúčam mnoho čítať, písať vlastné interpretácie, mnoho diskutujeme 
o obrazoch (učíme sa vnímať a adekvátne pomenovať videné), učím interpretovať 
výtvarného diela. 
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R2a Spoločným korigovaním prác. 
R3a Komunikáciou so žiakmi o ich záujmoch, dialógom o ich záujmoch a následným 
podaním doplňujúcich informácií k danej téme. 
R4a Hodnotením svojich prác a prác navzájom. 
R5a Vzájomným hodnotením sa žiakov počas práce mojimi poznámkami k možnej 
práci. 
R6a Klasifikácia na VV bodovým systémom – každý žiak v rámci pravidiel 
hodnotenia, ktoré boli pedagógom určené, vedel ohodnotiť nielen svoju prácu, ale aj 
svojich spolužiakov (bodový systém v stupnici 0-5 bodov za spracovanie témy, 
nápad, technické prevedenie...). 
R7a Žiaci boli vyzvaní k odpovedi: čo sa im na danom diele páči? (skôr zážitkovou 
formou). 
R8a Nech si ohodnotia svoje práce a povedia, čo by mohli zmeniť. 
 
Výsledky výskumu ďalej uvádzame v podobe textu s čiastočnou kvantifikáciou 
s využitím citovania častí niektorých odpovedí, s cieľom nestratiť nič z výpovednej 
hodnoty textu. Analýza zohľadňuje, že mnohí študenti i učitelia sa vyjadrovali naraz 
k viacerým metódam rozvoja. Uvedomujeme si, že iný výskumník by významové 
jednotky zaradil do kategórií inak, avšak toto zaradenie zdôvodňujeme dôverným 
poznaním konkrétnej situácie a jej okolností. V tomto zmysle subjektívnosť 
neprekáža, naopak pomáha platnému spracovaniu dát. Ako prvé sme spracovali obe 
odpovede študentov a následne obe odpovede učiteľov. 

V odpovediach študentov na prvú otázku „Ako bola rozvíjaná vaša tvorivosť na 
didaktických disciplínach?“ môžeme vysledovať  10 tém (kategórií): Novosť, 
netradičnosť metód, Hra, Prax, Aktívna účasť, Diskusia, Riešenie problémov,  
Spoznávanie sa v skupine  a spolupráca, Príprava na vyučovanie, Pozitívne 
hodnotenie. 
Novosť, netradičnosť metód sa objavila 6-krát: „Tvorivosť ... sme rozvíjali ... 
pomocou rozohrievačiek aj na základe nových výtvarných metód, ... rôznymi 
alternatívnymi postupmi pri práci s materiálmi, ... neustálym experimentovaním 
a variovaním na hodine, ... bola rozvíjaná vďaka netradičným aktivitám“.  
Hra sa vyskytla 4-krát: „Tvorivosť sme rozvíjali prostredníctvom didaktických hier, 
... Tvorivosť bola rozvíjaná vďaka hrám ...“. 
Prax (resp. využiteľnosť zažitého v praxi) bola spomenutá 4-krát: „... pri príprave 
power pointových prezentácií, ... zvyknem pripravovať aj prezentácie pre lepšiu 
vizualizáciu predkladanej témy... Tvorivosť ... bola rozvíjaná vďaka ... aktivitám, 
ktoré som sa naučila používať aj v praxi“. 
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Aktívna účasť  sa vyskytla 3-krát: „Tvorivosť som prejavovala na základe realizácií 
aktivít, prác, ..., sme si rozvíjali vlastným zapájaním sa a vymýšľaním nových aktivít, 
... rôznymi aktivitami, ktoré sme robili na hodinách“. 
Diskusia sa objavila 2-krát: „Rozvíjanie tvorivosti ... prebiehalo najmä formou 
diskusií s vyučujúcou a spolužiakmi ..., ... bola rozvíjaná ... rozhovormi... „.  
Riešenie problémov uviedli študenti 2-krát: „Rozvíjanie tvorivosti ... prebiehalo ... 
formou diskusií ..., čím sme spolu nachádzali rôzne riešenia problémov,  ... cez 
hľadanie spôsobov riešenia situácii“.  
Spoznávanie sa v skupine či spolupráca bola uvedená 2-krát: „Tvorivosť ... bola 
rozvíjaná cez viaceré aktivity, ktoré ... upevňovali náš kolektív ... , ...bola rozvíjaná 
... zdieľaním nápadov so spolužiakmi“.  
Príprava na vyučovanie sa objavila 1-krát: „Takisto pri prípravách na seminárne 
projekty (prípravy na vyučovacie hodiny)“ a Pozitívne hodnotenie tiež 1krát: 
„Rozvíjaná bola rôznymi aktivitami ... žiakom sa páčili a osvedčili sa“.  

V odpovediach študentov na druhú otázku „Ako bolo rozvíjané vaše kritické 
myslenie na didaktických disciplínach?“ sme vyselektovali 5 tém (kategórií): 
Diskusia, Prax, Riešenie problémov, Metódy hodnotenia, Konštruktívna kritika. 
Diskusia sa objavila 6-krát: „Kritické myslenie bolo ... rozvíjané najmä v diskusiách, 
... prostredníctvom  úvah a rôznych diskusií o praxi, ... podnetným otázkam ktoré nás 
nútilo myslieť kriticky, ... vzájomným rozhovorom ..., každý žiak bol vyzvaný vyjadriť 
svoj názor a keď sa mu chcel vyhnúť bol dovedený otázkami“. 
Prax bola v rôznych súvislostiach uvedená 5-krát: „Kritické myslenie bolo u mňa 
rozvíjané na základe toho,  že keď som učila jednu hodinu vo viacerých 
triedach, vždy sa našlo niečo, v čom som sa zlepšila, ... rozvíjané na základe rozborov, 
kde som hodnotila priebeh mojej odučenej hodiny, ... cez hľadanie odpovedí na ... 
otázky týkajúce sa ... situácií, s ktorými by sme sa mohli stretnúť v praxi“. 
Riešenie problémov bolo spomenuté 4-krát: „Kritické myslenie sme rozvíjali ... 
hľadaním nových spôsobov spracovania témy, ... riešením  zažitých i potenciálnych 
problémov z praxe, ... za pomoci aktivít zameraných na ... problémové úlohy, ... cez 
hľadanie odpovedí na rozličné otázky ...“. 
Metódy hodnotenia sa objavili 3-krát: „Kritické myslenie bolo u nás rozvíjané 
prostredníctvom hodnotenia ostatných žiakov a ich diel, ... prostredníctvom 
hodnotenia žiakov, ... prostredníctvom sebahodnotenia a hodnotenia ostatných.“  
Konštruktívna kritika bola uvedená 1-krát: „Kritické myslenie bolo .. rozvíjané ... 
v konštruktívnej kritike spolužiakov“.  

V odpovediach učiteľov na prvú otázku „Ako rozvíjate tvorivosť u žiakov?“ 
môžeme vysledovať 7 tém (kategórií): Inšpirácia, Nové techniky, Výchova umením, 
Elaborácia, Fantázia, Diskusia, Projektové vyučovanie. 
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Inšpirácia sa objavila 4-krát: „Pripisovať dôležitosť inšpirácii (in-spirere – 
vdýchnuť dnu) – momentu „osvietenia“... inšpiráciou dejinami umenia, príkladmi, 
fantáziou ... hľadaním inšpirácií vo všetkom, čo ich/nás obklopuje ... nájsť nápad, 
ktorý všetkých osloví“.  
Nové techniky boli uvedené 3-krát: „Priebežným hľadaním nových techník 
a zavádzaním ich do výtvarnej praxe ... netradičné techniky ... tvorili sme 
z odpadového materiálu napr. obalové materiály PVC“. 
Výchovu umením učitelia spomenuli 3-krát: „Ukážkami z dejín umenia a súčasnosti 
... kombinácia vyučovacej hodiny s návštevou ateliérov výtvarníkov v meste, ... 
inšpiráciou dejinami umenia“. 
Elaborácia sa objavila 1-krát: „nápad dopracovávať“ 
Fantázia je prítomná 1-krát: „pretváranie motívu podľa fantázie do rôznych verzií“. 
Diskusia je uvedená 1-krát: „rozhovorom o konkrétnej práci na hodine, možných 
riešeniach tvorby“. 
Projektové vyučovanie sa objavilo 1-krát: „1 téma v rámci polroka spracovaná 
rôznymi technikami.“  
 
V odpovediach učiteľov na druhú otázku „Ako podporujete kritické myslenie 
u žiakov?“ sme vyselektovali 6 tém (kategórií): Metódy hodnotenia, Interpretácia, 
Diskusia, Čítanie, Nadviazanie na existujúce skúsenosti, Vyjadrenie názoru, 
Zážitkové vyučovanie. 
  
Metódy hodnotenia sa objavujú 6-krát: „Klasifikácia na VV bodovým systémom – 
každý žiak v rámci pravidiel hodnotenia, ktoré boli pedagógom určené, vedel 
ohodnotiť nielen svoju prácu, ale aj svojich spolužiakov (bodový systém v stupnici 
0-5 bodov za spracovanie témy, nápad, technické prevedenie...) ... spoločným 
korigovaním prác ... vzájomným hodnotením sa žiakov počas práce ... hodnotením 
svojich prác a prác navzájom ... mojimi poznámkami k možnej práci ... nech si 
ohodnotia svoje práce a povedia, čo by mohli zmeniť“. 
 
Ostatné témy sú uvedené 1-krát: Interpretácia („Písať vlastné interpretácie 
výtvarného diela“), Diskusia („mnoho diskutujeme o obrazoch , učíme sa vnímať 
a adekvátne pomenovať videné“), Čítanie („čítať mnoho odporúčam“), Nadviazanie 
na existujúce skúsenosti („komunikáciou so žiakmi a ich záujmoch, dialógom o ich 
záujmoch a následným podaním doplňujúcich informácií k danej téme“), 
Vyjadrenie názoru („žiakov som vyzývala k odpovedi: čo sa im na danom diele 
páči?“) a Zážitkové vyučovanie („skôr zážitkovou formou“). 
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Závery výskumu 

Študenti vnímajú ako spôsoby rozvoja tvorivosti novosť a netradičnosť, hru, 
prípravu a realizovanie praxe i (predpokladanú) využiteľnosť zažitého 
v pedagogickej praxi, činnosť či aktívnu účasť na dianí na hodine, diskusiu, riešenie 
problémov rozhovormi a riešenie životných situácií, upevňovanie kolektívu – 
spoznávanie sa medzi sebou, a prípravu na vyučovanie v podobe seminárnych prác. 
Jeden študent vyjadril pozitívne hodnotenie aktivít rozvíjajúcich tvorivosť žiakmi. 
Učitelia využívali alebo využívajú tieto metódy rozvoja tvorivosti: hľadanie 
inšpirácie všade okolo seba, v príkladoch či v dejinách umenia (čo sa odrazí v 
dobrých nápadoch), ďalej v nových netradičných výtvarných technikách vrátane 
tvorby z odpadového materiálu, výchovu umením prostredníctvom reprodukcií 
i stretnutím so živými umelcami. Zo zložiek tvorivosti učitelia uvádzajú elaboráciu 
a fantáziu, ďalej diskusiu a projektové vyučovanie. 
Študenti za metódy rozvoja kritického myslenia považujú diskusiu, ďalej reflexiu, 
rozbor  a zlepšovanie realizácie pedagogickej praxe, rozmýšľanie a rozhovor o praxi, 
riešenie zažitých i potenciálnych problémov, hodnotenie vrátane hodnotenia 
spolužiakov a sebahodnotenia, a nakoniec konštruktívnu kritiku. 
Učitelia vnímajú ako spôsoby rozvoja kritického myslenia metódy hodnotenia (na 
základe kritérií, bodové hodnotenie, sebahodnotenie vrátane konštruktívnej 
sebakritiky, hodnotenie spolužiakov, spoločná korekcia a hodnotenie, slovná 
korekcia učiteľom), interpretácia umeleckého diela, diskusia spojená s vnímaním 
a definovaním, čítanie na rozšírenie obzorov, nadviazanie na predchádzajúce 
skúsenosti žiakov a na ich záujmy, vyjadrenie názoru, a nakoniec zážitkové 
vyučovanie.  
 
Odporúčania pre prax  

Môžeme konštatovať, že študenti aj učitelia sa v mnohom zhodujú s odborníkmi – 
teoretikmi. Študenti sú si okrem toho vedomí dôležitosti predmetov pedagogickej 
praxe a učitelia si zase uvedomujú silu inšpirácie, umenia a interpretácie, a veľkú 
dôležitosť správne použitého hodnotenia. Je zaujímavé, že metódy rozvoja tvorivosti 
a metódy rozvoja kritického myslenia, tak ako ich vnímajú študenti a učitelia, sú 
často rovnaké či podobné, ich pôsobenie sa prekrýva a podľa nášho názoru sa 
navzájom podporujú. V tomto zmysle formulujeme aj naše odporúčania pre prax: 
neizolovať jednotlivé metódy a rozvoj osobnosti vnímať komplexne za pomoci 
rôznych prístupov k vyučovaniu, akcentujúc vo výtvarnej edukácii zážitkovosť a 
výchovu umením, využívajúc potenciál inšpirácie z dejín umenia, inšpirácie 
výtvarnými technikami a zaujímavými témami, vychádzajúcimi aj zo záujmov 
študenta. Odporúčame rozprávať sa so študentmi a žiakmi, umožniť im vyjadriť svoj 
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názor, analyzovať, interpretovať a hodnotiť nielen umelecké dielo, ale aj vlastnú 
výtvarnú tvorbu.  

Na základe výsledkov výskumu môžeme s uspokojením konštatovať, že náš 
pedagogický model založený na princípoch animocentrického, tvorivo-
humanistického, zážitkového, a na študenta zameraného vyučovania, plní svoje 
ciele: vzdelávať a vychovávať budúceho učiteľa výtvarnej výchovy či výtvarného 
umenia, budujúc pritom jeho osobnosť v jej komplexnosti.  

Dovolíme si domnievať sa, že pedagogický model aplikovaný do vyučovania 
didaktických disciplín rozvíja u našich študentov zručnosti potrebné pre ich budúcu 
pedagogickú prax: 

- profesionálne zručnosti v oblasti pedagogickej aj výtvarno-umeleckej 
prostredníctvom prípravy mikrohodín a vlastnej výtvarnej tvorby v rámci 
nich;  

- sociálne zručnosti vrátane schopnosti efektívne komunikovať 
prostredníctvom samostatného riešenia pedagogických situácií na 
vyučovaní a tiež prostredníctvom skupinovej práce;  

- organizačné zručnosti prostredníctvom realizácie mikrohodín;  
- schopnosť reflektovať vlastnú aktivitu, myslenie a cítenie prostredníctvom 

reflexií slovných aj písomných;  
- schopnosť primeraného hodnotenia výtvarného diela či žiackej výtvarnej 

práce prostredníctvom hodnotenia prác spolužiakov, ako aj 
prostredníctvom sebahodnotenia týkajúceho sa ich vlastných diel, príprav 
a realizácie mikrohodín; 

- schopnosť sebavyjadrenia, ako aj schopnosť pochopiť  a akceptovať názory 
druhých prostredníctvom diskusií a zdôvodňovaní vlastného postoja;  

- schopnosť byť tvorivým prostredníctvom rozohrievacích aktivít, hier 
a experimentov.  
 

Je zaujímavé, že študenti neuvádzajú ako jednu z metód rozvoja tvorivosti či 
kritického myslenia aj interpretáciu umeleckého diela, pritom neoddeliteľnou 
súčasťou vyučovania didaktických disciplín je práve táto metóda. Učitelia z praxe sú 
si však už vedomí sily umenia, pretože výchovu umením uvádzajú v metódach 
rozvoja tvorivosti, a interpretáciu umeleckého diela uvádzajú ako  jednu z metód 
rozvoja kritického myslenia. Učitelia uvádzajú ako jednu z metód aj projektové 
vyučovanie, čo nás vedie k tomu, aby sme v budúcnosti zdôraznili jeho možnosti vo 
vyučovaní napríklad na ZUŠ. 
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Kľúčovými kompetenciami učiteľa sú nepochybne schopnosť byť tvorivý nielen vo 
výtvarnej oblasti, ale aj v oblasti praktického života, schopnosť kriticky vnímať svoje 
okolie aj informácie, ako aj schopnosť kriticky myslieť a vyhodnocovať situáciu či 
výsledok aktivity. Náš pedagogický prístup využíva mnohé témy a výtvarné aktivity 
k rozvíjaniu práve takýchto kompetencií. Osobnosť učiteľa považujeme za veľmi 
dôležitý aspekt vyučovania. J. Uždil (1988) odlišuje učiteľa výtvarnej výchovy od 
ostatných učiteľov okrem iného tým, že látku vníma ako prostriedok edukácie. Učiteľ 
má záujem o žiakovu osobnosť, o jej rozvoj a predovšetkým o tie sféry osobnosti, 
ktoré ostávajú jednostranným racionalizmom školského vzdelávania zanedbané. 
Podľa P. Vondrovej (2001) by učiteľ výtvarnej výchovy mal mať výtvarné vnímanie 
sveta a znalosti výtvarných  techník, dobrú vyjadrovaciu schopnosť, prirodzenú 
autoritu, zásobu predstavivosti, trpezlivosti a tvorivosti. Osobnosť je možné rozvíjať 
na každej disciplíne – teoretickej, praktickej i didaktickej. Teoretické disciplíny 
výtvarnej výchovy majú veľký potenciál rozvíjať osobnosť študenta výchovou 
umením (Récka 2017). 
Aby absolvent štúdia výtvarného umenia  mohol rozvíjať žiakovu osobnosť 
prostredníctvom výtvarnej výchovy, musí sa to na základe vlastnej skúsenosti naučiť 
na univerzite. Kritická reflexia vlastného učenia, konania, myslenia, zrenia, je spolu 
s tvorivosťou, podľa nás, tou najdôležitejšou súčasťou vysokoškolskej prípravy 
učiteľa.  
 
3.3 Miesto teoretických disciplín zameraných na teóriu a dejiny výtvarného 
umenia v procese prípravy budúcich učiteľov výtvarného umenia 
 
Umenie je azda najstarším dorozumievacím prostriedkom, významným nositeľom 
hodnôt rôzneho druhu, a práve táto z jeho charakteristických vlastností determinuje 
skutočnosť, že od začiatku svojej existencie komunikuje univerzálne ľudské 
skúsenosti. Výtvarné umenie sprevádza ľudstvo od najstarších čias jeho existencie. 
Každá epocha historického vývoja obohatila kultúrne dedičstvo ľudskej civilizácie 
o početné prejavy výtvarnej kultúry. Všeobecne platné „odkazy“, vyjadrené 
rozmanitými, pritom pre každého „zrozumiteľnými“ umeleckými (výtvarnými) 
prostriedkami od začiatkov existencie človeka po dnešok, sú z axiologického 
i edukačno-didaktického aspektu kultúrneho človeka trvalými hodnotami. Poznanie 
a estetické osvojovanie si  týchto hodnôt môže priaznivo ovplyvniť rozvíjanie 
intelektuálnych a  emocionálnych vlastností, zároveň môže inšpirovať ku kritickému 
a tvorivému mysleniu.  
V edukačnom kontexte majú popri klasických a tradičných výtvarných hodnotách 
svoje opodstatnenie aj umelecké tendencie a prejavy nedávnych čias a súčasnosti. 
Obsahová výpoveď, výtvarný jazyk a námety, ktorými sa „prihovárajú“, síce na prvý 
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pohľad môžu vzbudzovať dojem neadekvátnosti pre uplatnenie v edukačnom 
kontexte, v konvenčnom ponímaní estetických hodnôt a pestovania dobrého vkusu, 
avšak práve netradičné umelecké formy môžu byť prostriedkom motivácie 
a upriamenia pozornosti dnešnej mladej generácie na aktuálne spoločenské 
problémy. Umelecké hnutia 20. storočia reflektovali a súčasné umelecké tendencie 
reflektujú mnohé spoločensko-politické, religiózne, etické, psychologické, 
ekologické a environmentálne  otázky výtvarnými, resp. intermediálnymi 
prostriedkami, ktoré jednak môžu byť zdrojom informácií o danej dobe, jednak 
môžu byť inšpiráciou pre konštruktívny dialóg v rámci edukačného procesu.  
Dôležitosť kompetencie kultúrneho povedomia a vyjadrovania v živote kultúrneho 
človeka potvrdzuje a deklaruje aj Dokument „Odporúčanie Európskeho parlamentu 
a rady“ z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné 
vzdelávanie (2006/962/ES) (Recommendation of the European Parliament and of the 
Council" of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning 
(2006/962/EC) v prílohe „Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie – 
európsky referenčný rámec“ (Key Competences for Lifelong Learning – A European 
Reference Framework),  stanovuje osem kľúčových kompetencií:  1. komunikácia v 
materinskom jazyku, 2. komunikácia v cudzom jazyku, 3. matematická kompetencia 
a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, 4. digitálna kompetencia, 5. 
naučiť sa učiť, 6. spoločenské a občianske kompetencie, 7. iniciatívnosť a 
podnikavosť, 8. kultúrne povedomie a vyjadrovanie (Odporúčanie európskeho 
parlamentu a rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné 
vzdelávanie (2006/962/ES) [online].[cit. 2017-12-20]. Dostupné na internete: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX 
:32006H0962&from=SK). Z nich za relevantné pre študijný program učiteľstva 
výtvarného umenia (ďalej aj UVU) považujeme najmä rozvoj kompetencie kultúrne 
povedomie a vyjadrovanie,  a najmä tých kompetencií, ktoré priamo alebo nepriamo 
s ňou súvisia v kontexte prípravy budúcich učiteľov výtvarného umenia s dôrazom 
na rozvoj kritického myslenia a tvorivosti: komunikácia v materinskom jazyku, 
komunikácia v cudzom jazyku, digitálna kompetencia a spoločenské a občianske 
kompetencie. Definícia kompetencie kultúrne povedomie a vyjadrovanie v celom 
spektre umeleckých druhov koreluje aj s  obsahom vzdelávania budúcich učiteľov 
výtvarného umenia, citujeme vyššie uvedený dokument, ide o: „Uvedomovanie si 
dôležitosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom 
rôznych médií vrátane hudby, scénických umení, literatúry a výtvarných umení“. 
Základné vedomosti, zručnosti a postoje súvisiace s touto kompetenciou sú 
v dokumente formulované nasledovne: „Vedomosti o kultúre zahŕňajú 
informovanosť o miestnom, národnom a európskom kultúrnom dedičstve a ich mieste 
vo svete. Patria sem základné vedomosti o významných kultúrnych dielach vrátane 
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súčasnej ľudovej kultúry“. Rozvoj vedomostí v tomto kontexte je v rámci študijného 
programu UVU zabezpečený predmetmi teoretickej povahy so zameraním na teóriu 
a dejiny výtvarného umenia, v aktuálne akreditovanom študijnom programe 
v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v nasledovnom znení: Úvod do 
výtvarnej kultúry, Umenie praveku a staroveku, Dejiny umenia stredoveku, Umenie 
novoveku od renesancie po koniec 19. storočia, Umenie 1. pol. 20. storočia, Umenie 
2. pol. 20. storočia a súčasnosti pre bakalársky stupeň štúdia, v magisterskom stupni 
štúdia sú to predmety Výtvarné umenie na Slovensku od praveku po súčasnosť, 
Analýza a interpretácia výtvarného diela, a Exkurzia - galérie, múzeá. Všetky 
uvedené predmety vzhľadom na spôsob ich realizácie formou prednášok 
a seminárov s rovnakou hodinovou dotáciou v režime 1/1 týždenne zároveň 
umožňujú okrem vedomostnej, kognitívnej zložky rozvíjať aj ďalšie kompetencie 
v súlade s  definovaním ďalších zručností vo vyššie uvedenom dokumente 
„Odporúčanie Európskeho parlamentu a rady“: „Zručnosti súvisia s uvedomovaním si 
a vyjadrovaním: ocenenie a radosť z umeleckých diel a predstavení rovnako ako 
vyjadrovanie vlastných pocitov a myšlienok prostredníctvom rozličných médií za 
použitia vrodených schopností jednotlivca“. Vďaka predmetu Výtvarné umenie na 
Slovensku od praveku po súčasnosť vzniká v rámci pregraduálnej prípravy budúcich 
učiteľov priestor pre naplnenie cieľov ďalšieho očakávania v kontexte kompetencie 
kultúrne povedomie a vyjadrovanie: „Dobré pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre 
identitu môže byť základom otvoreného postoja vo vzťahu k rozmanitosti kultúrneho 
vyjadrovania a jeho rešpektovania“. Predmet Analýza a interpretácia výtvarného 
diela, predpokladajúci schopnosť študenta vnímať, chápať a interpretovať vizuálnu 
kultúru v širokom spektre výtvarných disciplín z hľadiska formálnych, obsahových 
a významových kvalít vytvára priestor pre analytický, komparatívny a syntetizujúci 
prístup k interpretácii umeleckých hodnôt:  „Je nesmierne dôležité chápať kultúrnu a 
jazykovú rozmanitosť v Európe a v iných oblastiach sveta, potrebu chrániť ju a chápať 
význam estetických faktorov v každodennom živote. Zručnosti zahŕňajú takisto 
schopnosť spájať kreatívne a expresívne pohľady jednotlivca s názormi ostatných a 
určovať a uvedomovať si spoločenské a hospodárske príležitosti v kultúrnych 
aktivitách“. Teoretické disciplíny zamerané na teóriu a dejiny výtvarného umenia 
spolu so širokým spektrom praktických disciplín a disciplín zameraných na 
didaktiku a metodiku výtvarnej edukácie adekvátne pripravujú budúcich učiteľov 
výtvarného umenia v súlade s ďalším predpokladom: „Kultúrne vyjadrovanie je 
základom rozvíjania kreatívnych zručností, ktoré možno preniesť do rôznych 
profesionálnych súvislostí“.  
Adekvátne vnímanie, chápanie a interpretovanie vizuálnej kultúry v širokom 
spektre výtvarných disciplín v časovej relácii od praveku po súčasnosť 
v rozmanitom geografickom priestore z hľadiska formálnych, obsahových 
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a významových kvalít, resp. v diachrónnom aj synchrónnom rozmere, si vyžaduje 
primerané kompetencie vrátane kritického myslenia a tvorivosti. Štátny vzdelávací 
program Slovenskej republiky v súvislosti s vyučovacími predmetmi, pre ktoré sa 
v rámci pregraduálnej prípravy pripravujú budúci učitelia výtvarného umenia, 
menovite pre predmety Výtvarná výchova – nižšie stredné vzdelávanie, Umenie a 
kultúra – gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom,  
explicitne definujú ciele v súlade s vyššie citovaným dokumentom (pozri bližšie 
Štátny vzdelávací program. Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra. Výtvarná výchova 
– nižšie stredné vzdelávanie © Štátny pedagogický ústav. [online]. [cit. 2017-12-20]. 
Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty 
/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vytvarna-vychova_nsv_2014.pdf a Štátny 
vzdelávací program. Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra. Umenie a kultúra – 
gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom. © Štátny 
pedagogický ústav [online]. [cit. 2017-12-20]. Dostupné na internete: 
http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci 
program/umenie_a_kultura_g_4_5_r.pdf.).  
Dôležitú súčasť výtvarnej edukácie predstavuje proces vnímania, pochopenia 
a interpretácie umeleckého diela. Teoretické východiská, ako aj metodické  stratégie 
sprostredkovania a interpretácie výtvarného diela z rôznych aspektov školského 
i mimoškolského vzdelávania  prináša viacero autorov (Gero a Tropp 1999; Gero a 
Tropp 2000; Mistrík 2013; Pondelíková 2015). 
 
3.4 Modely tvorivej praktickej interpretácie výtvarných diel s využitím 
podnetov z dejín výtvarného umenia ako možné stratégie pre rozvoj 
kritického myslenia a tvorivosti 
 
V príprave budúcich učiteľov výtvarného umenia zohráva poznávanie umeleckých 
tendencií 20. storočia mimoriadne významnú úlohu. Umelecké hnutia 20. storočia 
reflektovali mnohé spoločensko-politické, religiózne, etické, psychologické, 
ekologické a environmentálne otázky výtvarnými, resp. intermediálnymi 
prostriedkami, ktoré jednak môžu byť zdrojom informácií o danej dobe, jednak 
môžu byť inšpiráciou pre konštruktívny dialóg v rámci edukačného procesu. 
Všeobecne platné „odkazy“, vyjadrené rozmanitými, pritom pre každého 
„zrozumiteľnými“ umeleckými (výtvarnými) prostriedkami od začiatkov existencie 
človeka po dnešok, sú z axiologického i edukačno-didaktického aspektu kultúrneho 
človeka trvalými hodnotami. Poznanie a estetické osvojovanie si  týchto hodnôt 
môže priaznivo ovplyvniť rozvíjanie kognitívnych a emocionálnych vlastností, 
zároveň môže rozvíjať kritické myslenie a inšpirovať tvorivé myslenie. Súčasné 
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umenie taktiež môže byť zdrojom poznania aktuálneho diania, ako aj motiváciou 
k aktívnemu a plnohodnotnému spôsobu života.  
Ako návrhy, zároveň príklady uplatnenia podnetov z dejín umenia v procese 
rozvíjania kritického myslenia a tvorivosti formou praktických tvorivých reflexií 
tvorby známych tvorcov výtvarného umenia, uvádzame aktivity realizované na 
Katedre výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre so študentmi učiteľstva 
výtvarného umenia v kombinácii. Prvé dve aktivity približujú výsledky workshopov 
so zameraním na tvorbu vytypovaného tvorcu, 3.  a 4. aktivita bola realizovaná 
v rámci seminárov k predmetu Analýza a interpretácia výtvarného diela.  
   
Aktivita 1  
Asambláže Władysława Hasiora ako inšpiračný zdroj pre tvorbu koláží 
 
Tvorbu poľského umelca Władysława Hasiora (1928 – 1999) môžeme bezpochyby 
považovať za významný zdroj inšpirácií. Bol to umelec, ktorého tvorba, vďaka jeho 
študijnému pobytu v centre európskeho umeleckého diania 20. storočia –  v Paríži, v 
ateliéri významného sochára ruského pôvodu Ossipa Zadkina v rokoch 1959 –1960, 
excelentným spôsobom spája vplyvy výtvarného jazyka avantgardných smerov 
prvej polovice storočia, najmä dadaizmu a surrealizmu, zároveň tie tendencie, ktoré 
označujeme termínom nový realizmus a abstraktné umenie. Władysław Hasior  
prostredníctvom svojich sochárskych diel, objektov, asambláží a koláží, v ktorých 
využíval klasické umelecké i netradičné materiály, reflektoval vážne spoločenské 
témy. Námety archetypálne, komunikujúce univerzálne posolstvo, ako aj námety 
reagujúce na aktuálne dianie, problémy a fenomény, ktoré v období po druhej 
svetovej vojne rezonovali dlho v európskom kultúrnom povedomí v kontexte 
filozofického smeru existencializmu. Päťdesiate a šesťdesiate roky zároveň priniesli 
nové hospodárske a politické podmienky, zároveň zmenu hodnotového systému a z 
toho vyplývajúce široké spektrum spoločenských fenoménov, vrátane prevahy 
konzumnej spoločnosti, straty identity, pocity odcudzenosti a devalváciu tradičných 
hodnôt. Výtvarný jazyk a filozofia tvorby Hasiora v mnohom pripomína kalifornské 
hnutie funk artu. Predstavitelia funk artu, napr. Ed Kienholz, Brucea Connera, Paula 
Theka a ďalší využívali umelecké prostriedky inštalácie, asambláže a environmentu, 
pričom vo svojich dielach využívali rôzne druhy autentických predmetov, zničený 
nábytok, zvyšky odevov, osobné veci a často i odpadové materiály (Dempseyová 
2002). Výtvarný jazyk, v mnohom pripomínajúci dadaistické umenie, však v 
umeleckom koncepte funk art nadobudol omnoho zložitejší spoločenský rozmer a 
psychologickú vážnosť.  Ich hlavným zámerom však nebolo vzbudzovať hrôzu a 
strach alebo šokovať, i keď podľa niektorých interpretácií má ich prejav atribúty 
hororu (Thomasová 1994), ani poburovať alebo provokovať v duchu dadaizmu, 
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naopak, tieto diela majú silný moralizujúci a humánny akcent. Prostredníctvom 
alegórií a špecifického výtvarného jazyka bez príkras využitím princípu ready-made 
komunikujú naliehavosť riešenia daného problému alebo volajú o empatiu, resp. 
súcit a nútia diváka zamyslieť sa a uvažovať.  

Priestorové kompozície Władysława Hasiora sa stali inšpiračným zdrojom pre 
študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre v 1. a 2. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstva 
výtvarného umenia v rámci aktivít realizovaných v súlade s cieľmi projektu APVV-
15-0368, ktorého jedným z výstupov je aj táto monografia, a medzinárodného 
projektu  HASIOR Assamblage realizovaného v spolupráci s poľskými vysokými 
školami (Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 
Sączu) v dňoch 16.-17.12.2016. Študentské reflexie formou papierových a textilných 
koláží reprezentujú široké spektrum univerzálnych tém rezonujúcich v súčasnosti. 
Dotýkajú sa objektívnych spoločenských otázok, ale aj subjektívneho prežívania 
reality cez filter uvažovania mladého človeka.  

Problematiku odcudzenosti, pocitu osamotenosti, straty identity a nárastu 
anonymity davu reflektuje koláž Želmíry Kóšovej s názvom V dave a predsa každý 
sám (obr. 15). Pri práci využila aj postup dekoláže, ktorá uplatnením strhnutia 
papiera práve v časti tváre umocňuje jej zámer akcentovať drsnosť spoločnosti vo 
vzťahu k dešpektu k ľudskej individualite.    

 
 

15. Želmíra Kóšová: V dave a predsa každý sám, 2016, 30x40 cm, koláž, papier, 
foto: Adriana Récka 
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16. Monika Pšenicová:  Začarovaný kruh, 2016, 21x30 cm, koláž, papier, 
foto: Adriana Récka 

 
Stereotypy života, kolotoč povinností, kríza hodnôt, strata viery,  intelektuálna a 
emocionálna vyprázdnenosť, resp. riziko otupenosti rezonuje v kolážach: Monika 
Pšenicová  Začarovaný kruh (obr. 16),  Romana Štefíková Jemnosť spláchnutá realitou 
(obr. 17)  a Veronika Hofericová Nežné vymývanie mozgu (obr. 18), ktoré rôznymi 
výtvarnými prostriedkami, farebnou a obrazovou symbolikou, ako aj výstižným a 
vtipným názvom diela komunikujú svoj kritický postoj k negatívnym a pre 
jednotlivca nebezpečným fenoménom súčasnosti, ktoré sofistikovaným spôsobom 
vyvíjajú nátlak na človeka.  
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17. Romana Štefíková: Jemnosť spláchnutá realitou, 2016, 30x40 cm, koláž, papier, 
textil, foto: Adriana Récka 

 
Koláž Silvie Pristašovej s príznačným a výstižným anglickým názvom 
Christmas...Where is Christ? (obr. 19) naviac využíva obdobie adventu a Vianoc, ktoré 
sú prekomercionalizované a u veľkej časti populácie sa redukovali na konzumný 
rozmer a duchovnú vyprázdnenosť podstaty darov a hojnosti.  Podobný zámer 
reflektuje aj koláž Zsófie Karácsony  Potrebuješ to! (obr. 20), ktorá inscenáciou 
pokušenia a nahovárania diablom na nevyhnutnosť vlastníctva bábiky Baby Born 
Chou Chou  evokuje masívne reklamné kampane, ktoré sa intenzívne prihovárajú 
potenciálnym záujemcom cez televízne obrazovky práve v čase Vianoc. 
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18. Veronika Hofericová: Nežné vymývanie mozgu, 2016, 21x30 cm, koláž, papier, 
textil, foto: Adriana Récka 

 

 

19. Silvia Pristašová: Christmas...Where is Christ?, 2016, 30x40 cm, koláž, papier, 
foto: Adriana Récka 
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20. Zsófia Karácsony: Potrebuješ to!, 2016, 30x40 cm, koláž, papier,  
foto: Adriana Récka 

 

 

21. Krištof Lieskovec: Vianočný stromček, 2016, 30x40 cm, koláž, papier,  
foto: Adriana Récka 

 
Motív Vianoc uplatnil vo svojej koláži aj Krištof Lieskovec s názvom  Vianočný 
stromček (obr. 21), ktorý však tému posúva do širšej roviny s akcentom na 
priepastné spoločenské  a sociálne rozdiely, a to signifikantnými atribútmi a 
kontrastom plnosti a prázdnoty. 
Kristína Subiová vo svojej v koláži Rozdiely (obr. 22) okrem uplatnenia čitateľných 
obrazových atribútov štíhlosti a obéznosti zaradila do svojej výpovede aj 
aktualizačný zásah v texte  deštrukciou frazémy a zmenou ustáleného tvaru 
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značenia najmenšej veľkosti oblečenia XXS (small) na XXSuper a väčšej veľkosti XXL 
(large) na XXLooser, ktorý môžeme vnímať ako označenie voľnejšieho odevu, ale 
tiež narážku na význam slova porazený, prehrávajúci (angl. loser). Barbora 
Masárová vo svojej koláži Hrdé Slovenky (obr. 23) deštrukciou tváre použitej nahej 
ženskej polfigúry, komponovanej v zlatom „Blondel“ ráme, ktorá zakrýva síce svoje 
prsia v obrannom geste, no zároveň provokatívne akcentuje (predvádza) tým plnosť 
jej tvarov, vyjadruje svoj kritický postoj k diktátu imidžu slovenských "celebrít", 
ktoré mnohým slúžia ako vzor bez poznania ich skutočných kvalít a identity.  
 

 

22. Kristína Subiová: Rozdiely, 2016, 30x40 cm, koláž, papier, foto: Adriana Récka 
 

 

23. Barbora Masárová: Hrdé Slovenky, 2016, 21x30 cm, koláž, papier, textil,  
foto: Adriana Récka 
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Ako semioticky mimoriadne hodnotný príklad kritickej a tvorivej výtvarnej reflexie 
(v súčasnosti stále aktuálnej) problematiky legálnych i nelegálnych potratov 
môžeme uviesť koláž Michaely Urbánikovej Nechcení (obr. 24). Autorka pomocou 
jednoduchých výrazových prostriedkov, zato veľmi účinných atribútov, farebnej 
symboliky, alegórií a skrytých významov komunikuje jasný postoj a silné posolstvo: 
Rozmiestnenie detských kočíkov opatrených krížmi v nás evokuje cintorín 
s náhrobkami  nenarodených,  a spolu s motívom dominantného červeného 
krucifixu umiestneného vo farebne kontrastnom prostredí v odtieňoch modrej  a 
bielej farby symbolizuje na jednej strane nevinnosť, na druhej strane melanchóliu a  
smútok.  
Podobné kvality charakterizujú aj dielo Lucie Kolenčíkovej   Slová sú v horách 
nepodstatné  (obr. 25), ktorá minimalizovaním výrazových prostriedkov a 
vytvorením efektívneho farebného kontrastu  vytvára impresiu dynamického 
veľkorysého prostredia hôr. Striedaním výtvarne čistých tvarov s ornamentálnymi 
plochami s nahustenými drobnými textovými prvkami evokuje problematiku 
skutočného, ako aj informačného a vizuálneho smogu súčasnosti, zároveň apeluje na 
nevyhnutnosť občasného stavu individuálneho "vypnutia", ticha a relaxu. 
 

 

24. Michaela Urbániková: Nechcení, 2016, 30x40 cm, koláž, papier, textil,  
foto: Adriana Récka 
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Zhrnutie Aktivity 1: Cieľom edukačného procesu pregraduálnej prípravy budúcich 
učiteľov výtvarného umenia je aj rozvíjanie schopností študentov v oblasti kritickej 
analýzy estetických,  umeleckých, ako aj mimoumeleckých estetických javov. 
Nazdávame sa, že  aj poznávanie a hodnotenie vyššie uvedených fenoménov môže 
podnietiť ku konštruktívnemu dialógu, k  zaujatiu konkrétnych a  subjektívnych 
stanovísk,  k vyjadreniu názorov, pozitívne formujúcich postoje mladej generácie. Na 
základe výsledkov aktivít zameraných na tvorivé osvojovanie si filozofie tvorby 
Władysława Hasiora formou papierových, resp. textilných koláží inšpirovaných 
dielami umelca, sme nadobudli presvedčenie, že účastníci tvorivých činností 
adekvátne využili výtvarné vyjadrovacie prostriedky a komunikovali svoju kritickú 
reflexiu vážnych tém súčasnej spoločnosti presvedčivo a originálnym spôsobom, 
vlastným vnímaniu sveta mladou generáciou.      
 

 
 

25. Lucia Kolenčíková: Slová sú v horách nepodstatné, 2016, 30x40 cm, koláž, 
papier, textil, foto: Adriana Récka 
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Aktivita 2  
Tvorivá interpretácia tvorby Andyho Warhola 
 
Výtvarná tvorba Andyho Warhola (1928-1987), ktorého 30. výročie úmrtia si 
pripomíname v roku 2017, predstavuje nevyčerpateľný zdroj inšpirácií  pre súčasné 
umenie, ktoré podobne ako Warhol reflektoval masovú produkciu, reaguje na 
novodobý konzum rôznymi výtvarnými prostriedkami. Pre budúcich učiteľov 
výtvarného umenia, ktorých vysokoškolská príprava predpokladá rozvoj 
kompetencie kritického myslenia a tvorivosti,  je životné dielo tohto umelca – 
známeho predstaviteľa pop-artu, významným študijným materiálom a je veľmi  
prínosné uvažovať o jeho  výtvarnom programe verbálnym ako aj praktickým 
tvorivým spôsobom.  
Medzinárodný umelecký projekt Warhol. Pop context (30 years later) realizovaný 
v novembri roku 2017 v spolupráci dvoch poľských vysokých škôl (Uniwersytet 
Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu) a Pedagogickej 
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  vytvoril platformu pre hlbšie 
poznanie umeleckej filozofie Andyho Warhola, a priestor pre tvorivé reflexie 
výtvarných diel tohto svetoznámeho autora študentmi Katedry výtvarnej tvorby a 
výchovy PF UKF v Nitre. 
 
Diela Andyho Warhola ako zdroj inšpirácie  

Andy Warhol v 60-tych rokoch namaľoval sériu obrazov reflektujúcich masovú 
produkciu obľúbených amerických obchodných artiklov konzumnej spoločnosti 
(Campbellova polievka, Coca Cola). Zaradil  do svojej tvorby aj serigrafiu, technikou 
sieťotlače prenášal na svoje plátna výber senzačných fotografií (Zelené nešťastie, 
Oranžové nešťastie, Dvojité strieborné nešťastie, 1963 a i.), narážajúc na 
senzáciechtivosť ľudí, ktorí sú však voči nešťastiu druhých v skutočnosti citovo 
ľahostajní. Okrem tejto série obrazov spojených spoločným námetom Smrť 
a katastrofa využil techniku sieťotlače aj pri ďalšej sérii venovanej slávnym ľuďom 
(Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jackie Kennedy a i.), resp. ďalším ikonám konzumnej 
spoločnosti (napr. Dvojdolárová bankovka, 1962).  
Warholova tvorba ostáva dvojznačná v tom zmysle, že na jednej strane pranieruje 
masový charakter konzumu plného klišé a prázdnych fráz, na druhej strane 
v procese umeleckej tvorby sám využíva princíp zmechanizovanej sériovej 
produkcie typickej pre modernú konzumnú spoločnosť. Vo svojom newyorskom 
štúdiu s príznačným názvom The Factory (t. j. Továreň) zamestnával „umeleckých 
pracovníkov“, ktorí sa pod jeho vedením podieľali na tvorbe diel rôzneho druhu 
(výtlačky, topánky, filmy a i.). Warhola možno označiť za najpopulárnejšieho 
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predstaviteľa pop artu, jeho diela Cambellova polievka (1962-1968) a Marylin 
(1964) sa stali symbolom tohto umeleckého hnutia. 
 

Od inšpirácie k tvorivej reflexii 

Do projektu Warhol. Pop context (30 years later) v rámci predmetov zameraných na 
dejiny umenia pripravujúcich budúcich učiteľov výtvarného umenia aj na tvorivé 
uplatnenie poznatkov formou praktickej interpretácie výtvarných diel významných 
umeleckých tvorcov, na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa zapojilo 12 študentov učiteľstva 
výtvarného umenia zo všetkých troch ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia. 
Vytvorili zaujímavé diela, v ktorých individuálnym prístupom interpretovali zvolené 
dielo, resp. umeleckú filozofiu  Warhola.  

 

 

 26. Simona Budzáková: Warhol, 2017, 30x40 cm, koláž, papier, foto: Adriana Récka 
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Papierovú koláž Simony Budzákovej s názvom Warhol (obr. 26) inšpiroval 
Autoportrét Andyho Warhola z roku 1986. Vo svojej reflexii vystihla umeleckú 
výpoveď tohto známeho diela, ktoré umelec zrealizoval rok pred svojou smrťou vo 
viacerých farebných variantoch a technikách. Autorka koláže sa rozhodla 
interpretovať čierno-červený farebný variant, ktorý vďaka použitej technike koláže 
adekvátne evokuje Warholov umelecký zámer upriamiť pozornosť diváka na hlavné 
črty jeho tváre, sústrediť svoju pozornosť na to, čo je na povrchu. Vyjadril s tým svoj 
kritický postoj k tendencii depersonalizácie spoločenských vzťahov moderného 
sveta. Známy je jeho výrok: „If you want to know all about Andy Warhol, just look at 
the surface of my paintings and films and me, and there I am. There’s nothing behind 
it“, v slovenskom preklade:  „Ak sa chcete všetko dozvedieť o Andym Warholovi, stačí 
sa pozrieť na povrch mojich obrazov a filmov a mňa, a tam som ja. Nie je nič za tým.“ 
(Shafrazi et al. 2009, s.19). 

S problematikou ikonickosti celebrít sa zaoberajú aj ďalšie študentské práce. Na 
aktuálne v celom svete veľmi populárnu osobnosť Slovenska Petra Sagana reflektuje 
práca Moniky Pšenicovej: Peter (obr. 27 a Michaely Urbánikovej: Peter Sagan (obr. 
28). Prvá z nich využíva apropriáciu v podobe fotografie, do ktorej zasahuje maľbou, 
druhá využíva koláž dotvorenú maľovanou podobizňou Sagana. 

 

 

27. Monika Pšenicová: Peter, 2017, 21x21 cm, koláž, akvarel, papier,  
foto: Adriana Récka 
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Obe pritom pripomínajú sýtu fluorescentnú  farebnosť charakteristickú pre sériu 
Warholových serigrafických portétov Marilyn Monroe zo 60-tych rokov 20. storočia. 
Na tie priamo reaguje koláž Michaely Uhlárovej s názvom Štyri v jednom (obr. 29), 
ktorá predstavuje síce anonymnú modelku, no vďaka hravému komponovaniu, 
sviežej pestrej farebnosti a dotvoreniu fotografií fixkami, čitateľne pripomína 
Warholov rukopis multiplikovania tváre známej americkej celebrity. 
 

 
 

28. Michaela Urbániková: Peter Sagan, 2017, 21x30 cm, akvarel na papieri, 
foto: Adriana Récka 

 
Rozmer spoločenskej kritiky má dielo Patrika Barátha: Marilyn Ficoe (obr. 30), ktorý 
vo svojej kresbe – ako to sám komentoval  – si zámerne zvolil kontroverznú politickú 
osobnosť Slovenska, podobne ako aj Warhol stvárnil vo svojej tvorbe napr. Che 
Guevaru alebo Lenina. Autor kresby sa zamýšľa, že Andy Warhol ako osobnosť, 
ktorú viazali korene k nášmu územiu, by sa rovnako s týmto námetom „pohrával“. 
Zároveň v názve svojho diela reaguje na  problematiku chápania a interpretácie 
významu a obsahu pojmu celebrita na Slovensku.  
Na tematiku konzumu a komerčnosti reaguje dielo Erika Juríčka: Tá pravá s cukrom 
(obr. 31). Podobne ako v mnohých dielach Warhola sa objavuje motív fľaše Coca-
Coly, ako aj vrchnák Pepsi Coly. Práca Silvie Bulavovej Vifon (obr. 32) pripomína 
dizajn obalu na Slovensku komerčne veľmi úspešnej instantnej polievky ázijskej 
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proveniencie, analogicky reflektujúc Warholove známe Campbellove polievky.  Sám 
Warhol si bol vedomý komerčného aspektu (aj) výtvarného umenia, známy je jeho 
výrok: „Zarábanie peňazí je umenie a práca je umenie a dobré podnikanie je najväčšie 
umenie“ (Warhola cituje Honnef, 1989, s. 30).  
 

 
 

29. Michaela Uhlárová: Štyri v jednom, 2017, 30x30cm, koláž, fixky, papier, 
foto: Adriana Récka 

 
Ďalšie diela, ktoré študenti vytvorili, nereflektujú priamo a explicitne  ikonický 
aspekt, resp. konzumno-komerčnú rovinu námetov Andyho Warhola, ale hlbšie sa 
zamýšľajú nad jeho výtvarným jazykom. Adriana Bartschat vo svojej maľbe 
s názvom Spánok (obr. 33) interpretuje jeho známy experimentálny „anti film“ Sleep  
z roku 1963, pozostávajúci z dlhého  snímania Johna Giorna, ktorý spal päť hodín a 
20 minút. „Statickosť“ tohto záznamu interpretuje autorka maľby štyrmi variantmi 
vankúšov prirodzene evokujúcich v divákovi spánok. 
Andrea Chochoľáková sa inšpirovala ranou tvorbou Andyho Warhola, ktorý 
uplatňoval „komentovanie“ svojich obrázkov vo forme písaného textu ako súčasti 
diela (napr. Hot Dog z rokov 1957-1958). Vo svojej práci Citrónik (obr. 34) využíva 
motív citróna nielen vo vzťahu komentovania prospešnosti tohto citrusového ovocia 
pre zdravie, ale tiež potenciálu osvieženia v prenesenom slova zmysle 
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v emocionálnej sfére, resp. nefalšovanej chuťovej reakcie po konzumácii citróna 
v dobe, keď naše pravé pocity a myšlienky potláčame alebo skrývame. Podobnú 
otázku ambivalentnosti súčasnej spoločnosti rieši koláž Margaréty Jungovej Verejné 
súkromie (obr. 35), ktorá sa využitím značky známej spoločnosti zaoberá 
s problematikou súčasnosti, v ktorej nám život uľahčujú moderné komunikačné 
technológie a umožňujú všetko vidieť, zároveň však všade „majú oči“ a oberajú nás 
o naše súkromie. 
 

 

30.  Patrik Baráth: Marilyn Ficoe, 2017, 30x40 cm, ceruza, pastel,  
foto: Adriana Récka 

 
Tematiku zvierat, ktorú uplatňoval Warhol vo svojej tvorbe, využíva aj koláž Vandy 
Kozinkovej Žirafy (obr. 36). Nekopíruje však Warholov obľúbený a mnohokrát 
stvárnený motív mačky, siaha po exotickom zvierati, ktoré multiplikuje v štyroch 
rôznofarebných poliach.  Zsófia Karácsony vo svojej koláži dotvorenej farebnými 
ceruzkami s názvom Babky – idoly (obr. 37) reflektuje rukopis Andyho Warhola 
apropriáciou atribútov ním vytvorených známych potrétov Marilyn Monroe (blond 
vlasy, zvýraznené pery, biele zuby, zvodný úsmev), no zároveň demystifikuje jeho 
výtvarný program využitia portrétov známych osobností a do obrazu umiestňuje 
anonymnú postavu ženy staršej vekovej kategórie a text v bublinke „Daj si ešte 
buchty, vnúča moje“, akcentujúc tak banalitu gesta a celkového výrazu pripomínajúc 
tak okrem tvorby Andyho Warhola aj komiksy úzko spojené s tendenciami pop artu.  
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31. Erik Juríček: Tá pravá s cukrom, 2017, 30x40 cm, papierová koláž, akvarel, 
foto: Adriana Récka 

 

 

32. Silvia Bulavová: Vifon, 2017, 30x40 cm, koláž, papier, pastel,  
foto: Adriana Récka 
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33. Adriana Bartschat: Spánok, 2017, 21x30 cm, akvarel na  papieri,  
foto: Adriana Récka 

 

 
 

34. Andrea Chochoľáková: Citrónik, 2017, 30x40 cm, koláž, papier, pero,  
foto: Adriana Récka 
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 35. Margaréta Jungová: Verejné súkromie, 2017, 30x40 cm, koláž, papier, pero,  
foto: Adriana Récka 

 

 
 

36. Vanda Kozinková: Žirafy, 2017, 30x30 cm, koláž, papier, ceruza,  
foto: Adriana Récka 
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37. Zsófia Karácsony: Babky –  idoly, 2017, 30x40, koláž, papier, pastel,  

foto: Adriana Récka 
 

Zhrnutie Aktivity 2: Všetci účastníci aktivity s cieľom tvorivej interpretácie 
umeleckého odkazu Andyho Warhola reagovali na toto zadanie veľmi pružne, 
primerane a vo forme zaujímavých prác so sviežim výtvarným jazykom 
charakteristickým pre mladú generáciu. Študenti identifikovali a kriticky, zároveň 
tvorivo a hravým spôsobom reflektovali mnoho atribútov a súvislostí medzi 
fenoménmi konzumnej spoločnosti minulosti a súčasnosti. Ich práce presvedčivo 
dokumentujú, že pri adekvátnej motivácii je možné v edukačnom prostredí úspešne 
rozvíjať kritické myslenie a tvorivosť.   
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Aktivita 3 
Vizuálna interpretácia prvkov výtvarného jazyka  a výrazových kvalít 
výtvarného umenia s dôrazom na zlatý rez v kompozícii 
 
Aktivita 3 bola realizovaná so študentmi 1. ročníka magisterského štúdia UVU 
v rámci letného semestra akademického roka 2016/2017 v rámci seminárov 
k predmetu Analýza a interpretácia výtvarného diela na Katedre výtvarnej tvorby a 
výchovy PF UKF v Nitre. Zámerom tohto predmetu je dosiahnuť naplnenie 
nasledovných cieľov: 
Výsledok 1: Študent si pamätá poznatky a chápe súvislosti v kontexte foriem, 
teoretických východísk a dejín interpretácie, a rozumie im.  
Výsledok 2: Študent si pamätá poznatky a chápe súvislosti v kontexte algoritmu 
interpretácie, percepcie a recepcie umeleckého diela, a rozumie im.  
Výsledok 3: Študent pozná rôzne formy interpretácie – exegetická, realizačná 
forma, parafráza, reinterpretácia, galerijná animácia a i., a je oboznámený s ich 
uplatnením v tvorivej edukačnej činnosti.  
Výsledok 4: Študent interpretuje, porovnáva, analyzuje a hodnotí stavebné a 
výtvarné diela tak z hľadiska formálneho (technického) ako aj obsahového 
(tematického, žánrového) zamerania uplatnením rôznych tvorivých foriem 
interpretácie, zaujíma (tvorí) kritický estetický postoj.  
Výsledok 5: Študent vďaka digitálnym zručnostiam nadobudnutým počas 
seminárov samostatne vyhľadáva textové informácie a obrazový materiál na 
internete pre rozšírenie teoretických poznatkov a vizualizáciu artefaktov v kontexte 
vytypovaných problémových okruhov dejín a teórie umenia.  
Výsledok 6: Študent disponuje zručnosťami pre tvorbu PowerPointovej prezentácie 
v kontexte analýzy a interpretácie výtvarného diela pre edukačné účely. 
Študenti dostali za úlohu vytvoriť koláž s uplatnením prvkov výtvarného jazyka  a 
výrazových kvalít výtvarného umenia s dôrazom na zlatý rez v kompozícii, a tiež  na 
priestor, proporciu, objem, farbu, svetlo a kontrast. Študenti mali na seminári 
k dispozícii dostatok farebných tlačovín a ďalšie pomôcky pre komfortnú tvorbu 
koláží, ktorej predchádzala teoretická a verbálna aktivita na pripomenutie 
poznatkov k danej téme na základe analýzy a interpretácia surrealistického obrazu 
Stálosť pamäti od Salvadora Dalího z roku 1931. Práce študentov Miriamy 
Bezegovej, Kristíny Chrenkovej,  Patrika Šopora a Michaely Mituníkovej  (obr. 38 – 
41)  dobre ilustrujú pochopenie zadania, v zmysle ktorého umiestnili dominantný 
prvok svojej koláže podľa zlatého rezu. Adekvátne a tvorivo pracovali aj s ďalšími 
z vyššie uvedených výrazových kvalít a naviac sýtili svoje kompozície príbehom, 
napätím, resp. znepokojujúcou atmosférou.  
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38. Miriama Bezegová: Priestor, kompozícia, farba, svetlo, 2017, koláž, papier,  
foto: Adriana Récka 

 

 

39. Kristína Chrenková: Priestor, kompozícia, farba, svetlo, kontrast, 2017,  
koláž, papier, foto: Adriana Récka 
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40. Patrik Šopor: Proporcia, objem, kontrast, priestor, 2017, koláž, papier, 
foto: Adriana Récka 

 

 

41. Michaela Mituníková: Farba, svetlo, kontrast, priestor, 2017, koláž, papier,  
foto: Adriana Récka 
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Aktivita 4 
Tvorivá praktická interpretácia atribútov postáv z mytológie 
 
Aktivita 4 bola realizovaná so študentmi 1. ročníka magisterského štúdia UVU 
v rámci letného semestra akademického roka 2016/2017 v rámci seminárov 
k predmetu Analýza a interpretácia výtvarného diela na Katedre výtvarnej tvorby a 
výchovy PF UKF v Nitre. 
Študenti dostali za úlohu identifikovať mytologické postavy v námete maliarskych 
diel renesančných umelcov: Sandro Botticelli: Primavera (1482, obr. 42 a), b), c),  
zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Primavera_(painting)#/media/File 
:Primavera_04.jpg), a Maliar zo školy vo Fontainebleu (pripisované Lucovi 
Pennimu): Diana lovkyňa (ok. 1550, obr. 43, zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki 
/School_of_Fontainebleau#/media/File:Diana_the_Huntress_-_School_of 
_Fontainebleau,_attributed_to_Luca_Penni.jpg) na základe ich atribútov pomocou 
odbornej literatúry zameranej na ikonografiu (Hall 1991, Biedermann 1992). Po 
identifikácii postáv a oboznámení sa s ich miestom v gréckej, resp. rímskej mytológii 
a s nimi súvisiacimi príbehmi prebiehal rozhovor na danú tému a verbálna 
interpretácia vytypovaných diel pomocou algoritmu interpretácie podľa Gera a 
Troppa (2000). Verbálnej interpretácii pripisujeme veľký význam, vychádzajúc zo 
skúseností, že ide o efektívny nástroj tréningu komparatívnych a komunikačných 
zručností budúcich učiteľov. Nasledovalo individuálne vyhľadávanie výtvarných 
diel s danými námetmi z rôznych umeleckých období a ich porovnávanie 
z formálneho, obsahového, ako aj významového aspektu vo verbálnej rovine.  Po 
osvojení poznatkov študenti následne individuálne tvorili vo forme stvárňujúcej, 
praktickej, resp. vizuálnej  interpretácie vybraných mytologických postáv s dôrazom 
na ich atribúty. Pracovalo sa metódou koláže, ktorá v kontexte priestorových 
podmienok realizácie seminárov k predmetom teoretického zamerania, 
predstavovalo efektívne a komfortné naplnenie cieľov aktivity. Študenti mali 
k dispozícii dostatočný počet výtlačkov a široké spektrum periodických publikácií, 
magazínov s tematikou lifestylu, módy  a spoločenského diania, v ktorých našli 
adekvátny výtvarný materiál pre realizáciu svojich tvorivých reflexií a predstáv.  
Uvádzame niekoľko príkladov študentských reflexií: 
Koláž Michaely Mituníkovej stvárňujúca Flóru (obr. 44) interpretuje túto rímsku 
bohyňu, ochrankyňu a vládkyňu kvetov a jari v súvislosti s informáciou, podľa ktorej 
sa táto bohyňa stala v dejinách umenia obľúbeným prostriedkom pri portrétovaní 
žien (Hall 199, s. 139).  Atraktívna mladá žena s porcelánovou pleťou, vysokým 
čelom a zvodným pohľadom pripomína krehkú, vznešenú a jemnú krásu Flóry 
z Botticelliho obrazu, má vencom ozdobené dlhé vlasy a v ruke drží kyticu.  
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42/a. Sandro Botticelli: Primavera, 1482, tempera na dreve, 203 x 314 cm, Galéria 
Uffizi, Florencia 

          
44. Michaela Mituníková: Flóra, 2017,           42/b. Sandro Botticelli: Primavera, 1482, 
koláž, papier, foto: Adriana Récka                  detail                       
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Koláž Andrey Brathovej zobrazuje Merkúra (obr.  45), jedného z dvanástich 
olympských bohov, ktorého identifikácia je veľmi jednoduchá vďaka jeho atribútom. 
Podľa antickej mytológie bol typickým mladým Grékom, vznešeného vzhľadu 
a atletickej postavy. Autorka koláže predstavuje Merkúra (gréc. Hermés) podobne 
ako Botticelli s odhalenou hruďou, jeho známe atribúty však mení v predmety 
modernej spoločnosti.  Namiesto mešca ako atribútu boha obchodu má jej 
protagonista Merkúra pri sebe platobnú kartu, jeho kúzelnícka palica s dvomi 
okrídlenými hadmi sa tu mení na tvarovo podobný pracovný nástroj zo súčasnosti – 
krovinorez. Meč na Botticelliho obraze nahrádza motorová píla. Koženú obuv 
Merkúra, umožňujúcu podľa mytológie jeho rýchle cestovanie, na študentkinej 
koláži pripomína kožený podpažný záves na zbraň a opasok.  
                     

                        

45. Andrea Brathová:  Merkúr, 2017,                               42/c. Sandro Botticelli: Primavera,                                                                                    
koláž, papier, foto: Adriana Récka,                              detail, 1482  
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Dominika Zajacová sa rozhodla pre vizuálnu interpretáciu atribútov antickej bohyne 
lovu – Diany. Ako predloha jej koláže (obr. 46) sa stal renesančný obraz Diany 
lovkyne,  pripisovaný Lucovi  Pennimu, maliarovi Školy z Fontainebleu (obr. 43).  
Študentka sa snažila uplatniť najznámejšie atribúty jednej z dvanástich olympských 
bohov a bohýň, ktorá sa zobrazuje ako mladá žena vysokej štíhlej, resp. atletickej 
postavy. Jej hlavnými atribútmi sú luk, tulec, pes a jeleň. Koláž interpretujúca obraz  
Diany – lovkyne (gréc. Artemis), aktualizujúca námet, zobrazuje súčasnú mladú 
poľovníčku  s loveckou puškou, sprevádza ju statný slovenský kopov, známe 
plemeno poľovného duriča, vyšľachteného na Slovensku.  Ide o výstižný významový 
ekvivalent chrta – tisícročia využívaného plemena v poľovníctve. Koláž reflektuje 
výrazové kvality predlohy v opačnom modus operandi.  Renesančný obraz stvárňuje 
Dianu bez odevu, jej porcelánovo biela pokožka harmonizuje s bielou srsťou psa. 
Poľovníčka na koláži študentky je odetá v tradičnom poľovníckom odeve 
tmavozelenej farby, nechýba klobúk  zelenej farby lemovaný povrázkom, a tento 
farebný akord dopĺňa čierno-hnedé zafarbenie psa. Koláž reflektuje aj kontrast 
postavy s pozadím, a horizontálnu kontúru pôdy pod nohami bohyne 
z renesančného obrazu premieta do línie modrej oblohy s motívom vtákov .  
                                                                                          

            
 
45. Dominika Zajacová: Diana lovkyňa,     43. Maliar Školy z Fontainebleu: Diana 
2017, koláž, papier, foto: Adriana Récka        lovkyňa, okolo 1550, olej na plátne,   
                                                                                     191 × 132 cm, Louvre, Paríž 
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Zhrnutie Aktivity 3 a 4                             
                                                                                                
Výsledky Aktivity 3 a 4 dobre ilustrujú ciele pregraduálnej prípravy budúcich 
učiteľov výtvarného umenia v rámci predmetov so zameraním na teóriu a dejiny 
výtvarného umenia. Obsah a štruktúra týchto predmetov v rámci bakalárskeho 
a magisterského štúdia na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre 
umožňuje  teoretické osvojovanie poznatkov a praktické precvičovanie zručností 
z teórie a dejín výtvarného umenia v diachrónnom aj synchrónnom kontexte 
s dôrazom na rozvíjanie kritického myslenia a tvorivosti. Priebeh vysokoškolskej 
prípravy na výtvarnú edukáciu zároveň napomáha pochopiť nielen 
kontinuálnosť, široké spektrum interdisciplinárnych presahov a axiologický rozmer 
vývoja vizuálnej kultúry, ale aj fenomén prirodzenej súvzťažnosti racionálneho 
a emocionálneho v edukácii tak ako v každej inej oblasti ľudskej existencie.  
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4 Využívanie dramatických metód vo výchovno-vzdelávacom procese, 
ako spôsob podpory kritického myslenia študentov 

 
Ladislav TISCHLER 
 
Katedra hudby 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre 

 
„Nevedieť znamená dobrovoľne obmedziť svoje kritické myslenie – ako to s obľubou 
robí vzdelávacie divadlo“ (Barker 1997). Podľa Barkera je divadlo komerčným 
výtvorom, ktorý má zarobiť peniaze, alebo je zviazané so vzdelávacími cieľmi. 
Barker (tamtiež) tvrdí, že ak do stredu tvorivého procesu postavíme konzumentov 
alebo študentov, a nie hercov obe formy divadla budú ochudobnené, či už umelecky 
alebo ľudsky.  Ak sa ale budeme pozerať na výchovno-vzdelávací proces ako na 
divadelné predstavenie, zistíme že jednou z najdôležitejších úloh, ako skvalitniť 
edukáciu bude vzdelávať učiteľov, ako hercov. Aby učiteľ dokázal pohotovo 
reagovať na neustále sa meniacu spoločnosť, bol schopný prinášať a interpretovať 
vždy nové, aktuálne a zaujímavé informácie, je nevyhnutné nachádzať prepojenia 
medzi rôznymi vednými disciplínami, vedieť tvorivo kombinovať a v čo najkratšom 
čase prinášať nové riešenia a nápady. Zvyšujúca sa dynamika životného štýlu a 
nárokov na výchovno-vzdelávací proces nás núti nachádzať nové logické východiská 
v niekedy nezmyselných kombináciách. Na základe podobných znakov divadelného 
predstavenia s výchovno-vzdelávacím procesom sme sa rozhodli priniesť pohľad na 
edukačný proces cez hudobno-dramatické umenie a tým ponúknuť skvalitnenie 
priebehu samotnej vyučovacej hodiny. Nicholsonová (2010) hovorí, že mladí ľudia 
sa v súčasnosti často nachádzajú v komplikovanej situácii, keď sú atakovaní rôznymi 
emocionálnymi väzbami, názormi a hodnotovými systémami. Prístupom k 
sociálnym sieťam, viacerým zdrojom informácií a sprostredkovaným obrazom je ich 
dospievanie zložitejšie a  narušované sústavnou neistotou.  Vyučovací proces teda 
nesmie ísť proti tomuto trendu, ale naopak zobrať si túto skutočnosť, ako 
východiskový bod. Vychádzajme teda z predpokladu, že súčasná spoločnosť určuje 
nielen trendy v divadle a vo filme, ale napríklad aj vo vedení vyučovacej hodiny. 
Zvýšenie tempa, alebo ak chcete dynamiky spoločnosti spôsobuje neustály tok 
informácií. Využívanie moderných technológií, ktoré sú v dnešnej dobe bežnou 
súčasťou dňa podobne, ako chôdza, či prijímanie potravy spôsobuje, že nárast 
vnemov, ktoré musí človek počas dňa spracovať sa za posledných desať rokov 
niekoľkonásobne zvýšil. Všetko je dostupné tu a teraz, všetci sú dostupní tu a teraz. 
Stačí ísť do divadla, alebo do kina, pozrieť si produkciu s najlepšími hodnoteniami 
laických kritikov a budete svedkami neuveriteľnej šou plnej kontrastov, neustálych 
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tempo-rytmických zmien podporených hudobným a výtvarným spracovaním, 
svetelnými efektmi a úžasnými hereckými výkonmi. Film a divadlo kopírujú 
dynamiku dnešnej doby, kedy nestačíte ani vnímať všetko na prvýkrát. Týmto 
tempom a tokom informácií sme dennodenne atakovaní bez toho, aby sme si to 
vôbec uvedomovali. Spoločnosť sa postupne mení podobne ako film a divadlo. Ak sa 
budeme držať názoru, že výchovno-vzdelávací proces musí byť zaujímavý pre 
percipienta rovnako ako film, či divadelné predstavenie, mali by sme zaužívaný 
archetyp učiteľa sediaceho za katedrou a diktujúceho poznámky študentom 
prehodnotiť. Neustále prichádzajú nové trendy a metódy ako viesť výchovno-
vzdelávací proces tak, aby bol čo najatraktívnejší, avšak ich samotná aplikácia do 
praxe väčšinou nefunguje. Predstava učiteľa ako vedca, ktorý sprostredkováva 
informácie, je už dávno minulosťou. Učiteľ by sa mal orientovať v problematike, o 
ktorej vedie hodinu, avšak v dnešnej dobe, kedy sú všetky informácie dostupné to 
nestačí a samotná informácia už nie je prioritná. Primárne by mal byť učiteľ osoba, 
ktorá informácie popularizuje, ukazuje ako s nimi pracovať a núti žiakov kreatívne 
a kriticky sa nad nimi zamýšľať. Učiteľ by mal byť skôr profesionálny režisér, ktorý 
vie vybudovať štruktúru hodiny tak, aby dokázala zaujať diváka a následne herecky 
naplniť svoju predstavu o jej priebehu. Aby sa tak mohlo stať, mal by ovládať 
základné pravidlá inscenovania a hereckých techník, ktoré môžu ovplyvniť vedenie 
hodiny. Ponúkame preto základné divadelné pojmy, ktoré môžu výrazne ovplyvniť 
výchovno-vzdelávací proces a priniesť novú optiku na vnímanie divadla vo 
vzdelávaní. 

Divadelná terminológia vo výchovno-vzdelávacom procese 

1. Temporytmus vyučovacej jednotky: Pavis (1996) definuje slovo tempo vo 
svojom Divadelnom slovníku: “Tempo je ukazovateľ pohybu, ktorý sa 
neodmeriava počtom úderov metronomu. Ako v hudbe, tak aj v divadle sa 
interpretácia tempa z väčšej časti ponecháva na úvahu režiséra, alebo dokonca 
herca.“  Meschonnic (1982) v Critique du rythme hovorí o rytme: “Časti reči 
oživuje práve rytmus; rytmus aj celku predstavenia predpisuje všetky 
dramaturgické operácie, ako usporiadanie masy dialógov, figuráciu konfliktov, 
rozmiestnenie dlhých a krátkych dôb, zrýchlenie, či spomalenie replík“, 
zaujímavosť divadelného predstavenia, rovnako ako výchovno-
vzdelávacieho procesu stojí a padá na spojení týchto dvoch slov. Jednotlivé 
divadelné obrazy – časti divadelného predstavenia majú svoj tempo-rytmus. 
Je to presný čas a nasedenie, ktoré je potrebné na vykonanie určitej činnosti. 
Každý z vás to už v divadle zažil. Predstavenie plynie a zrazu sa pozeráte na 
mobilný telefón, začnete sa hmýriť, obzeráte sa... To je situácia, ktorú nik z 
inscenátorov ani z učiteľov nechce zažiť. Prvým predpokladom na zvládnutie 
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tejto situácie je, že každý interpret cíti koľko je potrebného času na 
významovú pauzu, kedy treba viac nasadiť (nehovoríme teraz o rýchlosti, ale 
energii), kedy je zase potrebné zvoľniť, aby mal percipient čas spracovať 
podané informácie. Druhým predpokladom je, že dobrý režisér vie odhadnúť 
koľko má scéna trvať, aby udržala divácku pozornosť, že po statickej scéne 
musí prísť dynamická a dokáže si vybudovať atmosféru potrebnú pre 
pointovanie predstavenia. 

2. Kontrast: pomocou neho vytvárame napätie. Rovnako ako vo fyzike, keď sa 
k sebe priblížia častice, z ktorých je jedna nabitá kladným a druhá záporným 
nábojom, vzniká napätie. Kontrast sa v divadle nechápe len ako striedanie 
dynamických scén s uvoľnenými, slovo kontrast sa v inscenačnom procese 
musí chápať ako náhle striedanie, alebo vymieňanie navzájom protikladných 
prvkov. Pod pojmom prvok chápeme všetky časti, z ktorých sa skladá 
divadelné predstavenie. Nemusí však prísť vždy k striedaniu, prvky môžu 
byť využívané aj súčasne podobne ako v inscenačnej hudbe (vysoké a nízke 
tóny), alebo vo výtvarnom spracovaní divadelného predstavenia 
(kontrastnosť farba) (Scherhaufer 2003).  Učiteľ by mal zámerne pracovať s 
kontrastom počas vyučovacieho procesu, hlavne čo sa týka tempo-
rytmizácie štruktúry vyučovacej jednotky a jej jednotlivých častí. Striedať 
statické časti hodiny s dynamickými. 

3. Dynamika rečového prejavu: podobne ako v hudbe, aj v učiteľskom prejave 
je nutné pracovať s dynamikou. V hudbe poznáme forte, piano, pianissimo, 
mezzoforte – všetko podľa toho akú emóciu chce daný autor podporiť. 
Podobne aj učiteľ vo výchovno-vzdelávacej jednotke musí vedieť správne 
pracovať s dynamikou, ktorá nemá byť prioritne determinovaná dianím na 
hodine, ale významom prezentovanej látky. Často sa stáva, že učiteľ zvýši, 
alebo zníži intenzitu svojho hlasu, keď žiaci nedávajú pozor. Táto skutočnosť 
by však nemala byť určujúcim faktorom pre správne používanie dynamiky 
vo vyučovacom procese. 

4. Energia interpreta: podľa Barbu a Savaresu (2000) každá divadelná tradícia 
má svoj vlastný spôsob, pomocou ktorého vyjadruje, či aktér skutočne na 
diváka pôsobí. Toto „pôsobenie“ má celý rad rôznych pomenovaní. V 
západných divadelných kultúrach sú najobvyklejšie životná energia alebo 
jednoducho hercova bytostná prítomnosť, javisková charizma. V ázijských 
divadelných tradíciách sa používajú výrazy ako práma, alebo šakti v Indii, 
koši, ki-aijúgen v Japonsku a šikara, taksu a bayu na bali, kung-fu v Číne. K 
získaniu tejto energie sa uplatňujú rôzne kodifikované divadelné postupy. 
Účelne sa využívajú tak, aby zrušili vžité, civilné pozície tiel aktérov, zmenili 
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normálnu rovnováhu a odstránili dynamiku každodenného života. 
Paradoxom je, že tieto kvality sa môžu dosiahnuť konkrétnymi a 
hmatateľnými cvičeniami. Vzorom tohto paradoxu je napríklad slovo kung-
fu, ktoré je výrazom pre špecifické cvičenia, ale rovnako tak úslovím, 
používaným k popísaniu dimenzie, ktorej hovoríme aktérova bytostná 
prítomnosť.  Po vniknutí východných filozofií do európskeho divadla sa 
viacerí významní režiséri a divadelní teoretici venovali ovládaniu hereckej 
energie počas predstavenia. Divadelné predstavenie, tak ako výchovno-
vzdelávací proces, je určitá štylizácia. Nie je to realita, preto aj energia a 
nasadenie hercov, resp. učiteľa by nemali byť totožné s bežným životom. 
Učiteľ musí vedieť herecky pracovať s energiou počas hodín podobne ako s 
tempo-rytmom, alebo s kontrastom výchovno-vzdelávacieho procesu. 

5. Improvizácia: Podľa Artauda “existujú rozličné stupne improvizácie: 
vymýšľanie textu na základe známej a celkom presnej osnovy (ako je to v 
commedii dell’ arte), iba na základe dohodnutej témy či konštrukcie, celkom 
pôvodný gestický a slovný nápad vytvorený bez predchádzajúceho vzoru v 
telesnom výraze,“  o improvizácii by sa dali písať rozsiahle teoretické štúdie 
(Pavis 1996). Písať o tom, ako vplýva na riešenie problémov v časovom 
strese, o trénovaní  sústredenia, či pohotovej reakcii. Učitelia sa musia počas 
výchovno-vzdelávacieho procesu prispôsobovať podmienkam, ktoré na nich 
počas hodiny pôsobia. Dá sa povedať že improvizujú, aj keď v mnohých 
prípadoch je to neuvedomelý proces. Ak sa pozrieme do dejín divadla, 
nájdeme jeden fenomén, ktorý dal základ dnešnému modernému divadlu v 
Európe. Volá sa Commedia dell arte “Pre commediu dell’arte je 
charakteristická kolektívna tvorba hercov, ktorí vytvárajú predstavenie 
pomocou slovnej a pohybovej improvizácie“ (Pavis 1996). Medzi jej základné 
nosné prvky by sme mohli zaradiť improvizáciu, jednoduchú fabulu a scenár, 
ktorý je vytváraný improvizovanými výstupmi interpretov.  Ak sa držíme 
prvotnej hypotézy, že výchovno-vzdelávací proces je divadelné 
predstavenie, nesmieme opomenúť Commediu dell arte. Už v renesancii 
pochopili, že divadlo musí ľudí zaujať, zabávať, vedieť sa prispôsobiť, a 
súčasne nesmie zabúdať na výpovednú hodnotu. Boli to majstri v 
improvizácii, mali repertoár komických čísel tzv. Lazzi a tie používali počas 
predstavení. Ich improvizácia bola cielená. Dôkladne sa na ňu pripravovali, 
kým boli schopní postaviť sa pred publikum. Táto príprava prebieha aj v 
učiteľskej praxi. Interpret vymyslí štruktúru hodiny, dokonca má aj presné 
texty, ktoré svojmu publiku interpretuje. V tomto bode narážame na rozpor 
medzi klasickým a improvizovaným predstavením. V klasickej činohre vedia 
herci presné texty, vedia čo urobiť, ako sa otočiť. V improvizovanom 
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predstavení máte často iba cieľ a je na interpretovi, akú cestu k nemu zvolí. 
Využíva prostredie, atmosféru, rekvizity, metódy, svoje znalosti a pomocou 
nich formuje predstavenie. Tak ako aj učiteľ musí dokázať improvizačnou 
metódou zinscenovať výchovno-vzdelávací proces a čím lepšie danú metódu 
ovláda, tým je jeho výstup príťažlivejší, plastickejší, dynamickejší a v 
konečnom dôsledku aj efektívnejší. Improvizácia, ako herecká disciplína sa 
dlhé roky trénuje a existuje veľké množstvo cvičení na jej zdokonalenie. 

6. Istota, nepredvídateľnosť a očný kontakt: „Herec by mal mať takú charizmu, 
že keď vstúpi do miestnosti plnej ľudí bez toho aby prehovoril, musia všetci 
otočiť hlavou smerom k nemu.“ Podobne to platí aj pre učiteľov. Len čo 
vstúpia do miestnosti mali by zaujať študentov natoľko, že v miestnosti 
nezostane žiak, ktorý by nevenoval pozornosť predstaveniu. Netýka sa to len 
toho o čom bude téma hodiny. Ani vtip, ktorý uvoľní napätie a vybuduje pocit 
priateľskej atmosféry. Učiteľ, ktorý presne vie o čom rozpráva, čo robí, že 
každé jeho slovo, pohyb a pohľad sú vopred poctivo premyslené a mierené 
presne kam chce, vedie študentov k dôvere vo svojho pedagóga. Dôvera je 
základný predpoklad pre nadviazanie edukačného dialógu medzi učiteľom a 
žiakom. Obojstranná dôvera, v ktorej žiak verí, že ho učiteľ môže niečo 
naučiť a učiteľ verí, že žiak je schopný dané učivo pochopiť. Ak sa táto dôvera 
naruší z jednej alebo druhej strany, dialóg prestane fungovať. Očný kontakt 
je tiež prejavom istoty a rovnako nástrojom, s ktorým by mal učiteľ presne a 
významovo pracovať, pretože vo výchovno-vzdelávacom procese rovnako 
ako v divadelnom predstavení je dôležitá presnosť. Presnosť v pohybe, 
informáciách, v pointovaní a v očnom kontakte. Očný kontakt je pre hercov 
taký dôležitý, ako pre chirurga skalpel. Umožňuje dostať sa k divákovi bližšie 
a vytvára intímny okamih, v ktorom si divák uvedomuje osobitú prítomnosť 
v predstavení. Je adresný, čo môže interpret využiť pri pointovaní svojho 
rozprávania, odovzdaní presnej informácie a môže psychologicky pôsobiť 
ako motivácia k nadviazaniu dialógu. Ďalšou dôležitou súčasťou 
vyučovacieho procesu je nepredvídateľnosť. Podľa názoru Robinsona 
(2011) by vzdelávanie mala formovať neistota a nepredvídateľnosť. 
Predstavy o tom, ako bude svet vyzerať, keď budú žiaci prvých ročníkov z 
roku 2009 v strednom veku, nie sú podľa Robinsona potrebné, pretože deti 
pripravujeme na svet, ktorý si nevieme predstaviť. V knihe Out of Our Minds: 
Learning to Be Creative  Robinson navrhuje, aby mladí ľudia dostávali čo 
najväčší priestor pre rozvoj vlastného tvorivého myslenia, aby sa naučili 
flexibilne reagovať, a tak sa lepšie adaptovať na meniace sa spoločenské a 
ekonomické podmienky.  Určite ste už niekedy zažili film, alebo divadelné 
predstavenie, ktoré vás neustále prekvapovalo tým, že ste nevedeli 
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odhadnúť ako bude pokračovať a ak ste náhodou prišli na pointu, tvorcovia 
vás vždy nachytali tým, že existuje ďalších sedem riešení. A presne to by mal 
obsahovať zaujímavý výchovno-vzdelávací proces. Neustále zmeny vo 
vedení hodiny, kombinovanie vyučovacích metód a po každej pointe 
nachádzanie nových prepojení, ktoré rozvíjajú novú myšlienku. 

7. Umenie metafory: „Každá nová myšlienka je iba úpravou, alebo kombináciou 
jednej, alebo viacero myšlienok“ (Kleon 2012). V divadle, tak ako v živote, 
každý predmet musí mať svoju funkciu, inak sa stáva zbytočným a rušivým 
elementom. Divadelný tvorca sa celý život snaží nájsť originálne stvárnenia 
ľudských príbehov. Lekár chce správne diagnostikovať a vyliečiť chorobu, 
programátor vytvoriť nový program, učiteľ nájsť spôsob, ako 
najefektívnejšie naučiť žiakov osvojovať si vedomosti. Na hodinách 
hudobno-dramatickej tvorby sa učiteľ snaží viesť študentov k tomu, aby boli 
schopní tvorivo myslieť vytváraním svojich vlastných projektov, a tým ich čo 
najlepšie pripraviť na prax. Jednou z primárnych úloh divadelného tvorcu je 
zber na prvý pohľad nesúvisiacich informácií a uvedomovanie si vzťahov 
medzi nimi. Ich následnou kombináciou a novými prepojeniami vzniká 
umelecké dielo. Podobný princíp funguje v každom odvetví ľudskej 
existencie. Základnou ideou vyučovacieho procesu by preto malo byť naučiť 
sa nachádzať prepojenia medzi dvoma, na prvý pohľad nesúvisiacimi 
realitami a tým kreatívne myslieť. Pri príprave a samotnom inscenovaní 
výchovno-vzdelávacieho procesu je preto dôležité, aby jeho tvorca vedel 
vedome pracovať a využívať princípy inscenovania pomocou metafory 
(Tischler 2012).  
 

4.1 Návrh hereckej prípravy učiteľov aplikovaný na hodinách hudobno-
dramatickej tvorby 
 
V prípravách na hodiny sme si vytýčili základný cieľ: viesť študentov tak, aby boli 
schopní v čo najväčšej miere využiť svoj osobný potenciál v tvorivom procese s 
dôrazom na metaforické a kritické myslenie. Rozhodli sme sa preto 
pretransformovať vyučovací proces tak, aby čo najviac odrážal tému, ktorou sme sa 
následne zaoberali. Vymenili sme klasické školské prostredie za tvorivý ateliér, 
vzťahy medzi učiteľom a študentmi sme posunuli do roviny dvoch rovnocenných, 
navzájom na seba pôsobiacich subjektov a pokúsili sme sa o dekompozíciu 
základných štruktúr vyučovacej hodiny. Všetky tieto zmeny mali napomôcť 
študentom v rozvíjaní ich kreativity, pričom sme sa snažili neobmedzovať ich 
tvorivý proces. V príprave vyučovacieho procesu a v jeho aplikácii do praxe sme 
použili teóriu o výstavbe metafory. Rozhodli sme sa využívať nielen teoretické 
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poznatky týkajúce sa hudobno-dramatickej tvorby, hereckej tvorby a dejín divadla, 
ale skombinovať ich s niektorými vybranými poznatkami z modernej ekonómie, 
aplikovanej matematiky, informatiky, psychológie, hudobnej teórie a výtvarnej 
tvorby. 

Úvodné stretnutia so študentmi boli venované budovaniu tvorivého tímu. Študenti 
sa učili spolupracovať najskôr mimo divadelného priestoru a neskôr aj v divadelnom 
priestore. Vzájomná spolupráca a dôvera pri tvorbe umeleckého projektu, na ktorom 
sa zúčastňuje viacero osôb, je jedným z najdôležitejších faktorov pre úspech daného 
projektu. V tomto prípade sme vychádzali z teórie Johna Forbesa Nasha,  ktorý sa 
zaoberal aplikovanou matematikou, teóriou hier a tvrdil, že najlepší výsledok sa 
nedosiahne vtedy, keď každý v skupine robí to, čo je pre neho najlepšie, ale keď 
každý v skupine bude robiť to, čo je najlepšie pre neho a zároveň aj pre skupinu 
(Nash 2017).  V tvorivých skupinách sa často stáva, že každý sa snaží dosiahnuť čo 
najlepší výsledok na úkor skupiny. Počas hodín hudobno-dramatickej tvorby sme sa 
práve túto skutočnosť snažili eliminovať, a to napríklad tak, že všetky úspechy 
prináležali celému kolektívu, zrušili sme pojmy veľkých a malých hereckých postáv 
a dobrých alebo zlých hereckých výkonov jednotlivca. Boli len herecké postavy a 
herecký výkon danej skupiny. Ak bol problém, jeho následky niesol celý kolektív a 
nie jednotlivci. Vzájomnú dôveru a spoluprácu sme podporovali organizovaním 
spoločných akcií, rôznymi hrami počas vyučovania a projektmi, ktoré študenti počas 
hodín a aj mimo vyučovania riešili. Následne sa začala práca na konkrétnom 
hudobno-dramatickom projekte. Prípravná fáza spočívala v tom, že tvorivá skupina 
(pedagóg a študenti) hľadala vhodnú tému pre jej realizovanie, tvorili scenár, 
analyzovali literárnu predlohu a jednotlivé postavy. Počas semestra pokračovali 
rôzne cvičenia a hry, ktoré slúžili ako praktická príprava pre inscenačnú fázu 
projektu. Po dôkladnej príprave tvorivý tím začal samotnú inscenačnú prácu. 
 

1. Úvodné hodiny 

Úvodné hodiny hudobno-dramatickej tvorby boli venované uvoľňovacím cvičeniam 
tela a mysle. Niektorí študenti učiteľstva hudobno-dramatického umenia sa prvýkrát 
stretli s hudobno-dramatickou tvorbou, a preto bolo veľmi dôležité uvoľniť ich a 
pripraviť na prácu. Rozhodli sme sa na hodinách využívať Čechovove uvoľňovacie 
cvičenia s využívaním vnútorných ľudských energií v kombinácii s jednoduchými 
hrami. Čechovove metódy uvedomovania si vlastného tela, správneho dýchania a 
využívania telesnej energie, študentom odstránili počiatočný stres, naučili ich do 
určitej miery ovládať trému pred vystúpeniami a pripravili ich na následný 
vyučovací proces. Našou druhou úlohou bolo vybudovanie súdržného kolektívu, 
ktorý bude schopný pracovať so zvolenými metódami. Ak sa na začiatku tvorivého 
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procesu nevytvorí skupina schopná uvoľnene spolupracovať a reagovať na podnety, 
spôsob tvorby je do značnej miery limitovaný. Študenti nedokážu uvoľnene 
pracovať, prezentovať svoje názory a nápady. Pri inscenačnom procese a samotnej 
prezentácii sa súdržnosť kolektívu môže prejaviť tiež ako deštruktívny faktor, 
pretože je vyžadovaná vzájomná spolupráca, dôvera.   
 

2. Hodiny hereckej prípravy 

V európskom prístupe k hercovmu bytiu na javisku existuje niekoľko postupov a 
techník, pomocou ktorých sa dá pracovať. Medzi najpoužívanejšie postupy patria: 
technika používania hereckých podtextov ako motivačných faktorov, opis 
charakteru a konania postavy (pedagóg alebo režisér slovne opisuje hercovi 
postavu, na ktorej potom herec samostatne pracuje), predhrávanie akcií (pedagóg 
alebo režisér ponúka hercovi herecky vybudovanú postavu a chce, aby ju po ňom 
zopakoval). V Európe sa používajú herecké školy, ktoré majú základ v práci s hercom 
popísanej Konstantínom S. Stanislavským, ktorá bola upravená a doplnená jeho 
žiakom Michailom Čechovom v kombinácii s niektorými inými hereckými školami: 
Jerzy Grotowského, Bertolda Brechta a Vsevoloda E. Mejerchoľda. 

Spoznávanie priestoru 

Jednou z úloh bolo naučiť študentov, akým spôsobom sa pohybovať v priestore, čo 
je vhodné pre klasický divadelný priestor, aké výrazové prostriedky, aký zvoliť 
pohyb, akú intenzitu hlasu, aký rozdiel je v herectve na „veľkom“ javisku a ako sa hrá 
v priestore, ktorý je v priamom kontakte s divákom. Študenti sa pokúšali prispôsobiť 
priestoru ako herci, rovnako tak aj ako tvorcovia inscenácie. Počas hodín hudobno-
dramatickej tvorby sme sa snažili naučiť študentov, aby sa nezameriavali len na 
klasický divadelný priestor, ale hľadali nové možnosti inscenovania. Preto sme 
zámerne počas cvičení menili priestor produkcie ich etúd, ohraničovali a následne 
rušili hranice priestoru, v ktorom sa študenti pohybovali. V ich budúcej profesii sa 
budú často stretávať s netradičným a nepravidelným priestorom, preto musia byť 
schopní prispôsobiť svoju hudobno-dramatickú tvorbu a vedieť reagovať na každú 
zmenu prostredia. Mali by vedieť, ako správne využiť priestor k divadelnej výpovedi 
a vedieť nájsť vhodné miesto pre svoju tvorbu. 

Hercova práca s rekvizitami 

Študenti sa učili pracovať s rôznymi predmetmi. Na úvodných hodinách tvorili 
herecké etudy  výlučne s imaginárnymi rekvizitami, čím sme sa snažili rozvíjať ich 
fantáziu a hereckú zručnosť. Predmety ich nebrzdili a mohli sa plne venovať 
príbehu, ktorý interpretovali a rozvíjať vlastné herecké zručnosti. Počas 
nasledujúcich hodín boli študentom zámerne prideľované predmety, nesúvisiace s 
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inscenovaným príbehom. Aj napriek tomu museli predmety využiť tak, aby boli pre 
ich etudu plnohodnotne prospešné. Museli pomocou asociácií nájsť rekvizite 
význam a zapracovať ju do inscenovaného príbehu. Pomocou týchto metód študenti 
nebudú mať problém nachádzať nové významy pre predmety, ktoré použijú a 
vytvoriť tým plnohodnotnú divadelnú výpoveď. 

Čistota pohybu – kreslenie v priestore, fázy pohybu 

Pri tomto cvičení sme vychádzali z biomechaniky V. E. Mejerchoľda: „Pri systémoch 
hry, ktoré existovali dodnes (,vnútro‘, ,prežívanie‘, ktoré, aj keď sú v podstate jedno a 
to isté, líšia sa v metódach, akými sa získavajú: to prvé prostredníctvom narkózy, druhé 
zase hypnózy), zaplavovala emócia herca natoľko, že nijako nemohol zodpovedať za 
svoj hlas a pohyby. Keď herec nájde správne riešenie svojho fyzického stavu, dostáva sa 
do situácie, keď sa uňho prejavuje ,excitabilita‘, ktorá vie ,nakaziť‘ diváka a vtiahnuť 
ho do hry herca“ (Mistrík 2003). Mejerchoľd vyvinul herecký systém založený na 
precíznom ovládaní hercovho tela. Každá herecká akcia sa dá rozložiť na jednoduché 
pohyby „fázy“. Ich neustálym opakovaním môže herec nadobudnúť stav, v ktorom sa 
táto akcia zautomatizuje a „očistí“ od pohybov pôsobiacich rušivo. 

Na hodinách hudobno-dramatickej tvorby si každý študent mal vymyslieť 
jednoduchý geometrický útvar, ktorý jednotlivými časťami tela kreslil do prázdneho 
priestoru. Po zvládnutí a zautomatizovaní toho pohybu, ho študenti začali spájať s 
textom. Pomocou tohto jednoduchého cvičenia sa študenti učili spájať hereckú akciu 
s textom a pracovať na svojej hereckej postave tak, aby bola pre diváka čo 
najatraktívnejšia. 

Posadenie sa na stoličku 

Jednoduché cvičenie na čistotu pohybu. Študentovi je zadaný určitý charakter, v 
ktorom si musí prísť sadnúť na stoličku. Študent si presne rozfázuje príchod a 
sadnutie na stoličku, tempo a intenzitu pohybu v rôznych fázach tejto jednoduchej 
činnosti. Po skúšobnom procese nasleduje prezentácia jednoduchej etudy a 
spolužiaci hádajú, kto je daná osoba a aký má charakter.   

Improvizácie 

Študenti boli rozdelení do dvoch alebo viacerých družstiev, ktoré medzi sebou 
súťažili. Každá skupina mala za úlohu vymyslieť desať názvov filmov alebo kníh. 
Striedavo bol z každej skupiny vybraný jeden člen, ktorému bol pridelený jeden z 
vymyslených názvov. V časovom limite ho musel pantomimicky alebo pohybovo 
znázorniť tak, aby členovia jeho tímu dospeli k správnej odpovedi. Ak sa mu to 
podarilo, jeho skupina získala bod, ak nie bod, získal ich súper. Hra pokračuje 
dovtedy, kým sa nevyčerpajú názvy filmov. 
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Prerozprávanie príbehu 

Tvorivý tím sme rozdelili do dvojíc, ktoré dostali úlohu spomenúť si na vtipnú 
historku. Členovia dvojice si navzájom vyrozprávajú príbehy. Ďalšia časť cvičenia 
pokračuje na javisku, keď prvý z dvojice hovorí svoj autentický príbeh a druhý čaká 
mimo miestnosti. Po skončení rozprávania prichádza druhý člen dvojice a 
vyrozpráva príbeh tak, ako si ho zapamätal s tým, že môže využiť svoju fantáziu v čo 
najväčšej miere. 

Pohybové cvičenia – rôzne charaktery 

Cvičenia fungujú na základe klasickej „naháňačky“. Jeden zo skupiny dostane energiu 
a ostatní musia urobiť všetko preto, aby sa k nim energia nedostala. Hra je 
kombinovaná s rôznymi vstupmi učiteľa, ktorý môže tlesknutím uviesť všetkých 
študentov do stronza a potom ich opäť vrátiť do hry. Môže zrýchľovať alebo 
spomaľovať tempo hry. Má schopnosť meniť charaktery študentov. Zmení 
študentov napríklad na zvieratá alebo mimozemšťanov. Študenti sa musia čo 
najdôveryhodnejšie začať pohybovať ako ich zvolené zviera alebo mimozemšťan. 

Pohybové etudy 

Príprava hercov pre prácu na hudobno-dramatickom projekte pokračovala 
jednoduchými hereckými etudami. Podmienkami každého „minipríbehu“ bolo, že 
musí mať jasný začiatok, zápletku a záver s pointou. Vždy po vytvorení príbehov sa 
uskutočnila jednoduchá prezentácia a študenti si navzájom hodnotili a analyzovali 
svoje práce. V etudách sa potom menili podmienky, pridávali sa rekvizity, herci a 
slová. Tieto cvičenia slúžili na hereckú prípravu študentov pred uskutočnením 
ročníkového projektu. Po prípravnej fáze hereckej prípravy budúcich učiteľov sa 
dostávame do bodu, kedy sa plynule prechádza do rozvoja kritického myslenia 
tvorbou jednoduchých pohybových projektov. Vytváraním reálnych situácií z 
bežného života a následnou analýzou fyzického konania postáv sa študenti 
pripravovali na proces rozvíjania kreatívneho a kritického myslenia pomocou 
prípravy spoločného projektu. 
 

3. Príprava spoločného projektu – tréning kritického myslenia 

Počas hodín hudobno-dramatickej tvorby sme mali za úlohu oboznámiť žiakov s 
rôznymi inscenačnými postupmi, ktorými je možné vybudovať divadelné 
predstavenie. Tým, že tvorcovia poznajú dejiny divadla, sú im známe rôzne postupy, 
ktoré sa využívali v minulosti. Kombináciou rôznych známych divadelných postupov 
tak môžu študenti nájsť vlastný inscenačný jazyk. 
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Výber témy 

Prvky obsahu nazývame témy (vedúce myšlienky, obrazy, leitmotívy, to o čom sa 
hovorí). Motívy pre konanie postáv sú abstraktné a univerzálne pojmy (napríklad 
motív zrady), témy sú na rozdiel od motívov konkrétne a individuálne (napríklad 
téma Faidrinej zrady manžela) (Pavis 2004).  Hoci divadelné predstavenie môže mať 
akokoľvek nápadité spracovanie alebo ušľachtilý odkaz (ideu), v nezaujímavom 
podaní stráca svoju hodnotu. Budúci tvorcovia divadelnej inscenácie sa museli 
naučiť vybrať vhodnú tému a vedieť ju spracovať. Študenti dostávali rôzne úlohy, 
aby sa naučili pracovať a vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov. Okrem 
klasických seminárnych úloh zameraných na prácu s literatúrou dostávali rôzne 
indície, ktoré museli vyhľadávať vo filmoch a divadelných predstaveniach. 

Zadefinovanie idey projektu 

Jednou z prvých otázok, na ktoré musí vedieť tvorca odpovedať je, aká je hlavná 
myšlienka predstavenia, hlavná idea. Aký odkaz nám chce autor zanechať. Prečo 
chcem vytvoriť dané dielo a s akým zámerom. Po preštudovaní zvoleného 
inšpiračného zdroja sme so študentmi analyzovali význam literárneho diela pre ich 
postavu. Po určení základnej myšlienky pripravovanej inscenácie bolo našou úlohou 
nájsť správneho príjemcu. Je dôležité, aby správa bola jasná a aktuálna pre dobu a 
sociálnu skupinu, ktorej je divadelná hra určená. 

Cieľová skupina 

Ďalším krokom pri samotnej realizácii projektu bolo zistiť adresáta našej divadelnej 
výpovede. Zadefinovaním cieľovej skupiny je možné zvoliť divadelný jazyk, ktorý je 
pre danú skupinu ľudí najvhodnejší. Tvorivý tím mal za úlohu preskúmať, pre ktorú 
sociálnu skupinu a vekovú kategóriu sú vybrané témy aktuálne. Študenti urobili 
prieskum spoločnosti. Nakontaktovali sa na rôzne skupiny ľudí a zisťovali, či naše 
predpoklady hovoriť o danej téme sú správne, alebo musíme tému pre náš projekt 
zmeniť. 

Zber informácií 

Účelom týchto hodín bolo naučiť študentov efektívne získavať relevantné 
informácie o danej téme. Internet nám síce ponúka veľmi rýchlo veľké množstvo 
informácií, ich reliabilita nie je vždy veľmi vysoká. Preto bolo dôležité, aby sa pre 
zber informácií naučili využívať aj iné zdroje. Rôzne poznatky, ktoré sa netýkali 
výsostne budúceho zamerania študentov, mohli využívať v medzipredmetových 
prepojeniach, ktoré im ponúkajú nové príležitosti na obohatenie budúcej profesie. 
Jednou z najdôležitejších úloh v tvorivom procese je naučiť sa správne vyhľadávať 
informácie a následne ich spracovávať. Každú tému, ktorú sa chceme pokúsiť 
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zinscenovať, je potrebné poznať a vedieť o nej všetky dostupné informácie. Ak sa 
rozhodneme inscenovať divadelnú hru alebo adaptovať známe literárne dielo, mali 
by sme zozbierať všetky dostupné informácie o autorovi. Nestačí len prečítať 
literatúru, ktorú daný tvorca predlohy napísal, ale dôsledný inscenátor si preštuduje 
všetko o dobe, v ktorej spisovateľ tvoril, musí poznať jeho životopis, životnú filozofiu 
a ak je dostupná korešpondencia, ktorú písal, podniknúť všetky kroky k jej získaniu. 
Pri tvorbe vlastného príbehu na tému sa študenti učili analyzovať dané témy a 
zisťovali všetky dostupné informácie. 

Tvorba scenára inscenácie 

Pri samotnom vytváraní scenára predstavenia bolo dôležité zvoliť si základné dejové 
fakty. Vypracovali sme štruktúru inscenácie, v ktorej boli pomenované základné 
konflikty a jednotlivé divadelné obrazy. Následne sa študenti rozdelili do tvorivých 
tímov. Každý tím dostal divadelný obraz, v ktorom musel detailne popísať všetky 
akcie a ak to bolo nutné, vymyslieť texty pre jednotlivé postavy. Potom svoje štúdie 
skupiny prezentovali pred tvorivým tímom. Ak tvorivý tím odsúhlasil daný návrh, 
divadelný obraz bol pridaný do scenára. V opačnom prípade bol návrh vrátený na 
dopracovanie. Týmto spôsobom bol vyhotovený konečný scenár hudobno-
dramatického projektu.   

Výber, charakteristika, analýza postáv 

Na to, aby mal projekt úspech, bolo dôležité vytipovať a vybrať hercov, ktorí z 
fyziologického a psychosomatického hľadiska boli najviac podobní našej predstave 
o postavách inscenácie. Každý herec má určité dispozície, ktoré ho predurčujú pre 
určité typy postáv. Počas príprav ročníkového projektu sme si vypísali každú 
postavu, ktorá môže zasiahnuť do deja a dali sme jej pracovný názov. Tvorivý tím 
mal potom za úlohu vytvoriť životopis a základnú charakteristiku jednotlivých 
predstaviteľov. Následným porovnávaním sme každej postave pridelili herca a k 
nemu jednu alternáciu. Hereckí predstavitelia následne pomenovávali jednotlivé 
konania svojej postavy, ktoré vyplývali z dramatického textu. Pomocou 
pripravených životopisov a charakteristík študenti analyzovali reakcie a motivácie 
daných postáv. 
 
Výber hudobnej zložky inscenácie 

Hudobnú zložku, používanú v inscenáciách, môžeme rozdeliť do nasledujúcich 
skupín: 
1. Pôvodná – použitá hudba je skomponovaná priamo pre danú inscenáciu. Tvorca 
hudobno-dramatického projektu zadá úlohu vytvoriť scénickú zložku skladateľovi, 
alebo vytvorí hudobnú zložku sám. 
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2. Prepožičaná – použitá hudba bola pôvodne skomponovaná pre iný účel. Väčšinou 
v neprofesionálnych divadlách si tvorca predstavenia z finančných alebo iných 
dôvodov nemôže dovoliť použiť pôvodnú scénickú hudbu, preto je nútený použiť 
hudbu, ktorá už bola vytvorená pre iný účel. Najčastejšie býva používaná filmová, 
populárna alebo klasická hudba. 
1. Inštrumentálna – v inscenácii sa používa hudba interpretovaná výlučne pomocou 
hudobných nástrojov. Každý nástroj má charakteristický zvuk, ktorý sa dá využiť pri 
tvorbe metafory. 
2. Hudba obsahujúca text – v inscenácii je použitá hudba, ktorá je interpretovaná 
hudobnými nástrojmi a obsahuje text, ktorý spieva alebo do hudby hovorí 
spevák/speváčka. Samotný text má konkrétny význam a môže obsahovať literárnu 
metaforu. 
1. Hudba je použitá na dotvorenie nálady divadelného obrazu – je použitá ako 
podklad pre hovorené slovo, podporuje alebo narušuje náladu divadelného obrazu. 
2. Hudba je použitá ako nosná časť divadelného obrazu – je použitá ako hlavná téma 
divadelného obrazu. Môže byť využitá v divadelných obrazoch pre pohybové scény, 
v ktorých hovorené slovo nie je také podstatné ako emócia vytvorená pomocou 
hudby. 
1. Hudba interpretovaná naživo – hudobníci sú buď priamo na scéne alebo v zákulisí. 
Tento spôsob interpretácie má výhodu v tom, že počas predstavenia sa môže 
prispôsobovať tempo alebo intenzita scénickej hudby. 
2. Reprodukovaná hudba – hudobná zložka inscenácie je reprodukovaná pomocou 
zvukovej techniky. Nedokáže sa prispôsobiť dianiu na javisku, ale kvalita jej 
interpretácie je stabilná. 

4. Inscenačná fáza 

Postupov, ktorými sa dá dopracovať k divadelnému predstaveniu, je veľmi veľa. 
Jednoznačne určiť, ktorý z nich je správny alebo ich všetky vymenovať, je nesmierne 
ťažká úloha, pretože neustále pribúdajú nové. K tvorbe divadelnej inscenácie 
môžeme pristupovať individuálne, kolektívne alebo kombinovaným spôsobom. 
Individuálny prístup režiséra k predstaveniu znamená, že za celý tvorivý proces 
zodpovedá jedna osoba. Píše scenár, vyberá inscenačné postupy, postupne napĺňa 
divadelné obrazy a vytvára samotnú divadelnú formu inscenácie. 

Divadelná forma 

Divadelnú formu nachádzame v divadelných inscenáciách na dvoch rôznych 
úrovniach:  
„- na konkrétnej úrovni: v scénickom priestore, v použitých scénických systémoch, v 
scénickej hre a v telesnom výraze, 
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- na abstraktnej úrovni: v dramaturgii a kompozícii fabuly; v časopriestorovej 
segmentácii deja a v prvkoch diskurzu (zvuky, slová, rytmus, metrika, rétorika).“   
Pre divadelného tvorcu, ktorý sa snaží vytvoriť inscenáciu, je veľkým prínosom 
znalosť rôznych divadelných foriem, aby ich následne vedel využívať vo svoj 
prospech, kombinovať ich jednotlivé časti a spájať do nových formových tvarov. Pre 
správnu analýzu divadelného predstavenia je dôležité vedieť správne identifikovať 
a pomenovať jednotlivé inscenačné formy. Počas hodín inscenovania hudobno-
dramatického projektu sme sa snažili študentom ukázať a naučiť ich vytvárať 
divadelné predstavenie kolektívnym spôsobom, pretože ten budú najčastejšie 
využívať. Pri výstavbe divadelných obrazov s aktívnou účasťou hercov pri 
inscenovaní sme si zvolili dva prístupy. Prvý je práca s divadelnými obrazmi, pri 
ktorých majú tvorcovia čas premyslieť si konanie na scéne. Druhý spôsob sa opiera 
o schopnosť hercov pohotovo reagovať na situáciu, v ktorej sa práve nachádzajú. 

Práca s divadelnými obrazmi 

Divadelnú inscenáciu môžeme rozdeliť do určitých častí – obrazov (z aspektu 
divadelnej terminológie): „Réžia je vždy ukladanie do obrazu, je viac-menej obrazná 
a obrazotvorná: namiesto mimetickej figurácie alebo symbolickej abstrakcie dnes 
často nachádzame scénu vytvorenú sledom nádherných obrazov.“  Divadelný obraz 
je priestorovo vymedzený javiskom, jeho základnými jednotkami sú herci, rekvizity, 
ktoré herci používajú a scéna. Od výtvarného obrazu sa odlišuje svojou 
dynamickosťou a tým, že je trojrozmerný. Základ dobrej inscenácie tvorí bodový 
scenár, obsahujúci všetky divadelné obrazy, ktoré sa v divadelnom predstavení 
nachádzajú. 
Tvorivá metóda, podľa ktorej sa dá jednoducho naučiť študentov správne vytvoriť 
divadelný obraz, je založená na stanovení základnej témy. Po jej zadefinovaní 
študenti tvorivo pristupujú k téme tak, že na javisku maľujú obraz pomocou 
vlastných tiel. Po jeho vytvorení máme útvar, v ktorom študenti využili princíp 
improvizácie a hereckej predstavivosti, osvojenej z predchádzajúcich hodín. Statický 
divadelný obraz vytvorený zo študentov zachytáva určitú situáciu. Po chvíli môžu 
postavy ožiť, pokračovať v deji, alebo sa obraz dá posúvať dopredu, dozadu, zrýchliť, 
spomaliť alebo opäť zastaviť podľa toho, či si to daná situácia vyžaduje alebo nie. Po 
tom, ako študenti pomocou asociačného myslenia a brainstormingu vytvoria 
dostatočný počet slovných spojení, nebude pre nich problém vytvoriť – „namaľovať“ 
divadelný obraz na zadanú tému. Režisér obraz následne uvedie do pohybu a 
individuálne zanalyzuje charaktery všetkých postáv v obraze. Každý herec, 
pôsobiaci v divadelnom obraze, musí mať určenú presnú líniu svojho pôsobenia a 
texty, ktoré bude v danej chvíli interpretovať. V opačnom prípade by bol jeho pohyb 
neistý a narúšal by temporytmus celej divadelnej akcie. 
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Inscenovanie pomocou improvizácie 

Pre samotnú realizáciu nášho projektu sme si zvolili inscenačný postup využívajúci 
improvizáciu. Pomocou metódy brainstormingu, SWOT analýzy, improvizačných 
cvičení a hier, sa inscenácia buduje na základe otvoreného divadelného scenára, 
ktorý vzniká počas divadelných skúšok. Po tejto fáze nastal čas prehodnotiť 
dôležitosť jednotlivých obrazov, ich zrozumiteľnosť, invenčnosť a logickú 
postupnosť. Poslednou bola fáza, kedy neustálym opakovaním a precvičovaním 
jednotlivých divadelných scén herci získavali istotu vo svojom hereckom konaní, 
divadelné obrazy sa stávali presnejšie a predstavenie sa „vyčistilo“ od nežiaducich 
vplyvov, ktoré negatívne pôsobili pri prezentácii divadelnej výpovede. 

Nicholsonová (2010) v závere svojej publikácie Theatre & Education hovorí, že 
„progresívne prvky vo vzdelávaní s využitím divadla naznačujú, že mladí ľudia môžu 
aktívne vytvárať významy, tvoriť divadlo podľa toho, aký život si predstavujú, nie iba 
reprodukovať divadlo v podobe, v akej existuje.“  Táto publikácia nehovorí o hľadaní 
prepojenia medzi divadlom a výchovno-vzdelávacím procesom, ale pomenúva 
divadelné prvky, ktoré v ňom existujú. Uvedomením si podobnosti vyučovacej 
hodiny s divadelným predstavením a aplikáciou základných princípov inscenovania 
môže byť kľúčový krok k zatraktívneniu edukačného procesu a k rozvoju kritického 
myslenia študentov. 
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ZÁVER 
 

Termín kritické a tvorivé myslenie sa vo vzdelávacích kruhoch v zahraničí používa 
už desaťročia a mnohí si pod týmto pojmom predstavujú schopnosť získané 
informácie aplikovať novými, originálnymi spôsobmi v praxi. V mnohých krajinách 
sa tak rozvoj kritického a tvorivého myslenia, vyplývajúc z podmienok celoživotného 
vzdelávania, stal jedným z hlavných cieľov vzdelávacích kurikúl. Problematika 
rozvoja kritického myslenia na Slovensku sa do povedomia dostáva najmä po 
prezentovaní opakovaných neúspechoch našich žiakov v medzinárodných 
testovaniach (OECD PISA, TIMSS). V dôsledku toho sa požiadavka rozvoja kritického 
myslenia dostáva aj do nášho vzdelávacieho systému, učebných osnov a štandardov. 
Stáva sa jedným z hlavných edukačných cieľov aj všetkých výchovných predmetov 
teda techniky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy ako aj hudobnej výchovy. V 
dôsledku toho vznikla myšlienka zmapovania miery uplatňovania stratégií 
kritického a tvorivého myslenia vo výučbe spomínaných výchovných predmetov.  

Monografia Stratégie kritického a tvorivého myslenia v odborových didaktikách 
výchovných predmetov je jedným z výstupov riešeného projektu APVV-15-0368 
Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy. 
Hlavným cieľom bolo prezentovanie výsledkov výskumu zameraného na 
identifikáciu adaptívnych vyučovacích stratégií pre rozvoj kritického a tvorivého 
myslenia žiakov v konkrétnych odborových didaktikách predmetov technika, 
telesná a športová výchova, výtvarná a hudobná výchova. Ďalšími významnými 
cieľmi bolo zistiť mieru uplatňovania stratégií, význam aký daným stratégiám 
učitelia, cviční učitelia a študenti prisudzujú a overiť reflexiu spolupráce cvičného 
učiteľa s didaktikom, so študentom, ale aj spoluprácu študenta s odborovým 
didaktikom. 

Analýza výsledkov z výskumu poukázala na výborné, ale aj priemerné uplatňovanie 
stratégií kritického a tvorivého myslenia v odborových didaktikách výchovného 
charakteru. Preukázali sa aj vážne nedostatky pri uplatňovaní niektorých stratégií, 
či už zo strany študentov, ale aj učiteľov, z čoho vyplýva, že je potrebné zavedenie 
určitých zmien do prípravy študentov budúcich učiteľov z pohľadu zlepšenia 
skúmaných stratégií a celkového zlepšenia ich prípravy na prax.  

Z niektorých hodnotení nám vyplynuli závery, že študenti mnohokrát uskutočňovali 
práve tie stratégie, ktoré samotní učitelia považovali za podstatné, významné. Z 
týchto situácií môžeme predpokladať istý vplyv učiteľov na konanie študentov. Aby 
nedochádzalo k situáciám, kedy študenti robia na hodinách len to, čo samotní 
učitelia, volia len tie metódy a postupy práce, ktoré volia učitelia, ale aby mali 
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dostatok priestoru na realizáciu vlastných nápadov, potrebné je dovzdelávanie aj 
samotných učiteľov v oblasti rozvoja stratégií kritického a tvorivého myslenia a 
zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce všetkých zúčastnených (teda 
študentov, cvičných učiteľov a odborových didaktikov). 

Práca učiteľov a didaktikov je veľmi náročná a nenahraditeľná súčasť prípravy 
študenta na jeho pedagogickú prax, je predpokladom jeho budúceho kvalitného 
profesijného rastu. Okrem vzájomnej komunikácie, spolupráce je potrebná aj 
vzájomná informovanosť, ktorá predstavuje základnú podmienku tvorivej práce. 

Problematika skúmania stratégií kritického a tvorivého myslenia vo výučbe 
výchovných predmetov je doposiaľ veľmi málo prebádaná. Výsledky v jednotlivých 
kapitolách je potrebné vnímať ako pilotné. Potrebné je ďalšie skúmanie aj zo strany 
samotných žiakov.  

Napriek tomu predpokladáme, že výsledky tohto pilotného šetrenia a informácie z 
teoretických východísk poslúžia najmä ku skvalitneniu pregraduálnej prípravy 
budúcich učiteľov, ale aj mnohým odborníkom pri ďalšom skúmaní tejto 
nezmapovanej oblasti. 
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Stratégie kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní  
dotazník pre učiteľov a cvičných učiteľov 

APVV-15-0368             Duchovičová, J. a kol. 2017  
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre 
Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika 
v Centre praktickej prípravy 
 
 Vážení učitelia, vážení pedagogickí zamestnanci, predmetom nášho výskumu je identifikovať kľúčové didaktické stratégie pre rozvoj 
kritického a tvorivého myslenia žiakov. Zaujíma nás aké stratégie považujete vy pri tomto zámere za dôležité a tiež to, ktoré z tých 
stratégií máte možnosť uplatňovať. Naším zámerom je tiež identifikované stratégie zahnúť do vysokoškolskej prípravy učiteľov preto 
má tento dotazník tri časti. Jednu časť určenú učiteľom sekundárneho vzdelávania a dve pre učiteľov, ktorí sú zároveň cvičnými učiteľmi.  
Nástroj využíva škály, aby ste mali možnosť vyjadriť číselne frekvenciu používania istej stratégie a význam, ktorý jej vo vyučovaní alebo 
reflexii prisudzujete.  
Dovoľujeme si vás v rámci náhodného výberu respondentov, osloviť s prosbou o vyplnenie predmetného nástroja. Nástroj a jeho 
administrácia je anonymná a výsledky budú použité výhradne pre účely výskumu. Vopred vám ďakujeme za čas strávený pri jeho 
vypĺňaní. 
 
Administratívne položky: (hodiace sa zakrúžkujte alebo doplňte) 

Pracujem ako pedagogický zamestnanec na: 
a) 2. stupni ZŠ 
b) SOŠ 
c)  iné......................................................... 
 
Škola 
verejná/ súkromná/cirkevná 
 
Pôsobím v ...........................................................kraji 

 
Vek.............................. 
 
Dĺžka mojej pedagogickej praxe 
je:...................rokov 
bez atestácie 
prvá atestácia             áno/ nie 
druhá atestácia          áno/ nie 
 
Pohlavie 
muž   /    žena 
 
 

Vyučujem predmety:  

- 

- 

- 

- 
 
Som cvičný učiteľ: 
 áno/ nie 
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V časti I (vyplnia všetci respondenti) sa prosím vyjadrite k jednotlivým stratégiám uvedeným v tabuľke. V prvom stĺpci vyjadrite na škále 
ako uplatňujete príslušnú stratégiu  vo vlastnom vyučovacom procese a v druhom stĺpci  uveďte akú dôležitosť alebo význam jej 
pripisujete. Nie je našim zámerom sledovať mieru zhody medzi stĺpcami, ale hľadať limity, medzi tým čo učitelia považujú za dôležité pri 
rozvíjaní kritického a tvorivého myslenia a tým, čo im reálne podmienky vyučovania umožňujú uplatňovať. 

I. Didaktická  a činnostná analýza učiva Frekvencia uplatňovania učiteľom  Význam stratégie pri vyučovaní  

1.  
Vedie žiakov k získavaniu základných 
užívateľských zručností v rôznych 
oblastiach ľudskej činnosti. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

2.  Využitie postupov na zapamätávanie. 
Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

3.  Využitie postupov  na porozumenie 
informácií. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

4.  Vytvára situácie k integrácii poznatkov pri 
riešení technických problémov. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

5.  Vedie žiakov k analýze (rozbory, triedenie, 
klasifikovanie). 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

6.  
Vedie žiakov k syntéze (kategorizovanie, 
vyvodzovanie záverov, 
zovšeobecňovanie). 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

7.  Vedie žiakov k hodnoteniu (obhájiť, 
posúdiť, zhodnotiť, uviesť výhody a pod.). 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

8.  
Využíva rôzne zdroje učebných pomôcok 
(učebnice, digitálne učebné materiály, 
programy, aplikácie, prezentácie a pod.). 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 



Príloha A 

 
 

 

9.  
V praktických činnostiach využíva 
technické materiály, nástroje, náradie 
a zariadenia. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

10.  Vedenie žiakov k identifikácii kľúčových a 
relevantných faktov a myšlienok v učive. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

11.  
Využíva a vedie žiakov ku grafickému 
znázorňovaniu učiva (pojmové mapy, 
handout, tabuľkové, grafické 
znázornenia).  

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

12.  
Vo vyučovaní vytvára situácie, v rámci 
ktorých môžu žiaci, vyhľadávať príčiny 
problémov, navrhovať riešenia 
problémov. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

13.  
Vo vyučovaní vytvára situácie, v rámci 
ktorých môžu žiaci navrhovať a realizovať 
postup práce zhotovenia výrobku. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

14.  
Využíva diskusie k formulovaniu otázok 
podporujúcich myslenie (otázky typu: Čo 
je podstatou toho? Čo to znamená? Prečo 
sa to deje? Čo keby? a pod.) 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

15.  Vedie ich k experimentovaniu s nápadmi, 
materiálmi, technológiami a technikami. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

16.  
Vedie žiakov aby dokázali kriticky 
pristupovať k výsledkom svojej činnosti 
z hľadiska kvality, funkčnosti, 
hospodárnosti a spoločenského významu. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

17.  Rešpektovanie medzipredmetových 
vzťahov. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

18.  Vedenie k  práci s textom a k tvorbe 
vlastných poznámok. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 
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19.  Využívanie projektového vyučovania. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 
 

20.  
Vedenie žiakov k uplatňovaniu tvorivých 
a vlastných nápadov riešení pri 
pracovných činnostiach. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

21.  Vytvára situácie so zameraním na 
bádateľské a navrhovateľské činnosti. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

22.  Využívanie práce malých skupín vo 
vyučovaní pri pracovných činnostiach. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

23.  Vedie k zodpovednosti za kvalitu 
výsledkov svojej práce. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

24.  
Informuje žiakov o zmenách a vývoji 
techniky a aktuálnych požiadavkách trhu 
práce. 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

25.  Uplatňuje vo vyučovaní divergentné úlohy 
(majúce viaceré možné riešenia). 

Uplatňujem na každej                                             Neuplatňujem 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Považujem za                                                Nepovažujem  
mimoriadne dôležité                                     za dôležité 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

 
26. Uveďte príklady dobrej praxe (individuálna skúsenosť s uplatnením metodického postupu, ktorý viedol podľa vás k rozvíjaniu 

kritického myslenia žiakov) 
 ................................................................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................................................. 
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27. Uveďte príklady dobrej praxe (individuálna skúsenosť s uplatnením metodického postupu, ktorý viedol podľa vás k rozvíjaniu 
tvorivého myslenia žiakov) 

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

V časti  II (vyplnia cviční učitelia) sa prosím vyjadrite k úrovni  teoretických poznatkov  a didaktických zručností u študentov 
učiteľských programov. V uvedených škálach je našim zámerom zistiť využívanie jednotlivých  stratégií rozvíjania kritického 
a tvorivého myslenia študentmi učiteľstva počas pedagogickej praxe a  zameranie vašej reflexie.    

V prvom stĺpci vyjadrite na škále ako často uplatňujú študenti počas svojej pedagogickej praxe príslušnú stratégiu  vo vyučovacom procese 
a v druhom stĺpci  uveďte aký význam jej pripisujete vo vašej reflexii ich činnosti. 

II. Didaktické zručnosti u študentov 
učiteľských programov 

Frekvencia uplatňovania študentmi Reflexia cvičného učiteľa 

1.  Využívanie správnej terminológie. 
Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

2.  Orientácia v štruktúre učiva. 
Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

3.  Vedenie žiakov k identifikácii kľúčových a 
relevantných faktov a myšlienok v učive. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

4.  
Využívanie schematických znázornení pri 
analýze vzťahov medzi pojmami (pojmové 
mapy, handout, tabuľkové, grafické 
znázornenia). 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

5.  Uplatňovanie postupov založených na 
medzipredmetovej analýze. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

6.  Využívanie rôznych zdrojov poznatkov (nad 
rámec určených cvičným učiteľom). 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 
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7.  
Využívanie digitálnych učebných materiálov, 
programov a aplikácií, vytváranie prezentácií 
a podporných učebných materiálov. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

8.  Využitie postupov na zapamätávanie. 
Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

9.  Využitie postupov  na porozumenie informácií. 
Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

10.  Vytvára situácie k integrácii poznatkov pri 
riešení technických problémov. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

11.  Vedie žiakov k analýze (rozbory, triedenie, 
klasifikovanie). 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

12.  Vedie žiakov k syntéze (kategorizovanie, 
vyvodzovanie záverov, zovšeobecňovanie) . 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

13.  Vedie žiakov k hodnoteniu (obhájiť, posúdiť, 
zhodnotiť, uviesť výhody a pod.). 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

14.  
Vytváranie priestoru pre prezentovanie 
žiackych stratégií myslenia, ich konfrontáciu 
a zdokonaľovanie. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

15.  Využívanie  problémového vyučovania. 
Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

16.  Využívanie projektového vyučovania. 
Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

17.  V praktických činnostiach využíva technické 
materiály, nástroje, náradie a zariadenia. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 
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18.  
Vo vyučovaní vytvára situácie, v rámci ktorých 
môžu žiaci, vyhľadávať príčiny problémov, 
navrhovať riešenia problémov. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

19.  
Vo vyučovaní vytvára situácie, v rámci ktorých 
môžu žiaci navrhovať a realizovať postup 
práce zhotovenia výrobku. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

20.  
Využíva diskusie k formulovaniu otázok 
podporujúcich myslenie (otázky typu: Čo je 
podstatou toho? Čo to znamená? Prečo sa to 
deje? Čo keby? a pod.) 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

21.  Vedie ich k experimentovaniu s nápadmi, 
materiálmi, technológiami a technikami. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

22.  
Vedenie žiakov k uplatňovaniu tvorivých 
a vlastných nápadov riešení pri pracovných 
činnostiach. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

23.  Vedie k zodpovednosti za kvalitu výsledkov 
svojej práce. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

24.  
Vedie žiakov aby dokázali kriticky pristupovať 
k výsledkom svojej činnosti z hľadiska kvality, 
funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského 
významu. 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

25.  Uplatňuje vo vyučovaní divergentné úlohy 
(majúce viaceré možné riešenia). 

Uplatňujú na každej                                         Neuplatňujú 
 vyučovacej hodine 
                 6-----5-----4-----3-----2-----1 

Pri reflexii považujem za                     Pri reflexii nevenujem 
mimoriadne dôležité                                     pozornosť 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 
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V časti III (vyplnia cviční učitelia) sa prosím vyjadrite k spolupráci s odborovými didaktikami. Vyjadrite na škále kvalitu spolupráce 
s odborovým didaktikom, v priebehu  reflexie a hodnotenia  pedagogickej praxe študentov. Vyznačte/zakrúžkujte odpoveď, ktorá najviac 
vystihuje Vašu mienku 

III. Spolupráca s odborovým didaktikom  (z VŠ) 
Kvalita  spolupráce 

 

1.  Metodická  podpora zo strany odborového didaktika (odborový didaktik poskytne metodické materiály, 
metodické listy)  výborná------dostačujúca------nedostačujúca------žiadna 

2.  Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým didaktikom /metodikom na seminároch, 
workshopoch, metodických stretnutiach a pod. 

výborná------dostačujúca------nedostačujúca------žiadna 

3.  Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým didaktikom /metodikom  počas rozboru 
vyučovacej hodiny 

výborná------dostačujúca------nedostačujúca------žiadna 

4.  Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým didaktikom /metodikom prostredníctvom 
študentov  

výborná------dostačujúca------nedostačujúca------žiadna 

5.  Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým didaktikom /metodikom prostredníctvom 
mailovej alebo telefonickej  komunikácie 

výborná------dostačujúca------nedostačujúca------žiadna 

6.  Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým didaktikom /metodikom prostredníctvom 
praxovej dokumentácie (denník pedagogickej praxe, brožúra pedagogickej praxe)  

výborná------dostačujúca------nedostačujúca------žiadna 

7.  Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým didaktikom /metodikom prostredníctvom 
koordinátorov pedagogickej praxe (napr. pracovník univerzity) 

výborná------dostačujúca------nedostačujúca------žiadna 

8.  Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým didaktikom /metodikom prostredníctvom vedenia 
školy (napr. riaditeľ, zástupca školy) 

výborná------dostačujúca------nedostačujúca------žiadna 

9.  Vzájomná komunikácia cvičného učiteľa s odborovým didaktikom /metodikom 
iné............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

výborná------dostačujúca------nedostačujúca------žiadna 

 
10. Uveďte prosím, ktoré z  foriem spolupráce s odborovým didaktikom považujete Vy osobne za najefektívnejšie, opodstatnené: 

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

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

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

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

11. Vymenujte, ktoré formy spolupráce s odborovým didaktikom Vám osobne absentujú a ktoré by ste zároveň uvítali: 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
12.      Cvičný učiteľ  by mal byť zaradený do kariérovej pozície špecialistu:   a)áno------b)nie  
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Stratégie kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní  
Dotazník pre študentov 

APVV-15-0368             Duchovičová, J. a kol. 2017   
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre 
Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika 
v Centre praktickej prípravy 
 
Vážení študenti, predmetom nášho výskumu je identifikovať kľúčové didaktické stratégie pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia 
žiakov. Zaujíma nás, aké stratégie považujete za dôležité a tiež to, ktoré z daných stratégií máte možnosť nacvičovať a uplatňovať  
v rámci vašej pedagogickej praxe.  
Nástroj využíva škály, aby ste mali možnosť vyjadriť číselne frekvenciu používania istej stratégie cvičným učiteľom a vami, vo vašej 
pedagogickej praxi (sebareflexia vlastnej činnosti). Zároveň chceme zistiť úroveň spolupráce a komunikácie študenta s cvičným učiteľom 
a odborovým didaktikom.  
Dovoľujeme si vás v rámci náhodného výberu respondentov, osloviť s prosbou o vyplnenie predmetného nástroja. Nástroj a jeho 
administrácia je anonymná a výsledky budú použité výhradne pre účely výskumu. Vopred vám ďakujeme za čas strávený pri jeho 
vypĺňaní. 
  
Administratívne položky (hodiace sa zakrúžkujte alebo doplňte):  

Názov univerzity kde študujem:...............................  
 
Fakulta:........................................................................... 
 
Stupeň štúdia:   
a) 1. stupeň Bc. 
b) 2. stupeň Mgr. 
 
Študijný odbor: ........................................................... 
 
Študijný program: ........................................................... 
 
Vek.................................................................................. 
Pohlavie               muž   /    žena 

Prax vykonávam/vykonával som  
v kraji...................................................................... 
 
Prax vykonávam/ vykonával som vo 
vyučovacích 
predmetoch......................................... 
.................................................................................... 
 
Prax vykonávam /vykonával som  v:  
a) 2. stupeň ZŠ 
b) SOŠ 
c) Iné..............................  

Prax vykonávam/vykonával som 
v škole: 
a) súkromná 
b) cirkevná 
c) verejná 



Príloha B 

 
 

 

V časti I sa, prosím, vyjadrite k jednotlivým stratégiám vyučovania uvedeným v tabuľke. V prvom stĺpci vyjadrite na škále, ako cvičný 
učiteľ uplatňuje/uplatňoval príslušnú stratégiu  vo vyučovacom procese a v druhom stĺpci  uveďte, ako uplatňujete / uplatňovali ste 
príslušnú stratégiu vo vlastnom vyučovaní. Druhý stĺpec vyplnia  iba študenti, ktorí majú výstupovú / súvislú pedagogickú prax.   

I. Činnosti vo vyučovaní  Uplatňovanie cvičným učiteľom  Uplatňovanie študentom (sebareflexia) 

1.  
Vedie žiakov k získavaniu základných 
užívateľských zručností v rôznych 
oblastiach ľudskej činnosti. 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                 Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

2. Využitie postupov na zapamätávanie. 
Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                 Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

3.  Využitie postupov  na porozumenie 
informácií. 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                 Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

4. Vytvára situácie k integrácii poznatkov 
pri riešení technických problémov. 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

5. Vedie žiakov k analýze (rozbory, 
triedenie, klasifikovanie). 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

6. 
Vedie žiakov k syntéze 
(kategorizovanie, vyvodzovanie 
záverov, zovšeobecňovanie) . 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

7. 
Vedie žiakov k hodnoteniu (obhájiť, 
posúdiť, zhodnotiť, uviesť výhody 
a pod.). 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

8. 
Využíva rôzne zdroje učebných 
pomôcok (učebnice, digitálne učebné 
materiály, programy, aplikácie, 
prezentácie a pod.). 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

9. 
V praktických činnostiach využíva 
technické materiály, nástroje, náradie 
a zariadenia. 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

10. 
Vedenie žiakov k identifikácii kľúčových 
a relevantných faktov a myšlienok 
v učive. 

Uplatňoval/ a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 
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11. 
Využíva a vedie žiakov ku grafickému 
znázorňovaniu učiva (pojmové mapy, 
handout, tabuľkové, grafické 
znázornenia).  

Uplatňoval/a  na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

12. 
Vo vyučovaní vytvára situácie, v rámci 
ktorých môžu žiaci, vyhľadávať príčiny 
problémov, navrhovať riešenia 
problémov. 

Uplatňoval/ a  na každej                                           Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

13. 
Vo vyučovaní vytvára situácie, v rámci 
ktorých môžu žiaci navrhovať 
a realizovať postup práce zhotovenia 
výrobku. 

Uplatňoval/ a  na každej                                            Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

14. 
Využíva diskusie k formulovaniu otázok 
podporujúcich myslenie (otázky typu: 
Čo je podstatou toho? Čo to znamená? 
Prečo sa to deje? Čo keby? a pod.) 

Uplatňoval/ a  na každej                                            Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

15. 
Vedie ich k experimentovaniu 
s nápadmi, materiálmi, technológiami 
a technikami. 

Uplatňoval/ a  na každej                                            Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

16. 

Vedie žiakov aby dokázali kriticky 
pristupovať k výsledkom svojej činnosti 
z hľadiska kvality, funkčnosti, 
hospodárnosti a spoločenského 
významu. 

Uplatňoval/ a  na každej                                            Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

17. Rešpektovanie medzipredmetových 
vzťahov. 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

18. Vedenie k  práci s textom a k tvorbe 
vlastných poznámok. 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

19. Využívanie projektového vyučovania. 
Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

20. 
Vedenie žiakov k uplatňovaniu 
tvorivých a vlastných nápadov riešení 
pri pracovných činnostiach. 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

21. Vytvára situácie so zameraním na 
bádateľské a navrhovateľské činnosti. 

Uplatňoval/a na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
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                    6-----5-----4-----3-----2-----1                6-----5-----4-----3-----2-----1 

22. Využívanie práce malých skupín vo 
vyučovaní pri pracovných činnostiach. 

Uplatňoval/a  na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

23. Vedie k zodpovednosti za kvalitu 
výsledkov svojej práce. 

Uplatňoval/a  na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

24. 
Informuje žiakov o zmenách a vývoji 
techniky a aktuálnych požiadavkách 
trhu práce. 

Uplatňoval/a  na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

25. Uplatňuje vo vyučovaní divergentné 
úlohy (majúce viaceré možné riešenia). 

Uplatňoval/a  na každej                                             Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
                    6-----5-----4-----3-----2-----1 

Uplatňoval/a na každej                                  Neuplatňoval/a 
 vyučovacej hodine 
               6-----5-----4-----3-----2-----1 

 
 V časti II  sa prosím vyjadrite k spolupráci s cvičným učiteľom.  

Vyjadrite, ktorým oblastiam venoval cvičný učiteľ pozornosť počas reflexie a hodnotenia Vašej pedagogickej praxe a  ktoré oblasti  
hodnotenia sú pre Vás najviac prínosné.  Zakrúžkujte odpoveď, ktorá najviac vystihuje Vašu mienku.  
 

II. Reflexia spolupráce študenta s cvičným učiteľom    

Je pre mňa, ako študenta prínosné, ak  sa počas reflexie mojej 
pedagogickej praxe cvičný učiteľ vyjadril k: 

Uskutočnená reflexia cvičným učiteľom Prínos pre študenta 

1.  Štruktúra písomnej prípravy na vyučovaciu hodinu pred 
vyučovaním. 

Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

2.  Formulácia cieľov vyučovacej hodiny. 
Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

3.  Výber vyučovacích stratégií a metód vo vzťahu k cieľom 
a obsahu hodiny. 

Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

4.  Výber organizačných foriem, ktoré som na hodine uplatnil. 
Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 
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5.  
Zdroje informácií, ktoré som počas vyučovacej hodiny 
využíval (učebnice, atlasy, cvičebnice, internet...) ako aj 
výber učebných pomôcok a didaktickej techniky. 

Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

6.  
Uplatnený metodický postup v rámci  jednotlivých fáz 
vyučovacej hodiny (motivačná, expozičná, fixačná, 
diagnostická časť). 

Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

7.  Obsahové spracovanie témy vyučovacej hodiny 
Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

8.  Udržiavanie disciplíny počas vyučovania. 
Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

9.  Spôsob rešpektovania individuálnych výchovno-
vzdelávacích potrieb žiakov počas vyučovacej hodiny. 

Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

10.  S realizáciou  metodických rozborov cvičným učiteľom som Úplne spokojný                                  Nespokojný  
6-----5-----4-----3-----2-----1 

 

11.  
Ocenil/a by som, keby cvičný učiteľ venoval pozornosť aj ďalším oblastiam, a to 
konkrétne.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
V časti III  sa prosím vyjadrite k spolupráci s odborovým didaktikom (z VŠ). Vyjadrite, ktorým oblastiam venuje/venoval  odborový 
didaktik pozornosť počas reflexie,  hodnotenia, prípadne prípravy  Vašej pedagogickej praxe a  ktoré oblasti  hodnotenia sú pre Vás 
najviac prínosné.   
 Zakrúžkujte odpoveď, ktorá najviac vystihuje Vašu mienku.  

III. Reflexia spolupráce študenta s odborovým 
didaktikom (VŠ)    

Je pre mňa, ako študenta prínosné, ak  sa počas reflexie 
mojej pedagogickej praxe odborový didaktik vyjadril k: 

Uskutočnená reflexia odborovým didaktikom Prínos pre študenta 

1.  Štruktúra písomnej prípravy na vyučovaciu hodinu pred 
vyučovaním. 

Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 
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2.  Formulácia cieľov vyučovacej hodiny. 
Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                              Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

3.  Výber vyučovacích stratégií a metód vo vzťahu k cieľom 
a obsahu hodiny. 

Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

4.  Výber organizačných foriem, ktoré som na hodine 
uplatnil. 

Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

5.  
Zdroje informácií, ktoré som počas vyučovacej hodiny 
využíval (učebnice, atlasy, cvičebnice, internet...) ako aj 
výber učebných pomôcok a didaktickej techniky. 

Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

6.  
Uplatnený metodický postup v rámci  jednotlivých fáz 
vyučovacej hodiny (motivačná, expozičná, fixačná, 
diagnostická časť). 

Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

7.  Obsahové spracovanie témy vyučovacej hodiny 
Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

8.  Udržiavanie disciplíny počas vyučovania. 
Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

9.  Spôsob rešpektovania individuálnych výchovno-
vzdelávacích potrieb žiakov počas vyučovacej hodiny. 

Venoval intenzívnu                       Nevenoval pozornosť 
 pozornosť 

6-----5-----4-----3-----2-----1 

Veľmi prínosné                               Nie je prínosné  
 6-----5-----4-----3-----2-----1 

10.  S realizáciou  metodických rozborov cvičným učiteľom 
som 

Úplne spokojný                                  Nespokojný  
6-----5-----4-----3-----2-----1 

 

11.  
Ocenil/a by som, keby odborový didaktik venoval pozornosť aj ďalším oblastiam, a to 
konkrétne............................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
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