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Miesto úvodu: Prečo IAVpSS 

 

 Učiť som začal v roku 1975 na odporúčanie očného lekára. Keď sa mu podarilo 

vyriešiť problém krvácajúcej sietnice a keď zistil, že pracujem ako konštruktér 

elektrických zariadení pri rysovacej doske, rezolútne mi nariadil hľadať si pre oči 

niečo ľahšie. Obidvaja sme usúdili, že školstvo je to správne riešenie. Veľká tabuľa, 

veľké písmená, veľký kontrast, dobré svetlo, málo práce, veľa prázdnin, ... Výborné 

prognózy. Tak som sa v roku 1975 objavil na SPŠE v Nových Zámkoch a som tam 

doteraz. Napriek tomu, že sa prognózy v mnohých bodoch nenaplnil, neľutujem. 

Pravdepodobne nikde inde by som nenašiel lepšie miesto pre realizáciu  mojich, 

často uletených, nápadov ako v škole. Už viackrát som za to mojim riaditeľom 

dakoval a rád to robím aj teraz. 

Nebudem pátrať prečo, ale vždy mi záležalo na zmysle mojej práce. Vytáčalo ma, ak 

žiak pri tabuli mlčal, či naopak sypal množstvo nepochopených informácií. Mizerné 

písomky, nesamostatné projekty, nedostatok sebavedomia, chýbajúci vlastný názor, 

... , ma trápili a miesto hľadania vinníkov v rodine žiaka, na ministerstve, spoločnosti, 

som hľadal spôsob, pomôcky, fígle ako problémy žiaka äriešiť. Vylepšoval som 

vybavenie triedy, písal pracovné listy, či pomocnú literatúru. Bol som čierny, či modrý 

podľa toho, na ktorom stroji som vlastnoručne naklepané  materiály rozmnožoval.  

Transparentné fólie položené na šošovku spätného projektora som pokladal za 

revolúciu v pedagogike a noci som trávil ich kreslením. „Objavil“ som fázované fólie 

(neskôr som zistil, že boli „prvší“ autori), ktoré umožňovali premietané obrazce meniť 

a ponúkať tak žiakom rôzne (správne aj nesprávne) varianty. Tu možno hľadať 

začiatky môjho sústavného dialógu so žiakom, ktorý sa naplno rozvinul nástupom 

počítačov do škôl. 

 

Obr. 1.: Hardvér -  Efektívne počítačom podporované vzdelávanie z roku 1992 

 

 

Ak učiteľ triedu rozhýbe (rozohrá, rozzvučí, zaktivizuje, ...) nastane problém 

s evidenciou žiakovho snaženia, výkonu, ... A tak sa v mojej triede logicky objavilo 

hlasovacie zariadenie, v konečnej hardvérovej a softvérovej podobe známom ako 
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EPPV – efektívne počítačom podporované vzdelávanie. Položil som  na papier svoju 

predstavu o tom, čo by to malo vedieť, ako by to malo pracovať, ako by to malo 

vyzerať, ale jeho technická podoba bola dielom výborných technikov, našich 

bývalých žiakov, pánov Stana Révaya, Imricha Zachara, Róberta Danácsa, Róberta 

Bartuseka a fantastického programátora Igora Klepocha. Patrí im moja vďaka, ich 

dielo výrazne ovplyvnilo môj profesionálny život. 

 

„Nové“ vyučovanie bolo žiakmi (na moje prekvapenie) prijaté veľmi pozitívne. Na 

pôvodnej pedagogickej koncepcii nebolo treba doteraz nič meniť.  

Jedna vec sa predsa ukázala zbytočná. Podmienka prenosnosti, aby sa (v prípade 

odporu žiakov proti tejto metóde) dalo zariadenie ľahko demontovať a zahodiť.  

 

 

Obr. 2.: Softvér - Efektívne počítačom podporované vzdelávanie z roku 1992 

 

 

Perfektne slúžilo do roku 2006, stále je funkčné, ale v snahe držať krok s pokrokom 

(nástup interaktívnych tabúľ) som prešiel na profesionálne hlasovacie zariadenie 

Moje skúsenosti pribúdali a v písomnej podobe som ich prezentoval v Pedagogickom 

čítaní (1. miesto v celoštátnom kole) a na to prišiel návrh od MPC Bratislava na 

sústavné prezentovanie EPPV medzi pedagogickou verejnosťou. Za všetkých, ktorí 

mi pritom pomáhali ďakujem vtedajšiemu riaditeľovi p. Milanovi Zemanovi.  

Prekvapila a potešila ma ponuka absolvovania doktorandského štúdia na konci 

ktorého bola obhajoba dizertačnej práce o interaktívnom počítačom podporovanom 
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vzdelávaní. Za nekonečnú trpezlivosť (som ťažká povaha) a pomoc ďakujem  svojmu 

školiteľovi p. prof. Dušanovi Drienskemu. 

 

 

Obr. 3.: Pohľad na monitor učiteľa -Efektívne počítačom podporované vzdelávanie z roku 1992 

 

 

Čas plynul a pravidelne som sa zúčastňoval odborných konferencií, seminárov 

a podobných podujatí. Po jednom z nich som bol oslovený  s návrhom zaradenia 

môjho štýlu vyučovania do akreditovaných kurzov interaktívneho vyučovania. Ja - 

ako garant a školiteľ. Popri inom ma „tlačili“ do názvu „Interaktívne vyučovanie podľa 

Štefana Švarca (IAVpSS).“. Zdalo sa mi to neadekvátne, namyslené, nevhodné. 

Presvedčili ma argumentom, že s príchodom interaktívnych tabúľ bude IAV habadej 

a treba sa od nich odlíšiť. A uvedenie vlastného mena  k vlastnému produktu dáva 

rovnakú šancu na slávu, ale aj na posmech. A táto rovnosť šancí ma presvedčila. 

Preto IAVpSS, chránená značka.  Začala moja spolupráca so spoločnosťou  MEGGY 

a akreditované kurzy o IAVpSS. Jedným z produktov tejto spolupráce bola 

publikácia[1].  

Pribudli skúsenosti a absolventi týchto kurzov a objavila sa požiadavka na nové, inak 

podané informácie o IAVpSS. Preto vzniklo toto dielko. 
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Výber kapitol 

 

Slušná odborná (pedagogická)  literatúra obsahuje obyčajne túto postupnosť: 

 Konštatovanie (nevyhovujúceho) stavu 

 Návrh na riešenie (zlepšenie) 

 Realizácia v praxi (triede) 

 Formulácia hypotéz 

 Pedagogický výskum (napr. Dotazník) 

 Analýza výsledkov a z nej potvrdenie, resp. vyvrátenie hypotéz 

 Odporúčania. 

Túto publikáciu nechcem prezentovať ako odbornú. Počas svojich prezentácií 

a kurzov som stretol množstvo zapálených učiteľov, pre ktorých je učiteľstvo 

povolanie (od spojenia povolaný ku ...). Pozorujú, zamýšľajú sa, riešia, hľadajú, ...Pri 

trochu šťastí by tu mohli nájsť inšpiráciu od človeka s rovnakou krvnou skupinou... 

Preto zabehané poradie zamiešame. A začneme skúmaním výsledkov IAVpSS. Ak 

budú nezaujímavé, všedné, či negatívne, otvorte si inú literatúru. 
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Dotazník 

Konštrukcia dotazníka mala orientovať žiaka na hodinu, jej organizáciu, atmosféru, 

z nej plynúce efekty pre žiaka, pocity užitočnosti, či únavy a jej pravdepodobnej 

príčiny, intenzitu domácej práce a príčin tejto intenzity. Mal ambíciu potlačiť 

„dôležitosť“ predmetu v učiteľskom ponímaní (maturitný predmet, predmet prijímacích 

skúšok na VŠ, odborný predmet, ...). Osobnosť učiteľa sa z dotazníka „odfiltrovať“ 

(bohužiaľ, našťastie) nedá. Žiak ho pravdepodobne v kontexte predmetu vníma. 

S učiteľom sa spája metóda, organizácia, klasifikácia, atmosféra. Jeho postava, 

gestá, hlas, „hlášky“ sú vždy v pozadí uvažovania, či sa žiakovi niečo na hodine 

pozdáva alebo nie.   

Ale výborných učiteľov je v skúmanej triede viac. Preto ak je v hodnotení predmetov 

žiakmi výrazný rozdiel, musí byť v predmetoch významná odlišnosť a tá je v metóde. 

Iba jeden predmet je vyučovaný v prostredí IAVpSS. 

 

Dôvody a efekty konštrukcie dotazníka môžeme ilustrovať na ukážke: 

1) Na hodine predmetu mi veľmi vyhovuje spôsob získavania nových poznatkov. 

Predmet P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15     

Body        1              3  2           

Tab. 1.: Ukážka výrezu z formulára Dotazníka 

Žiak doplnením čísel 1 až 3 k zvolenému predmetu (P01 až P15) vytvorí neutrálny 

oznam o svojom pocite. Pridelením hodnoty „chváli“ (neškodí, neubližuje). 

Jednoducho oznamuje, že si uvedený znak po prvé všimol a po druhé intenzitu 

svojho pocitu vyjadril číselnou hodnotou (1-3). 

Neoznačením predmetu nevyjadruje nespokojnosť, či kritiku, čo by u neho mohlo 

vyvolať potrebu akéhosi taktizovania, ohľaduplnosti, či možnosť „vybavenia si účtov“. 

Preto môžeme pokladať doplnené údaje za relevantné a hodné analyzovania.  

Administrácia dotazníka by mala byť neutrálna, čo najlepšie spĺňa osoba, ktorá 

v triede neučila (vedenie školy, učiteľ, externista). Žiaci by mali vedieť dôvod 

prieskumu (jedna z foriem zisťovania a zlepšovania kvality školy). Kvalita školy je 

v záujme všetkých (vedenia, učiteľov, žiakov, rodičov, spoločnosti. Preto je seriózne 

vyplnenie dotazníka v záujme každého. Treba však ustrážiť frekvenciu tohto spôsobu 

získavania informácií. Ak sú dotazníky časté a nevidno žiadne zmeny (zlepšenie), 

môžeme s istotou očakávať „deštrukciu dotazníka“, o čom nás presviedčajú exotické 

údaje získané zo oficiálneho sčítania ľudu, domov, ....  

Interpretácia výsledkov  dotazníka by mala byť pozitívna, konštruktívna, mala by 

orientovať prijímateľa výsledkov k zlepšovaniu sa. To môže znamenať aj udržanie 

doterajšieho priaznivého stavu a nie vytváranie tlaku na extrémne výkony. 
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Povzbudenie vnútornej motivácie učiteľov, vzájomné inšpirovanie sa (diskusie, 

vzájomné návštevy, poučenie sa, ...) je to najlepšie, čo má (môže) dotazník 

poskytnúť. 

Využitie výsledkov dotazníka na konštruktívnu adresnú kritiku a z nej vyvolanie 

tendencií k zlepšeniu kritizovaného, je veľké umenie a takýchto príbehov poznám 

veľmi málo. Zdá sa mi najvhodnejšie, ak po zistení problému dotazníkom (tento 

obyčajne už nejakým spôsobom „presakuje“ inými cestami) sa spustí nenásilná 

stratégia nápravy napr. poverovaním úlohami (otvorené hodiny, prezentácie aktivít, 

hospitácie, ... ), ktoré mali pokračovať diskusiami a „objavenými“ zmenami v práci 

učiteľa. 

 
Graf 1.:  Akceptácia  spôsobu získavania nových poznatkov.  (Predmet s IAVpSS má č. 11) 
 
 

Možnosti analýzy výsledkov dotazníka 

Žiak do prázdneho formulára vpíše svoje hodnotenie (1-3) vybranej situácie (znak) 

z vyučovania (napr. organizáciu práce na hodine). Predmety, na ktorých ho táto 

situácia nezaujala, ignoruje. Zlúčením údajov od všetkých žiakov, získame tabuľku, 

ktorú môžeme analyzovať nasledovne: 

1) Počet žiakov, ktorých situácia  na skúmanom predmete (IAV, P11) zaujala (na 

ukážke je to 23 zo 28 respondentov). 

2) Percentuálny podiel žiakov triedy, ktorých situácia  na skúmanom predmete (IAV) 

zaujala (na ukážke je to 82% žiakov). 

3) Počet žiakov, ktorých situácia na skúmanom predmete (IAV)  výrazne 

(nespochybniteľne) zaujala (hodnotenie 3b, na ukážke je to 19 žiakov). 

4) Percentuálny podiel žiakov triedy, ktorých situácia na skúmanom predmete (IAV)  

výrazne (nespochybniteľne) zaujala (hodnotenie 3b, na ukážke je to 68 % žiakov). 

5) Počet bodov (vážené skóre) pridelené na skúmanom predmete (IAV)  danej 

situácii (na ukážke je to 65 bodov). 
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6) Násobok počtu bodov (vážené skóre) pridelené danej situácii v skúmanom 

predmete (IAV) voči priemeru (na ukážke je priemerný počet získaných bodov na 

predmet 15,4 a násobok zisku predmetu s IAV je 4,2). 

 
1. Na hodine predmetu mi veľmi vyhovuje spôsob získavania nových poznatkov. 

Tab. 2.: Ukážka vyhodnotenia otázky z formulára Dotazníka 

 

 

 

Predmet P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15

1 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 17,00 1,00

2    3,00 3,00 1,00

3 1,00 3,00 2,00 6,00 1,00

4 3,00 2,00 1,00 6,00 1,00

5 0,00 1,00

6 2,00 1,00 3,00 6,00 1,00

7 3 1,00 2,00 3,00 1,00

8 1,00 3,00 3,00 7,00 1,00

9 3,00 3,00 6,00 1,00

10 3,00 3,00 1,00 7,00 1,00

11 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 20,00 1,00

12 3,00 3,00 6,00 1,00

13 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 36,00 1,00

14 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 35,00 1,00

15 1,00 2,00 3,00 6,00 1,00

16 2,00 3,00 1,00 6,00 1,00

17 3,00 3,00 6,00 1,00

18 1,00 3,00 2,00 6,00 1,00

19 3,00 2,00 1,00 6,00 1,00

20 3,00 2,00 1,00 6,00 1,00

21 3,00 2 3,00 4,00 1,00

22 1,00 3,00 2,00 6,00 1,00

23 2,00 3,00 1,00 6,00 1,00

24 1,00 2,00 3,00 6,00 1,00

25 3,00 1,00 3,00 7,00 1,00

26 2,00 1,00 2,00 3,00 8,00 1,00

27 3,00 2,00 5,00 1,00

28 1,00 3,00 2,00 6,00 1,00

body 24 8 8 23 14 8 4 17 4 7 65 20 19 5 5 priemer 231

body % 10 3 3 10 6 3 2 7 2 3 28 9 8 2 2 15,40 100

počet 12 4 3 11 6 4 2 6 2 3 23 11 10 2 2 násobok 28

počet % 43 14 11 39 21 14 7 21 7 11 82 39 36 7 7 4,2

počet 3b 4 2 2 4 3 1 0 5 1 1 19 3 3 1 1

počet 3b % 14 7 7 14 11 4 0 18 4 4 68 11 11 4 4
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Rozbor dotazníka 

 

Prieskum sa uskutočnil v triede, ktorá prešla vedomostným výberom (prijímacími 

skúškami, 31 vybratých žiakov z 91 prihlásených)), čo sa prejavuje vo zvýšenom 

počte nadaných a ambicióznych žiakov, na základnej škole zvyknutých na status 

„výborný študent“. Tento status na strednej škole obháji cca tretina žiakov, 

u tretiny dochádza k akceptovanému ústupu zo slávy (sme na náročnej škole) 

a tretina je sklamaná a možno až frustrovaná z toho, že sa im až tak nedarí. Pre 

cca 10% žiakov P je štúdium príliš náročné a s veľkou pravdepodobnosťou triedu 

v budúcnosti zmenia, V takomto rozpoložení boli žiaci počas administrácie 

Dotazníka, čo bolo po uzatvorení koncoročnej klasifikácie. 

V triede  pôsobí mimoriadne odborne zdatný pedagogický kolektív.  

Predmet s IAV nie je z hľadiska profesionálnej orientácie žiakov ani rozsahom, 

ani obsahom výnimočný. Ide o jeden z niekoľkých odborných predmetov.  

Dotazník obsahuje päť oblastí, ktoré sme rozdelili do dvadsiatich štyroch 

podoblastí . Všetky predmety mali rovnakú šancu byť hodnotené, a analyzovať sa  

dá ľubovoľný z nich. Ale v nasledovnom rozbore si budeme všímať len predmet 

v ktorom bolo aplikované IAV a ostatné predmety sme využili len ako základ pre 

porovnávanie. Počet pridelených bodov pre všetky predmety  z toho vypočítaný 

priemer na predmet, hovorí o tom, ako daná podoblasť žiakov oslovuje (trápi) 

násobok hodnotenia predmetu s IAV ku priemeru počtu pridelených bodov na 

predmet, hovorí o intenzite vnímania hodnotenej podoblasti v predmete s IAV. 

 

 

 

Oblasti a podoblasti Dotazníka. 

 

1) Akceptácia metodiky žiakmi 
a) Na hodine predmetu mi veľmi vyhovuje spôsob získavania nových poznatkov.  

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  231 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 15,4 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   65 

 Násobok 4,2 
 

b) Na hodine predmetu mi veľmi vyhovuje organizácia vyučovania.  

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  224 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 14,9 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   57 

 Násobok 3,8 
 

c) Na hodine predmetu mi veľmi vyhovuje spôsob overovania vedomostí žiaka.  

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  225 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 15 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   48 

 Násobok 3,2 
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d) Na hodine predmetu mi veľmi vyhovuje forma hodnotenia práce žiakov.  

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  228 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 15,2 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   66 

 Násobok 4,3 
 

Z uvedených údajov vyplýva, že Oblasť 1 - metodika predmetu s IAV je žiakmi výrazne 

pozitívne hodnotená. 

 

2) Pocit žiaka z užitočnosti účasti na hodine 
a) Najužitočnejšie som strávil čas na  predmete  pre dobre organizovanú prácu 

žiakov 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  190 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 12,7 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   50 

 Násobok 3,9 
 

b) Najužitočnejšie som strávil čas na  predmete lebo som sa dozvedel veľa 
nového 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  201 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 13,4 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   47 

 Násobok 3,5 
 

c) Najužitočnejšie som strávil čas na  predmete   lebo bol pútavý výklad.  

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  193 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 12,9 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   56 

 Násobok 4,4 
 

d) Najužitočnejšie som strávil čas na  predmete lebo bola výborná atmosféra. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  239 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 15,9 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   42 

 Násobok 2,6 
 

e) Najužitočnejšie som strávil čas na  predmete lebo som sa veľa naučil 
a pochopil.  

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  212 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 14,1 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   42 

 Násobok 3,0 
 

Z uvedených údajov vyplýva, že Oblasť 2 - pocit užitočnosti času stráveného na vyučovaní 

predmetu s IAV je žiakmi nezvyčajne vysoký. 

 



12 
 

3) Pocit zaťaženia žiaka na vyučovaní 
a) Najunavenejší som bol na predmetoch lebo boli jednotvárne a nudné. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  156 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 10,4 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   6 

 Násobok 0,6 
 

b) Najunavenejší som bol predmetoch lebo bolo tempo preberania učiva veľmi 
vysoké. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  125 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 8,3 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   2 

 Násobok 0,2 
 

a) Najunavenejší som bol predmetoch lebo sme riešili príliš veľa úloh. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  113 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 7,1 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   7 

 Násobok 1 
 

b) Najunavenejší som bol na predmetoch lebo vyžadovali neustálu  sústredenosť 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  219 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 14,6 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   17 

 Násobok 1,2 
 

c) Najunavenejší som bol na predmetoch lebo bol v triede veľký hluk a chaos. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  72 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 4,8 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   0 

 Násobok 0 
 

Z uvedených údajov vyplýva, že na vyučovaní predmetu s IAV nedochádza k neprimeranej 

únave žiakov – Oblasť 3.. 

  

4) Dôvody maximalizácie domáceho  úsilia žiaka 
a) Doma som sa venoval najviac predmetom lebo ma zaujímali  

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  169 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 11,3 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   23 

 Násobok 2 
 

b) Doma som sa venoval najviac predmetom lebo ich budem  budúcnosti 
potrebovať. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  186 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 12,4 
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 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   18 

 Násobok 1,5 
 

c) Doma som sa venoval najviac predmetom lebo som chcel dobrú známku. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  213 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 14,2 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   25 

 Násobok 1,8 
 

d) Doma som sa venoval najviac predmetom lebo som sa chcel na hodine dobre 
cítiť. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  170 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 11,3 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   23 

 Násobok 2 
 

e) Doma som sa venoval najviac predmetom lebo som sa v škole naučil príliš 
málo. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  93 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 6,2 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   10 

 Násobok 1,6 
 

f) Doma som sa venoval najviac predmetom lebo som sa bál učiteľa. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  87 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 5,8 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   0 

 Násobok 0 
 

Z uvedených údajov vyplýva, že žiaci venujú domácej príprave na vyučovanie predmetu 

s IAV náležitú pozornosť – Oblasť 4.  

  

5) Dôvody minimalizácie domáceho  úsilia žiaka 
a) Doma som sa venoval najmenej predmetom lebo som sa všetko naučil v škole. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  189 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 12,6 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   16 

 Násobok 1,3 
 

b) Doma som sa venoval najmenej predmetom lebo ich nebudem potrebovať. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  151 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 10 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   1 

 Násobok 0,1 
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c) Doma som sa venoval najmenej predmetom lebo sa to aj tak nedokážem 
naučiť.. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  89 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 5,9 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   11 

 Násobok 1,9 
 

d) Doma som sa venoval najmenej predmetom lebo v nich  nebolo treba veľa 
vedieť. 

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  164 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 11 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   2 

 Násobok 0,2 
 

Z uvedených údajov vyplýva, že napriek nadštandardne humanistickému prístupu 

k vzdelávaniu v predmete s IAV si tento predmet zachováva u žiakov primeranú 

vážnosť – Oblasť 5. 

 

 

Zhrnutie 

 

Analýza vyššie prezentovaného dotazníka by mohla byť hlbšia určite by priniesla 

užitočné informácia, ale pre potreby tejto publikácie stačí  zdôrazniť, že: 

1. Ziaci výrazne vnímajú profesionalitu učiteľov pôsobiacich v skúmanej triede, čo 
vidieť z množstva pridelených bodov za položky 1a až 1d (okolo 225 bodov) a 2a 
až 2e (okolo 215 bodov). Oproti tomu vnímanie dezorganizácie a chaosu, obáv 
z učiteľov je veľmi nízke (len okolo 80 bodov) a neúmerného zaťaženia (len okolo 
100 bodov) tiež. 

2. Aj pri nespornej  kvalite učiteľov pôsobiacich v tejto triede je ocenenie/ položiek 
1a až 2e predmetu s IAVpSS až štvornásobne vyššie ako je priemerné 
hodnotenie všetkých predmetov. Z toho vyplýva, že sa na toto vyučovanie 
oplatí pozrieť bližšie. 

3. Z mnohých oficiálnych materiálov sa dozvedáme, že naši žiaci neradi chodia do 

školy. Ich výhrady, aj výhrady, rodičov, či zamestnávateľov voči forme, obsahu, 

metódach vzdelávania sú často predmetom verejnej a odbornej diskusie. 

Vidíte rozdiel? 

 

Poznámka:  

Dotazník síce s väčším rozsahom (viac respondentov, viac tried), ale 

s rovnakými otázkami a rovnakým  výsledkom prebehol aj v rokoch 

1997,  2009, 2016, 2017 a 2018.  Viac v L1. 
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Ako sa nezblázniť z interaktívnej tabule? 

Motto:  „Materiálno (v triede) nesmie učiteľa zaťažovať, nesmie mu uberať priestor 

(časový, mentálny)  na duševno“. 

Už niet u nás školy (škôlky) bez interaktívnej tabule, Predbiehame sa v rýchlosti, 

originálností, farebnosti obrázkov valiacich sa z tabule na žiakov.. Sme očarení, 

očarení sú aj žiaci. Chvíľu. Na ponuku ich múdrych telefónov nemáme. Učiteľ musí 

k tabuli pridať niečo navyše. Seba. 

Našou hlavnou činnosťou v triede je riadenie aktivít seba samého a hlavne žiaka. 

K tomu musíme: 

 vedieť, čo máme (skryté na tabuli) k dispozícii, kde to je, čo môžeme aktivovať 

okamžite, čo s časovým odstupom...  

 myslieť dopredu, zvažovať najbližší krok,  

 reagovať na podnety triedy, nečakané zistenia (nevedomosti, otázky), zmenu 

atmosféry, ...  

 generovať úlohy (otázky),... 

 riadiť, voliť vhodných diskutujúcich, ... 

 zdôrazniť dominantný poznatok z ukončenej aktivity, ... 

 chváliť, povzbudzovať, taktne informovať o nedostatkoch, ... 

 sledovať čas, aby sa stihla pointa úseku, či celej hodiny, ... 

 + tisíc ďalších vecí.   
K týmto povinnostiam nám nové technológie nesmú „pridávať“ ďalšie. 

Preto musíme nastaviť: 

1. Organizačné procesy 

a) technika (vždy) je celý vyučovací  čas zapnutá 

b) žiaci (vždy) prichádzajú za učiteľom 

c) pri vstupe do miestnosti si žiaci (vždy) berú hlasovacie zariadenia 

d) pri vstupe do miestnosti si žiaci (vždy) automaticky zaprezentujú 

e) počas hodiny si žiaci (vždy) sami evidujú pomocné (prémiové) body   

f) na konci hodiny žiaci asistujú pri 

i) zaradení výsledkov hlasovaní do kumulatívneho súboru 

ii) zaradení prémiových bodov do kumulatívneho súboru 

g)  žiaci odchádzajú z miestnosti a pri tom 

i) v kumulatívnej tabuľke vidia doterajší výsledok svojho snaženia (body za 

parciálne aktivity, percentá, známku) 

ii) Odkladajú klikkery (hlasovátka) 

iii) Prehodia pár slov s učiteľom, dohodnú si čas na hlbšiu debatu neskôr, 

dávajú najavo radosť zo spoločne stráveného času (nie je povinné)... 

iv) V dverách sa míňajú s prichádzajúcou triedou. 
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Tab. 3.: Ukážka hodnotenia žiaka prezentovaného na tabuli po každej hodine 

 

 

2. Nastavenie grafiky tabule 

a) ovládací panel 

i) minimálny počet ovládacích prvkov 

ii) žiadna duplicita prvkov 

iii) organizácia prvkov rovnaká na všetkých počítačoch s ktorými učiteľ (napr. 

doma) pracuje 

iv) optimálna veľkosť prvkov 

v) optimálne svetelné pomery (jas tabule/jas osvetlenia učebne) 

vi) klávesnica na tabuli (neodbiehanie k počítaču počas hodiny) 

vii) hodiny, rýchle nastavenie upozornení na prichádzajúci koniec hodiny 

viii)nastavenie nerušivých pomocných informácií (napr. priebeh hlasovania) 

 

3. Nastavenie grafiky predvádzacieho zošita 

a) Pracovná plocha znamená, že na nej sa bude pracovať 

i) Farba a jas pozadia 

ii) Pripravené ukážky kompletných (motivačných) grafických informácie (pár) 

iii) Prevládať musia „torzá“, v ktorých sa dá 

(1) Dopĺňať/mazať  

(2) Odkrývať/zakrývať 

(3) Rozoberať/skladať 

(4) atd. 

 

4. Nastavenie pracoviska žiaka 

a) Na našej hodine bude žiak pracovať 

b) Žiak musí dostávať neskreslené informácie  

i) Musí dobre vidieť (sledovať informácie) 
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(1) Kontrola pozorovacieho uhla žiaka 

(2) kontrola rušivých odrazov jas tabule, jas okolia, zatemnenie okien 

(3) kontrast písma a pozadia 

(4) veľkosť vnímaného detailu (písmo, obrázok) 

(5) regulovaná rýchlosť zmien na tabuli 

 

5. Voľba obsahu pracovnej plochy 

a) Na našej hodine bude žiak pracovať 

b) Musí dostávať aktivizačné podnety 

c) Ignorujte ponuky „hotových“ hodín, maximálne 

i) sa s nimi inšpirujte, 

ii) využite ich časti (obrázky), 

iii) využite parciálne informácie (čísla, tabuľky, grafy) 

 

6. Voľba metódy 

a) Na našej hodine bude žiak pracovať 

b) Musí dostávať aktivizačné podnety 

c) Najčastejším aktivizačným podnetom je otázka. 
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Otázky 

Štvrtý prúd 

Pri opravovaní písomky ma zaujal jav, ktorý som sa pri jeho následnej analýze so 

žiakmi, rozhodol riešiť nasledovnými otázkami: 

 Koľko meracích prístrojov potrebujeme na meranie pomerov na paralelnom 

rezonančnom obvode?  

 Koľko ampérmetrov potrebujeme na meranie prúdov v paralelnom 

rezonančnom obvode? 

 Ak na troch ampérmetroch je údaj 2A, koľko je na štvrtom? 

 ....., 

a 

 Koľko meracích prístrojov potrebujeme na meranie pomerov na sériovom 

rezonančnom obvode?  

 Koľko voltmetrov potrebujeme na meranie napätí v sériovom rezonančnom 

obvode?  

 Ak na troch voltmetroch je údaj 2V, koľko je na štvrtom? 

 ... 

O čo išlo? Na písomke mali žiaci vysvetliť  správanie (vlastnosti) rezonančných 

obvodov (ďalej RO). Mali sa vcítiť do potrieb fiktívneho spolužiaka chýbajúceho na 

vyučovaní tak, aby vedeli odpovedať na všetky jeho prípadné otázky (ako vyzerá?, 

prečo je to tak?, odkiaľ sme to dostali?, ....).  

Automaticky som predpokladal, že riešenie bude obsahovať nasledovné časti 

(pripadá mi to logické, až samozrejmé): 

1. Schéma zapojenia (ako RO vyzerá?, o čom sa budeme baviť?). 

2. Označenie prvkov, prúdov a napätí (čo RO obsahuje?, čo je čo?, ...). 

3. Fázorový diagram (podklad pre štúdium správania sa popisovaného obvodu). 

4. Vzťahy (matematický aparát) popisujúce správanie RO pri zásahoch do RO 

(čo sa stane, ak...?) 

5. Frekvenčné charakteristiky (ako sa RO správajú, ak ...?). 

6. Vlastnosti popisovaného rezonančného obvodu (čo stane pri zmenách 

samotného RO, prípadne jeho okolia?). 

7. Aplikácie popisovaného rezonančného obvodu v praxi (na čo je to dobré). 

Nezanedbateľný počet žiakov niektoré časti z prvej polovice popísaného zoznamu 

(podkladová časť) vynechal, alebo ich spracoval povrchne, ale intenzívne sa venoval  

druhej časti, ktorá by sa mohla familiárne charakterizovať spojením „čo to vie a na čo 

je do dobré“. Niektorým žiakom vôbec nechýbala schéma, niektorým popis prvkov, 

iným fázorový diagram. Napriek tomu vedeli brilantne napísať relatívne ťažké 
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matematické vzťahy, nakresliť charakteristiky (grafy), odporučiť najvhodnejšie 

použitie. 

Takýto postup žiaka (podcenenie podkladov) je podľa autora prejavom nedostatočnej 

sebadôvery žiaka (a učiteľov), ktorú zakladáme v nižších ročníkoch, dokonca už na 

základnej škole. Učiteľ, a cez neho aj žiak, sa dlhodobo sústreďuje na akumuláciu 

informácií, o ktorých predpokladá, že budú obsahom nejakej následnej skúšky 

(prijímacia skúška, maturitná skúška, previerka nariadenou inštitúciou,  kontrola 

nadriadeným, medzitriedne porovnávanie „kvality“, ap.). Žiak sa zameriava na záver 

riešenia úlohy. Koľkokrát sme už počuli dialógy žiakov, v ktorých najsilnejšie znela 

otázka: „Koľko ti to vyšlo?“. Výsledok dobrý, všetko dobré...  Cesta k nemu nie je 

dôležitá. Táto „taktika“ žiaka (zameranie sa na výsledok) je teda výsledkom stále 

pretrvávajúceho pamäťového učenia, ktoré sa snažili (neúspešne)  potlačiť už celé 

generácie školských reformátorov. 

Náš absolvent by však mal byť predovšetkým sebavedomým občanom, ktorý sa pýta, 

hľadá informácie (podklady) a na základe nich sa rozhoduje. Aby sa ním stal, musia 

byť naše hodiny plné otázok, diskusie, konfliktu, ale aj konsenzu, dohody a uznania, 

že pravda nie je dogma, ale výsledok stretu podložených argumentov. 

Prečo práve vyššie napísané otázky padli pri analýze písomky?   

Zvolil som ich preto, že sa na ne nedá odpovedať „ z hlavy“, ani sa nedá na odpoveď 

využiť „zdravý sedliacky rozum“, či všeobecne rozšírená „geniálna pamäť“. 

Problém sa musí nakresliť, pretože v nákrese (schéme) vieme nájsť vhodné miesta 

na pripojenie meracích prístrojov (tým určiť ich počet)  a len z fázorového diagramu 

vieme odčítať správnu odpoveď o hodnote štvrtého prúdu. Bez nich to jednoducho 

nejde. Vzorce (z hlavy, ruky, mobilu, ...) sú nepoužiteľné, lebo nevieme, ktorý je ten 

hľadaný (štvrtý) prúd. Ten sa musí jednoducho vidieť ... 
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Nedôvera je dar. 

Určite by to potvrdilo množstvo oklamaných (nielen)seniorov rôznymi „šmejdmi“, 

„opravármi“, či „vnukmi, ktorí  si zabudli peniaze“ a súrne musia dobre investovať. 

Dôvera sa dôverčivým škaredo nevyplatila. 

S nedôverou však nemajú dobrú skúsenosť lekári, farári,  učitelia, či politici, ktorí 

úprimne radia, či upozorňujú (nefajčite, nehrešte, učte sa, voľte nás, ...), ale ich rady 

sa sústavne (nami ostatnými) ignorujú. Iné nepomôže, len vytrvať. Na opakovaných 

„popáleniach sa“ našich klientov (žiakov, občanov) dokumentovať, že naše rady sú 

užitočné a treba sa nad nimi zamyslieť (v ideálnom prípade sa ich aj držať).  

Preto často aplikovaná otázka (úloha) musí byť hlavným nástrojom učiteľa, 

dominantný prvok hodiny, objekt skúmania hospitácií, inšpekcií, ap. 

Otázka, jej rýchla analýza, komunikácia medzi žiakmi, posúdenie variant, evidovaná 

odpoveď, spoločná diskusia(obhajoba svojej odpovede), objavenie správneho 

riešenia, povzbudenie zo správnej voľby/“popálenie sa“ a z neho plynúce poučenie.  

Opakovaným využívaním (niekoľko rokov) tohto postupu, povzbudzujeme žiakov ku 

kritickému mysleniu, prispievame k rastu dôvery v nás, ale hlavne k rastu dôvery vo 

vlastné schopnosti a budujeme odvahu k samostatnému riešeniu úloh. Potláčame 

tendenciu ku sebapodceňovaniu, pasivite, čí získavaniu výsledku nečestným 

spôsobom. 

Na týchto úvahách je postavené interaktívne vyučovanie, ako ho vnímame my 

(IAVpSS), a ktoré v minimálne menenej podobe realizujeme už dvadsaťpäť rokov. 

Namieste sú otázky: „Prečo so žiakmi diskutovať tak komplikovane? Načo k tomu 

potrebujeme hlasovacie zariadenie?“. A pridajú sa príklady kolegov (Archimedes, 

Sokrates, Komenský, ...), ktorí si poradili aj bez toho. 

„Hlasovanie je skúšanie!“. Pri každej prezentácii našej predstavy o interaktívnom 

vyučovaní, sa mi touto vetou snaží časť publika dať na vedomie, že mojim 

informáciám  rozumie. Vždy musím vynaložiť veľa úsilia, aby som túto predstavu 

vyvrátil. A často sa mi to ani nepodarí. 

Je pravdou, že autori hlasovacích zariadení (vychádzam z návodov na obsluhu, 

ponúkanou vizualizáciou  výsledkov hlasovania, inštruktážnych videí, diskusných fór, 

ap.) ich prioritne orientujú na zistenie zvládnutia učiva a získanie podkladov pre 

klasifikáciu a hodnotenie žiaka. A treba priznať, že aj naša koncepcia hlasovacieho 

zariadenia z roku 1991 mala ambíciu dosiahnuť tieto efekty. Ale už vtedy sme 

preferovali získanie spätnej väzby a po niekoľkominútovej práci so žiakmi nasledovali 

tri, štyri otázky k prebranej sekvencii, hlasovanie  a pri dostatočnej úspešnosti 

odpovedí získanej z hlasovania, prechod na ďalšiu sekvenciu.  
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Veľmi rýchlo sme však spozorovali, že hlasovanie skrýva oveľa vyšší potenciál. 

Už pred ním je pozorovateľná vyššia sústredenosť žiakov na dianie na hodine. Po 

hlasovaní je neprehliadnuteľný silný záujem žiakov na spoznaní výsledku 

(motivácia).  

A práve tento záujem sme využili v celoplošnej diskusii (hneď po hlasovaní), ktorá je 

intenzívna (každý obhajuje svoju pravdu), a na ktorej sa zúčastňuje neobvykle veľký 

počet žiakov. Tento moment je veľmi silný a poznačuje celkovú atmosféru na týchto 

hodinách, postoj žiakov k vyučovaniu, k sebe navzájom, ich správanie, ochotu 

spolupracovať, ap. Počas diskusie má žiak možnosť prezentovať svoje riešenie 

(niekedy až „objav“) a učiteľ ho má možnosť často pochváliť a budovať tak jeho 

sebavedomie. Tieto a ešte ďalšie, zatiaľ nespomenuté,  efekty tohto vyučovania, 

vedú učiteľov, ktorí ho vidia prvý raz k vyhláseniu: „Vy máte úplne iné deti, ako máme 

my.“. 

Hlasovanie teda nie je skúšanie, ale evidovaný (ukladá sa na konto žiaka do 

počítača) názor, a ten vyvoláva potrebu sa o jeho osud sa zaujímať, prípadne zaň aj 

bojovať. Podajte si tiket, kúpte si nejaké akcie (všetko z kategórie evidovaný názor), 

či spomeňte si na svoje pocity, keď ste na brannej výchove strieľali do terča 

(evidovaný výsledok), a učiteľ vás nechcel k nemu pustiť, lebo ešte všetci 

nedostrieľali, a zistíte, o čom hovorím. Preto hlasovanie, a nie hromadné 

(nezaväzujúce) výkriky „chápeme“. 

 

Aké otázky? 

Kvalita učiteľa sa pozná podľa kvality ním položených otázok. Príprava pedagógov 

by mala získaniu zručnosti (umeniu) klásť otázky venovať zvýšenú pozornosť. Dobre 

položená otázka robí v triede zázraky. Šum, otáčanie sa jeden k druhému, diskusia, 

žiadosti o bližšie objasnenie, intenzívna snaha odpovedať, ... To sú dôkazy, že 

otázka trafila do čierneho, že zarezonovala.  

Opakom je apatia, „vtipné“ poznámky, vynachádzavé spôsoby narušovania hodiny, 

ako formy protestu žiakov proti nezodpovedateľnej,  neodbornej, primitívnej, či rôzne 

inak neprimeranej otázke.  

Učiteľ – profesionál si tieto  riziká uvedomuje a to môže v ňom paradoxne vyvolať až 

úzkostlivú snahu o dokonalosť, precíznosť a jednoznačnosť. Veľmi ho to zaťažuje, 

hodine chýba uvoľnenosť, ľahkosť, iskra, „šmrnc“. K takémuto stresu nie je však 

dôvod. Pri všetkých výhradách k našim žiakom, je 99% z nich férových a vedia 

oceniť profesionalitu učiteľa. Evidujú prácu učiteľa na sebe a jeho úprimný záujem  

posunúť ich dopredu. Ak to tak nie je a žiak s učiteľom – profesionálom napriek 

všetkej snahe učiteľa stále bojuje (kazí hru), ide o patologický jav, či o zúfalé 

upozorňovanie na nejaký, obyčajne mimoškolský, problém. Teda 99% žiakov verí, že 

učiteľom – profesionálom položená otázka, má v danom okamihu a kontexte svoje 
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miesto a učiteľ presne vie, čo chce ňou vyvolať. Preto je potrebné prepnúť na 

bezstresový režim. Opýtať sa krátko na užitočné veci súvisiace s našim zámerom. 

Netreba množstvo a komplikovaných výberových odpovedí. Často stačí len výber 

“mám/ nemám pravdu“, „zlepší/zhorší“, „nachádza sa/nenachádza sa“, „koľko chýb 

som urobil“, ap.  

Žiaci „sa chytia“ a učiteľ si uvedomí  svoju cenu. Blok sa prelomí a nasledujú 

vydarené otázky (uvoľnené, vtipné, nápadité, ...), ktoré vás pri príprave na hodinu ani 

nenapadnú. Podobnú skúsenosť majú aj herci (divák sa „chytil“). A my učitelia sme 

tak trochu herci. Len by sme nemali byť na smiech... 

 

Prečo (akurát) tieto otázky? 

IAVpSS stojí na otázkach najčastejšie z hlavy (učiteľa), ponúkaných odpovediach, 

hlasovaní o nich, diskusii, ... 

Dôsledkom je permanentné objavovanie, obhajovanie, dobrý pocit ... 

Otázky generuje učiteľ popri všetkom ostatnom, čo musí v triede stihnúť. Nemá ich 

detailne pripravené, musí reagovať na signály od žiakov, musí byť pohotový, 

kreatívny. Musia byť krátke. Žiak nemá riešiť otázku, ale odpoved na ňu. 

V nasledovnom zozname môžete nájsť inšpiráciu: 

Vyber správny výsledok ...  
Kde je ...  
Ktorým smerom je ...  
Koľko členov má ...  
Správne som to urobil?  
V ktorej časti je ...  
Koľko ...  
Z akého ...  
Ako sa zmení...  
Ktorá je ... (porovnaj vlastnosť) ...  

Koľko chýb som urobil ...  

Koľko údajov potrebujem ...  

Koľko ... musím napísať ...  
Koľkokrát musím ...  

Čo sa stane?... (udalosť A, B)... 
Ktoré písmeno z hlasovátka ... 
V ktorej polovici abecedy (posledné písmeno prvej polovice je M)  ... 
V akom číselnom rozsahu sa nachádza ...  
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Ukážky otázok  

 

Práve (máj 215) som dokončil prípravu záverečný testov pre sedem tried, v ktorých 

učím deväť predmetov. V každom teste je približne šesťdesiat otázok a na každú 

priemerne štyri odpovede (spolu päťsto štyridsať otázok a dvetisíc odpovedí. Veľkú 

časť tejto hromady som vytvoril počas roka, či v nedávnej minulosti. Ale aj tak ju 

treba prehádzať, preosiať, doplniť novými otázkami, ktoré sú naviazané na situácie, 

ktoré sa počas roka, v čase preberania danej témy vyskytli. Použitie starých testov 

bez tohto zásahu by ma  trápilo výčitkami, že otázka „neladí“ s prebratým učivom, je 

už za zenitom, nezodpovedá (technologickým, pedagogickým, ...) reáliám. V ďalšom 

texte budem riešiť príčiny, očakávania spojené s niektorým typickými otázkami ... 

 

Príklad 1. 

Charakteristika otázky 

Podklad: Elektrická schéma, obrázok 

Selekcia v obrázku: čísla, abecedné písmená, začiatočné písmená 

Schéma otázky: pojem 

Schéma odpovedí: výber 

 

1. So súčiastkou „A, B, C, D“ na priebehoch 

(grafoch, charakteristikách) súvisí  

a. 2 

b. 4 

c. 6 

d. Ani jedna ponuka nie je správna 

 

2. S písmenom „t “ súvisí  

a. 2 

b. 4 

c. 6 

d. Ani jedna ponuka nie je správna 

3. S číslom „6 “ súvisí  

a. A 

b. B 

c. D 

d. Ani jedna ponuka nie je správna 

 

Poznámka k otázke: Tak často ako podceňujeme vedomosti žiakov (z rodiny, od  

kamarátov, z vlastnej záujmovej činnosti, z médií, zo  sociálnych sietí, ...), rovnako 

často ich aj preceňujeme. Očakávame, že na našu hodinu prichádza perfektne 

pripravený, celý deň myslí len a len na náš predmet,  už v nižších ročníkoch sa 

z danou informáciou samozrejme pracuje, proste je to tak triviálna informácie, že sa 

s ňou nemienime zdržiavať . Položte nenápadnú otázku, bokom, bez fanfár, len tak 
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mimochodom. A neveríte.... Neočakávaná chybovosť odpovedí, popletené, 

pomiešané. Ak to nedáte na správnu mieru, staviate na piesku. Predchádzajúca 

otázka je z tohto súdka.  

 

4. Ktorý priebeh do obrázku nepatrí  

a. 1 

b. 2 

c. 5 

d. Ani jedna ponuka nie je správna 

 

5. Ktorý zápis v časových priebehoch platí  

a. 5+4=1 

b. 2-1=5 

c. 3+4=1 

d. Ani jedna ponuka nie je správna 

 

Poznámka k otázke: Tento typ výberovej odpovede (matematicky nelogický zápis) 

môže vyvolať nepochopenie, ktoré môže vyústiť k „vypnutiu“ premýšľania (na toto 

nemám). Ak si žiaci zvyknú, že otázky učiteľa sú postavené na niečom, čo už 

niekedy zaznelo, čo vedia vždy nájsť, ak začnú hľadať, nerezignujú a (aj vo 

vzájomnej diskusii) na odpoveď logicky prídu.  

 

6. Ktorý prvok je z danej 

schémy „vyradený“  

a. L1 

b. C1 

c. Aj , aj C1 

d. žiadny 

 

 

 

Poznámka k otázke: V každom 

odbore sú veľké pravdy, na ktorých odbor stojí, ktoré treba vždy ovládať 

a rešpektovať. Takouto pravdou v elektrotechnike je vyraďovanie a zaraďovanie 

súčiastok, alebo častí elektrických zariadení. Na ukážke je to ilustrované tromi 

vypínačmi. Otázka padla v 1. ročníku, dávno predtým, ako sa takéto zložité obvody 

podľa plánu (oficiálne)  preberajú. 

Aby bolo minimalizované hádanie, ponuka výberových odpovedí je skonštruovaná 

tak, aby sa žiak zameral len na malú časť schémy (okolie C1 a L1), všimol si 

vypínače a mohol premýšľať (diskutovať so spolužiakom) ako by to mohlo byť. 

A učiteľ si mohol vypočuť nádherné zdôvodnenie a sformulovanie veľkej 

elektrikárskej pravdy:. Súčiastky vyraďujeme z obvodu ich odpojením (súčiastka C1, 

stačí na jednom mieste), alebo ich premostením (súčiastka L1)“. Temer súčasne 
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s doznením poslednej hlásky zdôvodnenia sa z druhého kúta triedy ozvala naliehavá 

otázka: „A načo je dobré vyraďovať to, čo sme predtým prácne namontovali?“.  

Čo myslíte? Načo?... Dôležitá teraz nie je moja odpoveď, ale to, že otázka zaznela. 

 

Charakteristika otázky 

Podklad: Elektrická schéma, obrázok 

Selekcia v obrázku: čísla, abecedné písmená, začiatočné písmená 

Schéma otázky: pojem 

Schéma odpovedí: výber 

 

1. Odberateľ nn (vn, vvn) 

má číslo 

a. 11 

b. 7 

c. 1 

d. Ani jedno 

2. Rozvodné zariadenie 

nn (vn, vvn) má číslo 

18 

a.  

b. 5 

c. 2 

d. Ani jedno 

3. Zdroj má označenie 

a. 18 

b. 5 

c. 2 

d. Ani jedno 

4. Vinutie s uzemneným (izolovaným, nepriamo uzemneným) uzlom má označenie 

a. 13 

b. 16 

c. 17 

d. Ani jedno 

e. Viac ponúk je správnych 

5. Vinutie zapojené do trojuholníka má označenie 

a. 13 

b. 16 

c. 17 

d. Ani jedno 

e. Viac ponúk je správnych 

 

Charakteristika otázky 

Podklad: Elektrická schéma, obrázok 
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Selekcia v obrázku: čísla, abecedné písmená, začiatočné písmená 

Schéma otázky: pojem 

Schéma odpovedí: výber 

 

6. Prvok s označením 11 

je 

a. Odberateľ nn  

b. Odberateľ vn 

c. Odberateľ vvn 

d. Nie je 

odberateľ 

7. Prvok s označením 11 

je 

a. Rozvodné 

zariadenie nn  

b. Rozvodné 

zariadenie vn 

c. Rozvodné 

zariadenie vvn 

d. Nie rozvodné zariadenie 

8. Prvok s označením 11 je 

a. Je zdroj 

b. Nie je zdroj 

9. Prvok s označením 8 je 

a. Vinutie s uzemneným uzlom 

b. Vinutie s izolovaným uzlom  

c. Vinutie s  nepriamo uzemneným uzlom  

d. Žiadna ponuka nie je správna 

e. Viac ponúk je správnych 

10. Prvok s označením 3  

a. je vinutie zapojené do trojuholníka  

b. je vinutie zapojené do hviezdy 

c. nie je vinutie  
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Charakteristika otázky 

Podklad: Elektrická schéma, obrázok 

Selekcia v obrázku: čísla, abecedné písmená, začiatočné písmená 

Schéma otázky: pojem 

Schéma odpovedí: výber 

 

 

11. Koľko označených miest 

sú vzdušné (káblové) 

vedenia 

a. 2 

b. 4 

c. 7 

d. Ani jeden počet 

nie je správny 

12. Koľko označených miest 

popisuje 

generátor(transformátor, 

motor) 

a. 2 

b. 4 

c. 7 

d. Viac ako 9 

e. Ani jeden počet nie je správny 

13. Koľko označených miest má napätie nn (vn, vvn) 

a. 2 

b. 4 

c. 7 

d. Viac ako 9 

e. Ani jeden počet nie je správny 

14. Koľko označených miest má napätie Un+5% 

a. 2 

b. 4 

c. 7 

d. Viac ako 9 

e. Ani jeden počet nie je správny 

15. Koľko označených miest je vinutie zapojených do ( trojuholníka, hviezdy) 

a. 2 

b. 4 

c. 7 

d. Viac ako 9 

e. Ani jeden počet nie je správny 
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Charakteristika otázky 

Podklad: Elektrická schéma, obrázok 

Selekcia v obrázku: čísla, abecedné písmená, začiatočné písmená 

Schéma otázky: pojem 

Schéma odpovedí: výber 

 

16. Koľko označených 

miest má 

uzemnený uzol 

(nepriamo 

uzemnený uzol, 

vinutie bez uzla) 

a. 2 

b. 4 

c. 7 

d. Ani jeden 

počet nie 

je správny 

 

 

 

 

 

Schéma otázky: spojenie 

Schéma odpovedí: (ne)platnosť 

Prepojenie otázky a odpovede:  spojenie 

Úroveň: 2(poznať súvislosť) 

 

 

17. Krútené vedenie má č. 6 

a.  pravda 

b.  nepravda  

18. Zväzkové vodiče sú v mieste 9 

a.  pravda 

b.  nepravda  

19. Miesto s najnižším napätím je 4 

a. pravda 

b.  nepravda  

20. Miesto s najvyšším napätím je 12 

a. pravda 

b.  nepravda  
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Otázka a príbeh 

Je známe, a „v civile“ aj často využívané, vtiahnutie poslucháča (priateľa, známeho aj 

neznámeho človeka, žiaka, ...) do spolupráce cez emotívne (zaujaté) rozprávanie 

(posťažovanie sa, pochválenie sa, rozčúlenie sa, ...). Poslucháč sa takto stáva 

účastníkom nášho príbehu, chce vedieť viac, prichádza s návrhmi efektívnej pomoci 

(účasti, spolupráce). Príbeh otvára (akceleruje) komunikáciu, výmenu vedomostí, 

postrehov, názorov, riešení. Buduje sa spolupatričnosť účastníkov, zlepšujú sa 

vzťahy, buduje sa pocit užitočnosti spoločne stráveného času, ochoty stretnúť sa 

znova, či neochoty sa rozísť...  Príbeh pomáha, je veľmi užitočný. 

Táto každodenná skúsenosť sa často „bije“ s prevažujúcou metódou výkladu, či 

jednoduchého nadiktovania „dôležitých“ informácií.  

A namieste je otázka: „Prečo je to tak? Prečo postupy, ktoré nm dobre súžia  

vynechávame (ignorujeme)?“  

Pripisujem to nízkemu sebavedomiu učiteľa (učiteľského stavu). 

Príbeh sa rovná odhalenie, ukázanie slabých miest nášho brnenia poslucháčovi, 

pripustenie si ho do nášho súkromného priestoru. Výklad, diktovanie zabezpečuje 

spoľahlivý odstup, istotu splnenia úlohy (časového plánu, povinnosti).  Preto príbeh 

absentuje a keď máme pocit, že by sa hodil (hospitácia), sme kŕčovití, nepresvedčiví, 

žiaci prekvapení (doteraz sme sa takto neučili) a hostia (hospitujúci) sklamaní...  

Preto musí byť príbeh štandardnou súčasťou hodiny, jej spojovacím článkom, ktorý ju 

sprevádza od začiatku do konca. Na záver pointa, doznievanie, uspokojenie ...  

Cieľom „príbehu“ je dať žiakovi červenú niť, ktorej sa môže držať a uľahčovať si tak 

orientáciu v množstve informácií ktoré sa na neho zo všetkých strán (na všetkých 

predmetoch) valia a ktoré sú pre jeho život „nevyhnutne potrebné“. 

Tvorba otázok, ako už bolo(bude) zdôrazňované je pri IAVpSS dominantnou úlohou 

učiteľa, a pre niektorých je veľmi zaťažujúca.  Spojenie s príbehom túto aktivitu 

učiteľovi  významne uľahčuje. Otázky totiž s príbehom prirodzene korešpondujú. 

 

Príklad 2. 

: Elektrotechnika, 2. ročník, odbor Technicko-informatické služby  

Cieľ: Získať prehľad o súčiastkovej  základni pre elektroniku, konštrukcii 

a vlastnostiach elektronických zariadení.  

Realizácia:  

Príbeh o hlase, ktorý počuť na sto kilometrov, treba ho premeniť na elektrický signál, 

na to sú mikrofóny, pracujúce podľa fyzikálnych zákonov, z ktorých vyplynú ich 

princípy, z nich konštrukcie, z nich vlastnosti, z nich zaradenie do systému.  
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Komentár: Nenápadne informujeme (presviedčame) žiaka o užitočnosti toho, čo sa už 

niekedy učil (opakovanie) a užitočnosti toho, čo budeme spolu riešiť. Nemusíme ho  

 

Pokračovanie príbehu: Mikrofónom vytvorený elektrický signál treba zosilniť 

(zosilňovače), súvisiace prvky, polovodiče, stavba atómu, tranzistory, funkcia, 

charakteristiky, vlastnosti, optimalizácia nastavenia, potrebné okolie tranzistora, 

optimalizácia prevádzky, iné tranzistory (pozri úvahu nižšie). spätná väzba, 

Komentár: Pomaly pribúdajú nové pojmy a každý z nich rieši aktuálne vzniknutý problém. 

Opakuje sa motivácia užitočnosťou, v každom kroku vidieť,  že má zmysel. 

 

Pokračovanie príbehu: Zosilnený signál treba preniesť, ale jeho frekvencia to 

neumožňuje, potrebujeme vytvoriť nový - (nosnú) frekvenciu, k tomu potrebujeme 

oscilátory (zosilňovače s kladnou spätnou väzbou), z toho sa ponúka modulácia, 

modulátory, antény,  

Komentár: Podčiarknutá  časť je aplikácia podčiarknutých častí z predchádzajúceho 

odseku. Je to „odmena“ tím, ktorí chápu veci v súvislostiach a snažia sa ich hľadať. 

 

Pokračovanie príbehu: Z množstva signálov (frekvencií) v éteri treba vybrať ten 

pravý, prijímače, vstupné obvody, filtre, rezonancia, demodulácia, zosilnenie, spätná 

premena elektrického signálu na akustický - reproduktory, fyzikálne zákony, z nich 

princípy, z nich konštrukcie, z nich vlastnosti, z nich zaradenie do systému, súvisiace 

prvky, výhybky, reaktancia, indukčnosť, kapacita, charakteristiky „dobrého“ zvuku. 

Komentár: Mix „starých“ a nových pojmov, ktoré spolu ladia a vytvárajú užitočný 

a pochopiteľný systém.  

Ak je záujem, možno zhrnutím informácií z prezentovaného príbehu dedukovať doplnok 

viet: XY delíme na ..., skladá sa z..., poznáme ,,, 

 

Poznámka:  

Obsah komunikácie učiteľ – žiak (učivo), treba podriadiť príbehu. Neobávajme sa 

návratu k „už prebratému“, či odbočeniam, ak to urobí príbeh celistvejší, logickejší, či 

s prekvapivou a užitočnou pointou.  

Teraz príde vyššie avizovaná úvaha: 

Bipolárne tranzistory (známe cca 60 rokov), ako základnú súčiastku elektroniky (majú 

veľkú spotrebu) „vylepšíme“ a dostaneme unipolárne tranzistory, známe pod značkou 
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MOS (známe cca 30 rokov). Ich činnosť je veľmi podobná činnosti elektrónky (Edison 

ju objavil pri pokusoch na žiarovke, známa cca130 rokov, najlepšie roky má za 

sebou). Zaradenie elektrónky do príbehu o zvuku, nám umožní nenápadne upozorniť 

na užitočnosť času stráveného na téme elektrostatika (minulý rok). Okrem toho 

môžeme odbočiť k aplikácii elektrónky s názvom „magnetron“, ktorú máme všetci 

doma v mikrovlnke a ktorá by sa mala (bezdôvodne) preberať až o dva roky.  

Všetko do seba zapadá a okrem technických informácií, si (možno) uvedomíme ako 

veci strácajú na hodnote, ale po malých zmenách okolitých podmienok, či konštrukcií 

sa nám vracajú s ešte väčšou slávou ako predtým. 

Učivo usporiadané do príbehu prináša zaujímavý vedľajší efekt. Núti nás (učiteľa) 

položiť si otázku „prečo?“ Je to otázka o užitočnosti, toho, čo robím. Ak nie sme 

presvedčení o užitočnosti toho, čo robíme, čo ponúkame žiakom, je to na nás 

poznať. Necítime sa komfortne, sme nepresvedčiví, nedôveryhodní... A pracujeme 

ťažšie, vydávame energiu na udržanie pozornosti žiakov, či aspoň akej, takej 

disciplíny.  

Otázka“  

 Prečo vyberiem tú a nie inú informáciu, 

 prečo poviem niečo prvé, niečo neskôr, 

 čo prezradím, na čo nechám žiaka prísť,  

 atd. 

nás (učiteľov) posúva dopredu. 

Máme v pláne (za úlohu, chceme) pracovať s informáciami X, Y, Z. Aké poradie 

zvolíme? Ponúka sa Komenského stratégia - od jednoduchého, ku zložitému. Nebolo 

by lepší „histoirizujúci postup - od staršieho, ku modernejšiemu? Niektorí 

uprednostňujú prispôsobenie sa iným predmetom, dúfajúc, že ak kolega niečo 

preberie, môžu plynule nadviazať, iní idú v poradí (napr. abecednom), väčšina podľa 

schváleného tematického plánu. 

.  

 

Obr. 4a.: Ukážka jednouchého  
podkladu ku schéme tepelnej elektrárne 

 

 

Obr. 4b.: Ukážka doplneného podkladu  
ku schéme tepelnej elektrárne 

 



32 
 

 

 

Obr. 4c.: Ukážka kompletnej schémy 
tepelnej elektrárne 

 

 

 

 

Uprednostňujem usporiadanie vytvárajúce dobré podklady pre tvorbu otázok . To 

nevylučuje žiadne z vyššie uvedených 

Príklad 3. 

Na Obr. 4 vidíme postup od jednoduchého k zložitejšiemu. Téma (Tepelné elektrárne 

- TE) tento postup umožňuje. Podrobným analyzovaním procesov vo vode a pare 

(Obr. 4a) dospejeme k potrebe túto jednoduchú schému postupne dopĺňať (Obr. 4b) 

a získané poznatky z týchto krokov nám umožnia odborne sa orientovať v skutočnej 

schéme TE (Obr. 4c) 

V príklade 6 je použitý opačný postup. Hľadaním prvkov skutočnej (zložitej) 

konštrukcie, skúmaním vzájomných väzieb týchto prvkov, pochopíme dôvody „prečo 

je to tak“. A nemáme problém so „zatvorenými očami“ túto konštrukciu neskôr 

vytvoriť (nakresliť). 

Očakávam námietku o chaose, duplicite, „vykrádaní si“ obsahu predmetu.  

Ak má učiteľ (na škole, v spoločnosti) silné postavenie (výsledky, povesť, ...), ak 

pracuje na liberálnej (humanisticky orientovanej) škole, táto námietka nezaznie. 

Všetci vedia, že učiteľ vie... 

Ak škola imituje vojenský útvar alebo učiteľ roky  „varí z vody“, každé vybočenie 

z plánu (radu) skončí konfliktom. 

Na ilustráciu vnímania opísaného postupu žiakmi uvádzam odpoved z Dotazníka  

Najužitočnejšie som strávil čas na  predmete,  lebo bol pútavý výklad.  

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  193 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 12,9 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   56 

 Násobok 4,4 
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Graf 2:: Akceptácia  formy  výkladu   (Predmet s IAVpSS má č. 11) 

 

Z rozboru a Grafu 2 je vidieť, že predmet vyučovaný v prostredí IAVpSS (č. 
11) je v položke „Výklad ....“ mimoriadne pozitívne hodnotený. Pritom výklad 
nie je dominantným prvkom IAVpSS. Učiteľ hlavne urobí stratégiu dialógu 
s triedou, usporiada „podnetové“ informácie (príbeh) a riadi vzdelávací proces. 
Ak má v talóne dobré tromfy (zaujímavé príklady, vhodná ukážky, situácie zo 
života, ...), ide všetko ľahšie.  
 
Jednou z dôležitých potrieb človeka (žiaka) je potreba sebarealizácie. V dobe 
ľahkej dostupnosti  čohokoľvek, je práve táto potreba stále naliehavejšia. 
Tento moment môže učiteľ využiť a organizovať činnosť účastníkov 
vyučovania (teda aj svoju) tak, aby  kľúčovou činnosťou žiakov bolo 
objavovanie. Ak má isť o prirodzený proces (nie náhodný, príležitostný, či 
násilný), musí byť tento proces sústavný. Preto je potrebné usporiadať učivo 
tak, aby každá jeho časť poskytovala možnosť na zapojenie žiakov do procesu 
aktívneho poznávania.  

 

Príklad 2: Automatizácia, 3. ročník, odbor Elektrické zariadenia 

Cieľ: Získať prehľad o konštrukcii, vlastnostiach, navrhovaní a prevádzkovaní 

riadiacich systémov.  

Realizácia: Príbeh o miestnosti, neznesiteľnej teplote (stave) v nej, premena 

informácie o teplote na elektrickú - snímače, fyzikálne zákony, z nich princípy, z nich 

konštrukcie, z nich vlastnosti, z nich zaradenie do systému, logické spracovanie 

informácií o stave – logické podmienky spolupráce, logické obvody, požiadavky, 

vlastnosti, konštrukcia, výsledky ich spolupráce, možnosti minimalizácie, 

optimalizácia riešenia, súvisiace prvky, automatizované systémy, ponuka na trhu, 

vízie do budúcnosti. 
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Príklad 3: Tepelné elektrárne, 4. ročník, odbor Elektrické zariadenia 

Cieľ: Získať prehľad o konštrukcii a vlastnostiach elektronenergetických zariadení.  

Realizácia: Príbeh o možnostiach premeny rôznych foriem energie na elektrickú, 

energetický reťazec, tepelná energia, obeh voda - para,  toky energie v obehu voda – 

para, zariadenia na realizáciu obehu, diagramy obehu, účinnosť, možnosti zlepšenia 

účinnosti, doplnkové zariadenia obehu, schéma tepelnej elektrárne, optimalizácia 

činnosti, tepláreň, paroplynový cyklus, zaradenie tepelných elektrární do 

energetického systému. 

 

Príklad 4: Asynchrónny motor, 4. ročník, odbor Elektrické zariadenia 

Cieľ: Získať prehľad o konštrukcii, vlastnostiach a možnostiach regulácie otáčok 

a elektrického brzdenia asynchrónnych motorov. 

 Realizácia: Príbeh o prenose energie cez transformátor možnostiach premeny 

elektrickej energie na mechanickú, rovnice, realizácia,  podmienky činnosti, sklz, 

úpravy rovníc, momentová charakteristika, možnosti zmeny momentovej 

charakteristiky – regulácia, možnosti, realizácia, vlastnosti, brzdenie, doplnkové 

zariadenia, zaradenie asynchrónnych motorov do ponuky elektrických pohonov. 

 

Priznávam, že odborníci z neelektrotechnických odborov na týchto príkladoch veľa 

nevidia.  Jedno by však vidieť mohli. A to absenciu prezentácie nevysvetleného 

(nepochopeného) systému. Koľkokrát sme počuli:“ ... patrí do skupiny ..., skladá sa..., 

delí sa ... a pritom sme význam použitých pojmov ešte nepoznali.  Príbeh sa začína 

problémom, ktorý sa pozoruje, analyzuje, rieši a pri týchto činnostiach sa objavujú 

nové informácie, uplatňujú (obnovujú, aplikujú, utvrdzujú) sa staré informácie 

a vytvára sa systém pochopeného, užitočného, v ktorom sa dá orientovať, pretože 

chápeme súvislosti. Príbeh nám jednoducho zabráni „prepnúť“ na pamäťové učenie.   

Ilustrácia je v článku:  Ukážka postupu pri IAVpSS. 
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Priebeh hodiny. 

 

Ukážka klasického postupu. 

Úvodný monológ učiteľa: Na dnešnej hodine sa zoznámime s novým pojmom – 

Rezonancia. Ide o veľmi dôležitý jav, ktorý sa využíva v rôznych oblastiach 

elektroniky a elektrotechniky, napríklad vo vysielačoch, prijímačoch, filtroch, 

pásmových priepustiach, kompenzácii asynchrónnych motorov, meraní indukčnosti, 

kapacity, frekvencie, ap.  

Komentár: Zdanlivo ide o účinný motivačný vstup. Žiak by sa mal motivovať upozornením 

na široké uplatnenie nového pojmu v praxi. Pochybujem o tom. Žiakovi ponúkame súčasne 

dve neznáme: Pojem rezonancia a pojem napr. priepusť. Ani o jednom nič nevie. Napriek 

tomu sa časť žiakov monológ učiteľa (rado?) „nabifľuje“ a osvojí si pocit, že vie. Väčšina 

žiakov sa však s týmto druhom informácií trápi, alebo ich nezvláda. 

Pokračujúci monológ učiteľa:... Podmienku rezonancie je výskyt indukčnosti 

a kapacity v obvode, ktorý obsahuje napájací zdroj so striedavým napätím . Podľa ich 

vzájomného zapojenia poznáme rezonančný obvod paralelný a sériový. Na obrázku 

je schéma paralelného rezonančného obvodu (PRO). Nakreslite si ho... V schéme 

vidíme dva rôzne potenciály, jedno napätie, štyri prúdy. Aby sme pochopili („ videli“) 

správanie PRO , nakreslíme fázorový diagram.  

Komentár: Podčiarknuté slová sú fakty, ktoré sa treba naučiť. Nemajú (zatiaľ) žiadne 

zdôvodnenie, nevidíme súvislosť medzi nimi. Je to akoby nás niekto nútil  naučiť sa 

skupinu náhodne vybraných čísel. 

Pokračujúci monológ učiteľa:... Kreslenie fázorového diagramu začneme napätím, 

potom pokračujeme prúdmi cez rezistor, cievku a kondenzátor. Z nich získame 

výsledný prúd.  Ak budeme meniť frekvenciu napájacieho napätia, budú sa meniť 

reaktancie cievky a kondenzátora, tým aj prúdy prechádzajúce cez ne. Ak sa tieto 

prúdy vyrovnajú, hovoríme o rezonancii. 

Komentár: Podčiarknuté slová predstavujú návod. Pre niektoré odbory je to najschodnejšia 

cesta k osvojeniu si pracovných postupov a súčasne najlepšia príprava učiteľa k overovaniu 

odovzdaných informácií (presne zopakuješ = vieš, rozumieš). Pamäťové učenie v priamom 

prenose. Pre človeka žijúceho v stále meniacich sa podmienkach, reformách, inováciách, 

zmenách technológií, predpisov, ap. ) je dôležité, aby vedel prečo... Potom vie usúdiť, ktorá 

informácia (povinnosť) aj po zmene platí a ktorá už nie. 
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Ukážka postupu pri IAVpSS. 

Výrazným zásahom do klasického priebehu hodiny je zapojenie hlasovacieho 

zariadenia. Zdôrazňujem nie ako formy overenia vedomostí, ale ako stimulátora 

motivácie žiakov. 

Príklad 4. 

Úvodný monológ učiteľa: Do rúk sa mi dostala táto schéma( premietne schému  PRO 

- paralelného rezonančného obvodu) a ja neviem čo s ňou... Pomôžte...  

Komentár: Pozvanie k spoločnej práci. Prejav spolupatričnosti, dôvery, vzájomného 

rešpektu. 

 

Na tabuli sa objaví schéma PRO a nasledujú otázky. Po každej otázke učiteľa 

nasleduje sled krokov: 

a. Hľadanie odpovede, komunikácia (aktivita žiaka) 

b. Hlasovanie (aktivita žiaka) 

c. Zdôvodnenie, obhajoba svojho názoru, diskusia (aktivita žiaka) 

d. Potvrdenie správnej odpovede, pochválenie (aktivita učiteľa) 

e. Záznam nového poznatku (aktivita žiaka). 

 

Otázka 1 (Q1): Koľko rôznych potenciálov je v obvode (na zobrazenej schéme)? 

Q2: Koľko rôznych napätí je v obvode? 

Q3: O aký obvod ide? 

Q4: Koľko rôznych prúdov je v obvode? 

Komentár: Otázkami aktivizujeme, vyvolávame spoluprácu medzi žiakmi. Motivovaní žiaci 

(hlasovali, ich názor je evidovaný) obhajujú svoj názor alebo počúvajú názor spolužiakov. 

Dozvedajú sa nielen čo (napr.  treba urobiť, sa stalo), ale hlavne prečo /to treba urobiť, 

prečo sa to stalo. Dávame priestor na sebaprezentáciu. Chválime...  

 

Q5: Ak nakreslím fázor napätia takto, urobím dobre? 

Q6: Ak nakreslím fázor prúdu cez rezistor takto, urobím dobre? 

Q7: Ak nakreslím fázor prúdu cez cievku  takto, urobím dobre? 

Q8: Ak nakreslím fázor prúdu cez kondenzátor  

Q9: Koľko z nakreslených prúdov sa zmení, ak zvýšim frekvenciu? 
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Q10: Koľko z nakreslených prúdov sa zvýši, ak zvýšim frekvenciu?  

Q11: Koľko z nakreslených prúdov sa zníži, ak zvýšim frekvenciu? 

Učiteľ bez komentára urobí grafický súčet prúdov na tabuli a označí výsledný prúd 

 

Obr. 1:: Ukážka pracovnej plochy v priebehu hodiny v prostredí IAVpSS.  

 

Q12: Mohol by byť toto prúd dodávaný zdrojom? 

Komentár: Pozvanie k spoločnej práci. Prejav spolupatričnosti, dôvery, vzájomného 

rešpektu. Vysvetlite za mňa, čo som vlastne robil. Vy to viete to. Máte na to. 

 

Q13: Ako sa tento prúd zmení ak zvýšim frekvenciu? 

Q14: Ako sa tento prúd zmení ak znížim frekvenciu? 

Q15: Kedy bude tento (výsledný) prúd najmenší? 

Komentár: Objavovanie doteraz nepoznaného javu. Presvedčenie sa, že osvedčené pravdy (1 

+ 1 = 2) neplatia. Oplatilo sa prísť na hodinu. 
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Učiteľ: Táto situácia sa volá Rezonancia. Zapíšte si názov a o nej podstatné 

skutočnosti. 

Q16: Koľkými spôsobmi môžeme dostať obvod do rezonancie? 

Q17: Dala by sa rezonancia využiť na (naladenie/nájdenie obľúbenej rozhlasovej 

stanice?, odmeranie indukčnosti, kapacity, frekvencie?, odfiltrovanie neželaného 

šumu?, rušenie nepriateľa!?, ..)  

Q17: V koľkých obvodoch (kombináciách) sa rezonancia vyskytuje? 

Q18: Akú impednciu má PRO pri rezonancii? 

Q19: Vyberte s ponúkaných aplikácií využitie PRO? 

Komentár: Objavovanie doteraz nepoznaného jav a jeho podoba v praxi. Viem, že viem.. 

Oplatilo sa prísť na hodinu. 

 

Z ukážky vyplýva: 

1. Hodina obsahuje množstvo krátkych sekvencií (cca 10 za 45 minút) 

2. Každá sekvencia obsahuje (zhruba) 

a. Vstup, problém, základná informácia (aktivita učiteľa) 

b. Otázka (aktivita učiteľa) 

c. Hľadanie odpovede, komunikácia (aktivita žiaka) 

d. Hlasovanie (aktivita žiaka) 

e. Zdôvodnenie, obhajoba svojho názoru, diskusia (aktivita žiaka) 

f. Potvrdenie správnej odpovede, pochválenie (aktivita učiteľa) 

g. Záznam nového poznatku (aktivita žiaka) 

3. Pokračovanie novou sekvenciou ; 

Ilustrácia priebehu hodiny je na priloženom grafe.  

Kladné aktivity patria učiteľovi (nižšie úrovne – karhá, diktuje, vysvetľuje, ap., vyššie 

úrovne – formuluje otázky, chváli). Za najcennejšiu aktivitu učiteľa pokladám  „učiteľ 

chváli“. V grafe z hodiny je to úroveň 9.  

Pochvala sa totiž nevzťahuje len na aktuálny dobrý výkon žiaka. Aby k nemu došlo, 

muselo prebehnúť množstvo dobrých krokov (od konca - sformulovanie úlohy, 

príprava podkladov na sformulovanie úlohy, vytvorenie atmosféry, utvrdzovaná 

dôvera v učiteľa, vytvorenie materiálnych podmienok v triede, atd... 

Aktivity so záporným znamienkom, patria žiakovi. Nižšie úrovne – vyrušuje, 

odkresľuje, odpisuje z tabule, či knihy, ap., vyššie úrovne – rieši úlohy, diskutuje, 

nastoľuje nový problém, ap.. Za najcennejšiu aktivitu žiaka pokladám  „žiak nastoľuje 

problém“. V grafe z hodiny je to úroveň  -8. Žiak svojim návrhom, nápadom, otázkou 

vyjadruje veľký záujem (učiteľom vyvolanú vnútornú motiváciu) a súčasne aj dôveru 



39 
 

v učiteľovu odbornú profesionalitu (vie) a pedagogickú profesionalitu (moju 

nevedomosť nezneužije, nevysmeje sa mi, ...). 

 

 

Graf 3.: Priebeh vyučovania v prostredí IAVpSS. 

 

Z grafu možno vyčítať množstvo informácií, spomeniem len dve: 

1. Mimoriadne časté striedanie aktivít učiteľa a žiaka 

2. Vysoký podiel času aktivít žiaka. 

Úlohou dospelých je (zmysluplne) zamestnať deti. Pri aplikácii IAVpSS sa to darí. 
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Príprava učiteľa  

Žijeme v dobe explózie poznatkov a ich  jednoduchej a rýchlej dostupnosti. Ak 

v minulosti sme vynakladali veľkú námahu na získanie akejkoľvek informácie, 

schémy,  tabuľky, grafu, ..., dnes sme zahltení ich nekonečným množstvom 

a podobou. Máme problém, čo z toho vybrať, prebrať, od žiaka chcieť. Sporíme sa či 

stačí, že bude vedieť potrebnú informáciu nájsť, alebo ju musí vedieť popísať, 

obhájiť, porovnať, posúdiť, znázorniť, realizovať. Práve  to, čo budeme od žiaka 

chcieť, bude rozhodovať o tom ako sa budeme na vyučovanie pripravovať. Učiteľ - 

technik musí sledovať vývoj vo svojom odbore, byť v úzkom kontakte, či dokonca 

spolupracovať s podnikmi, zúčastňovať sa odborných podujatí, ap. Na základe toho 

si definovať priority, vyselektovať rozsah a obsah učiva a následne korigovať svoje 

predchádzajúce postupy a tak priebežne  optimalizovať spoločné aktivity žiakov 

a učiteľa.  

Nevzhnutné zručnosti učiteľa  

Učiteľ si musí uvedomiť, že škola nie je výlučným poskytovateľom vzdelávanie. 

Rodina, komunita, vrstovníci, vlastná záujmová činnosť, internet, sociálne siete, 

a mnoho iných, sú zdrojmi informácií, ktoré školu „suplujú“ a berú učiteľovi – 

informátorovi zmysel jeho existencie. Jeho hlavným poslaním je manažovanie 

vzdelávacieho procesu, podnecovanie  aktivity žiaka, motivovanie, pomoc pri 

odhaľovaní príčin neúspechov, ale aj úspechov žiaka. Stimuly učiteľa smerom 

k žiakovi musia byť opakované, sústavné, krátke, zbytočne nezaťažujúce, 

nerozptyľujúce sústredenosť na hlavný problém, ktorému sa má žiak venovať. Na 

teoretickej hodine v bežnej triede je hlavným katalyzátorom aktivity žiaka otázka. 

Preto vytvorenie podkladov pre položenie otázky (príbeh, obrázok, text, graf, tabuľka, 

schéma, atd.) a formulovanie otázky a ponúkaných odpovedí (aby sa dalo o nich 

hlasovať) je nevyhnutná zručnosť, na ktorej musíme neustále pracovať. 

 

Z týchto riadkov vyplýva potreba inovácie stratégie učiteľa pri napĺňaní cieľov, 

hlavne v oblastiach: 

a) Výber učiva a jeho „aktivizačné“ usporiadanie (vyššie spomenutý príbeh).  

b) Výber aktivizačného pracovného materiálu. 

c) Formulácia aktivizačných  otázok a aktivizačných úloh. 

d) Tlak na argumentmi podloženú výslednú podobu: 

i) diskusie žiakov k téme, 

ii) zápisu žiaka do zošita, pracovného listu, 

iii) prezentácie v následnej písomnej práci (projekte), 

e) Hodnotenie prezentácie vedomostí žiakov(písomka, ústna obhajoba). 

 

 



41 
 

 

K väčšine bodov tejto stratégie sme sa už venovali. Teraz venujme pozornosť 

„materiálnej“ stránke vyučovania. 

Výber aktivizačného pracovného materiálu. 

Aj ked interaktívne tabule ponúkajú množstvo vnemov, najvýznamnejší je ten 

zrakový, statický. Spracovanie informácie zápisom, či náčrtom pozitívne formuje 

osobnosť žiaka, zlepšujú sa užitočné zručnosti, mozgové spojenia, motorika, 

estetické cítenie, systém, ap. Žiak nemá problém takto zaznamenanú informáciu 

využiť na prezentáciu svojich vedomostí či už pri tabuli alebo na papieri. Animácie, 

filmy či videá môžu vyvolať intenzívny záujem, následne vyprovokovať diskusiu, ale 

následné prezentovanie tohto zážitku napr. na písomke býva pre učiteľa často 

sklamaním. Preto „statický“. Pozrime sa na pár ukážok: 
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Príklad 5. 

 

Podkladom pre položenie otázky je niekoľko obdĺžnikov predstavujúcich 

transformátor.. 

Formulácia otázky je: „S ktorým písmenom z Vášho „hlasovátka“ súvisí označený 

bod? 

Výber odpovedí: A, B, C, D, E, F (na hlasovátku iné písmená nie sú). 

Hlasovanie a tým aj následná diskusia dopadajú fantasticky. Žiaci obhajujú (bojujú 

za) nasledovné  odpovede:  

F – železo (prémia 1 bod) 

F – grécke (fí) , magnetický tok ktorý „tečie“ železom (prémia 2 body) 

B – magnetická indukcia = hustota magnetického toku (prémia 3 body) 

C – v angličtine magnetic circuit, core (prémia 3 body)  
 
E – ide o magnetický obvod, ktorý sa robí z plechov a tie sa strihajú do tvaru 
písmena E a I (prémia 5 bodov) 
 
Odpovede (B, C, E, F) boli uznané ako správne. 
Presunutie ukazovadla na iné miesto nám umožní generovať otázky: 
1) Rovnaké ako predchádzajúca, ale aj o 
2) výške napätia, 
3) počte závitov, 
4) priereze vodičov, 
5) ap. 
 
Možno ste spozorovali výborný pomer medzi (ne)náročnosťou prípravy pracovného 
materiálu a množstvom aktivizačných otázok a z nich vyplývajúcej diskusie. 
Informatici používajú slogan: „Výkon/cena“. Takto by to malo byť., Učiteľ má svoje 
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časovú a iné limity, nesmie sa zavaliť tvorbou komplikovaného obsahu, ktorí si žiaci 
nakoniec len odkreslia. 
 
 
 
Príklad 6. 

 

Podkladom pre položenie otázky je obrázok rozdelený učiteľom na dve (môže byť aj 

viac) časti 

Formulácia otázky je:  

1) „V ktorej časti je (vstup, výstup, prerušenie medzi vstupom a výstupom, pružný 

materiál, odporový materiál, elektromagnet, dvojkov, zapínanie, vypínanie, ap.)?“ 

2) „Koľkými spôsobmi môžem (zariadenie zapnúť, vypnúť, automaticky zapnúť 

vypnúť, okamžite vypnúť, časovo kontrolovane zapnúť, vypnúť, ap.)?“ 

Výber odpovedí: A, B alebo A, B, C – v oboch častiach, D – nikde  

Schému (priložený obrázok) vidia žiaci prvý krát. Napriek tomu je v každej triede 

skupina žiakov, ktorí po vzájomnej diskusii, zo skúsenosti zo záujmovej práce, z 

iných predmetov, z domu logicky prídu k správnej odpovedi a radi ju ostatným 

prezentujú. Niektorí „sa chytia“ hned, iní na tretej, štvrtej otázke. 
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Prečo sa pýtať žiaka?  

alebo 

(Niektoré) dopady aplikácie IAVpSS na žiaka 

 

V prostredí IAVpSS padajú otázky jedna za druhou a to prináša množstvo efektov, 
z ktorých za najsilnejší pokladám zvýšenie motivácie žiakov (v našom texte 
viackrát popísaný. Okrem neho môžeme pozorovať (využiť): 

1. Žiak robí chyby a tak učiteľovi dáva signál, čo treba riešiť, 
2. Žiak si uvedomuje svoje  

a. nedostatky, 
b. prednosti. 

3. Žiak sa riešením zadaných a  vyvolaných úloh rozvíja 
a. odborne, 
b. osobnostne 

4. Žiak prežíva silné emócie, ktoré mu:  

a. dávajú informáciu o sebe,  
b. napĺňajú ho 
c.  uspokojujú jeho potreby hlavne: 

i. Potreba uznania, 

ii. potreba sebarealizácie. 
5. Žiak môže byť učiteľom pochválený a tým získava   

a. zdravé sebavedomie, 
b. pozitívny vzťah k okoliu, práci, škole, ap. 

6. Žiak sa zlepšuje v schopnosti počúvať, komunikovať, argumentovať, vie 

pracovať s informáciami 

7. Buduje sa jeho kritické myslenie. 

8. Rád chodí do školy. 

9. ... 

Pozri výsledky Dotazníka 
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(Niektoré) dopady aplikácie IAVpSS na učiteľa 

V prostredí IAVpSS sa akceleruje odborný a osobnostný rast učiteľa. Permanentná 
konfrontácia s (aktívne, pasívne, dobre, zle, radostne, otrávene,  ....) reagujúcimi 
partnermi (žiakmi) je vynikajúcim tréningom. Učiteľ nemá šancu zostarnúť. V kocke: 

1. Učiteľ pracuje efektívne, pretože podľa signálov od žiakov sa môže primerane 
venovať jeho potrebám. 

2. Často zažíva pozitívne emócie, teší sa do práce. 
3. Žiaci ho svojimi postrehmi inšpirujú k novým pohľadom na vec a tým odborne 

rastie. 
4. Učiteľ vidí výsledok svojho snaženie (pozitívne zmeny) a tým si uvedomuje 

svoju cenu. 
5. Vyhýba sa mu syndróm vyhorenia. 

 

Pre koho je IAVpSS? 

IAVpSS vrelo odporúčam  čerstvým absolventom pedagogických fakúlt, mladým 

učiteľom a začínajúcim učiteľom, ktorí chcú zostať učiteľmi. Práca v prostredí 

IAVpSS zintenzívňuje odborný rast učiteľa, zlepšuje jeho manažérske zručnosti 

(neodovzdáva vedomosti, ale riadi proces formovania žiaka). V rámci prípravy 

a realizácie vyučovania prichádza k množstvu vlastných poznatkov, informácií, 

zážitkov vhodných na publikovanie. Prezentovanie týchto zistení a následné reakcie 

kolegov zvyšuje jeho sebavedomie, presvedčivosť a tým sa mu ľahšie pracuje. Z jeho 

slovníka sa vytrácajú osvedčené učiteľsko-spoločenské témy (plat, nekvalita 

nadriadených, zastaraný didaktický materiál, nevychované deti, nestarajúci sa 

rodičia,  ...). Prevláda optimizmus, viera v to, čo robí, viera v perspektívu. 

Neskoro nie je ani pre „zabehnutých“ učiteľov. Ak zistia, že sa im nechce do triedy, 

že permanentný „boj“ s tínedžermi ich oberá o radosť zo života, je čas na zmenu. 

Efekty sú rovnaké ako v odseku vyššie. 
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(Niektoré) dopady aplikácie IAVpSS na vedenie školy 

1. Učiteľov pracujúcich v prostredí IAVpSS netreba vôbec kontrolovať. Tí, čo 

robia v prostredí IAVpSS totiž: 

a. musia byť odborne zdatní, 

b. musia byť vždy na hodinu pripravení, 

c. priebeh a výsledky ich práce sú sústavne k dispozícii (ku kontrole), 

d. na ich prácu sa hodí pojem - pedagogické majstrovstvo. 

2. Inak žiak okamžite vycíti ich nekompetentnosť a má tisíc možností, ako to 

demonštrovať. 

3. Vedeniu zostáva viac času na riešenie strategických cieľov školy. 

4. Učitelia pracujúci v prostredí IAVpSS sú inšpiráciou pre ostatných a tým 

prispievajú k zvyšovaniu kvality školy. 

5. Škola sa teší dobrej povesti, a tak má zaistenú budúcnosť 

6. Škola sa stáva centrom stretávania sa učiteľov z iných škôl, odborných aj 

laických návštev, je objektom záujmu médií, ... 

7. Škola sa teší dobrej povesti, a tak má zaistenú budúcnosť 
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Hodnotenie a klasifkácia žiakov pri IAVpSS.- 

O známke žiaka rozhoduje pomer získaných bodov žiaka ku ponúkaným bodom 

učiteľa.  

Tab. 2.: Hodnotenie žiaka  v prostredí IAVpSS. 

 

Nakoľko softvéry k hlasovacím zariadeniam neponúkajú analytické spracovanie 

získaných bodov podľa našej koncepcie, pomohli sme si EXCELom. 

Na ilustráciu využijeme Martinu z prvého riadka priloženej tabuľky.  

V tabuľke vidieť, že: 

1. Počas klasifikačného obdobia položil učiteľ žiakom 169 otázok, čo predstavuje 

169 ponúknutých bodov a Martina z nich získala 101 bodov. 

2. Martina sa hlásila do diskusie a za túto aktivitu získala 44 bodov.  

3. Okrem toho žiaci písali  

a. písomky (ponuka 100, zisk Martiny 95),  

b. testy (opakovací test s ponukou 120, zisk Martiny 78),  

c. robili malý projekt (ponuka 100, zisk Martiny 91),  

d. domáce úlohy (ponuka 100, zisk Martiny 90).  

e. Spolu Martina získala 499 bodov z ponuky 589 bodov, čo predstavuje 

84,76% a známku 2.  

f. Počas klasifikačného obdobia Martina chýbala na niekoľkých hodinách 

a nemohla tak získať 31 bodov ponúknutých za hlasovanie na týchto 

hodinách.  

g. Kompenzujeme to vynásobením týchto bodov percentuálnym ziskom za 

opakovací test, čo je v prípade Martiny 20,15 bodov. Ak by tento test 

nenapísala, nedostala by nič. 

h. Výsledný zisk je 619 bodov, čo predstavuje 88,19% a známku 

1(výborný).  
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Poznámka: Voľba počtu písomných prác, domácich prác, projektov a množstvo 

pridelených bodov za ne, nie je treba detailne naplánovať na začiatku klasifikačného 

obdobia. Vyplývajú prirodzene v priebehu roka. Samozrejmosťou je písomná 

previerka (písomka) cca každé dva – tri týždne, ktorá je príležitosťou na  

 

Obr. 5.: Ukážka písomnej práce žiaka (IAVpSS) 
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prezentovanie ucelených (učesaných) informácií z prebratej témy (niektoré písomky 

sú tak argumentačne podložené, že by ich bolo možné vytlačiť a mohli by slúžiť ako 

študijný materiál (Obr. 5). Ponúkaný počet bodov za písomnú previerku je cca 

dvojnásobok ponúkaného počtu za hlasovanie z absolvovaných hodín. Spolu 

s ďalšími písomnými úlohami (domáce úlohy, projekty, opakovací test a bodmi za 

diskusné vstupy z lavice, občasná aktivita na tabuli (prémie) je pomer bodov za  

„hodnoverné“ aktivity k bodom za hlasovanie cca tri ku jednej a k celkovému počtu 

bodov  (výpočet  známky) cca štyri ku jednej. . U Martiny je to 633/169 = 3,7. Čiže 

spoliehanie na „odkukané“ body z hlasovania sa nekoná. 

Vyzerá to pre učiteľa zaťažujúco, ale nie je to tak. Výsledky hlasovaní  a 

opakovacieho testu generuje program dodávaný k hlasovaciemu zariadeniu (napr. 

ACTIVOTE) a do našej tabuľky sa výsledky jednoducho (v ponuke je krátke makro) 

prenesú. Učiteľ len riadi žiakov vkladajúcich body (prémie) za aktivitu na hodine, za 

písomné a domáce  práce žiakov (ide o minútový proces, žiaci asistujú rýchlo, radi 

a bezchybne). Pri odchode z  každej hodiny svieti táto tabuľka na interaktívnej tabuli 

a tak  je žiak (rodič, cez stránku školy) informovaný o aktuálnom hodnotení. Bez 

omylov, bez prekvapení. Bez potreby zdôvodňovať, vysvetľovať, hľadať možnosti 

„opravy“ známky. Žiak permanentne vie, kde stratil, kde môže potrebné body získať 

(napr. dopísaním vynechanej písomky, urobením výnimočného projektu, či zvýšením 

aktivity na hodine. Ak chce... 

Takto získané hodnotenie si žiaci mimoriadne chvália, pozri graf a nasledujúci rozbor 

k otázke z Dotazníka: 

Na hodine predmetu mi veľmi vyhovuje forma hodnotenia práce žiakov.  

 Počet pridelených bodov pre všetky predmety  228 

 Priemerný počet pridelených bodov na predmet 15,2 

 Počet pridelených bodov pre predmet s IAV   66 

 Násobok zisku IAVpSS/priemer na predmet  4,3 

 

Graf 4.: Akceptácia  formy hodnotenia práce žiakov.  (Predmet s IAVpSS má č. 11) 
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Neodpustím si porovnanie s reálnym (mimoškolským) životom.  

Nechodíš do práce/školy alebo chodíš, ale nepracuješ, nie si aktívny, neplníš 

normy/napíšeš školské, (domáce) úlohy = nemáš peniaze/body (dobrú známku).  

Máš nápad, novú myšlienku, netradičný názor, zlepšovák, urobíš veci skôr, 

kvalitnejšia ako ostatní = máš prémie, peniaze /prémiové body, dobrú známku.  

Čisté ako slza, žiaci to mimoriadne  „berú“ (pozri Dotazník), absencia sa 

minimalizuje, aktivita rastie, reklamácie (žiakov, rodičov) neexistujú. Vôbec. 

Ako je to u Vás? Nemohlo by byť takéto hodnotenie a klasifikácia žiakov slovenským 

oficiálnym štandardom pre 2. stupeň ZŠ a všetky SŠ? 
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Podiely hodnotených aktivít žiaka pri IAVpSS. 

Základom učiteľskej stratégie je ponuka aktivít a ocenenie využitia tejto ponuky 

žiakom. Využime analógiu: Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ponúka všetkým 

športovcom sveta každé štyri roky účasť na olympiáde. Štáty, športové zväzy, 

podporné tímy a samozrejme športovci len na základe tejto ponuky niekoľko rokov 

tvrdo pracujú a tým sa posúvajú nielen vo svojich výkonoch intenzívne dopredu. 

Kto rozhoduje o obsahu ponuky učiteľa? Aj ked rešpektujem potrebu regulačnej 

úlohy štátu (platí z daní obyvateľov vzdelávací proces), tvrdím, že učiteľ (odborne 

fundovaný, charakterný, vnímavý, empatický, ...). Tento učiteľ sleduje a pozná trendy 

(spoločenské zmeny, vývoj techniky, ľudské potreby, ...), pozná svojich žiakov 

(aktuálny stav ich vedomostí, slabé miesta, potenciál, ...) a tak najlepšie vie čo, kedy 

a v akom rozsahu treba žiakom ponúknuť. To štát nevie. 

V nasledujúcej tabuľke sa pokúsim o ilustráciu. Na základe známok 

z predchádzajúcich rokov môžeme vyhlásiť, že ide o „slabú“ triedu. V sledovanom 

ročníku došlo navyše k spojeniu skupín z rôznych tried a tým aj k hľadaniu si miesta 

v novom kolektíve (miesto v svorke).  Učiteľ odhadol na základe skúseností 

z triedami tohto druhu a pozorovania správania a reakcií aktuálnej triedy problémy 

žiakov nasledovne: 

 Deficit sebadôvery   

 Deficit dôvery 

 Deficit organizácie 

 Deficit zručností 

 Deficit komunikácie 

 Deficit motivácie 

 .... 

Žiak, ktorý je niekoľko rokov v pozícii priemerného, či slabého (nazvime ho pracovne 

PSZ), zákonite stráca sebavedomie. Ani ho nenapadne vyjadriť sa k nastolenému 

odbornému problému. Podvedome „vypne“ pretože vie, že rýchlejšie, úspešnejšie, ..., 

budú reagovať jeho šikovnejší spolužiaci. Ak ho tento stav irituje, začne „hodinu 

kaziť“ (vyrušovanie, poznámky, hranie sa s mobilom, prejavy apatie akéhokoľvek 

druhu). 

PSZ je pravidelne dospelými (učiteľmi) napomínaný, kritizovaný, poučovaný, 

strašený trestom, či zlou osobnou budúcnosťou.  Väčšina  z týchto krokov 

a predpovedí sa nerealizuje. Z toho rezultuje nedôvera k autoritám.  Skrátka my 

dospelí „kecáme“. 

PSZ nemá pracovné návyky. Domáca príprava na vyučovanie, samostatné 

spracovávanie materiálov z vyučovania, printových, či elektronických zdrojov, tvorba 

vlastných textov a riešení je zriedkavá, Ak sa aj PSZ do nej pustí, nepresiahne 
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niekoľko minút. Nevie začať, nevie si urobiť poradie krokov, nevie postupovať, nevie 

si poradiť s elementárnymi prekážkami. 

PSZ nemá zručnosti. Nevie používať nástroje. Uprava matematického zápisu, či 

výber užitočnej informácie (riešenia)  z jednoduchého vzorčeka, tabuľky, grafu, textu 

je nevídaný jav. 

 PSZ má problém s komunikáciou. Nevie správu (informáciu) zachytiť, spracovať, 

uložiť, následne nájsť, využiť pre seba, či odovzdať iným. 

Po predchádzajúcich konštatovaniach sa nedá čudovať, že PSZ nemá motiváciu. Ak 

z plejády motivácií vylúčime strach. 

V nasledovnej tabuľke sú číselne vyjadrené kroky učiteľa pokúšajúce sa o zlepšenie 

popísaného stavu triedy.  

Stĺpec D – body za hlasovanie, podiel 13,4% 

Učiteľ ponúkol 239 otázok, čo je priemerne 5 otázok/hod.  Z celkové počtu 

ponúkaných bodov za klasifikačné obdobie to predstavuje13,4%. Uspešnosť 

odpovedí dosiahla 58,9%. 

Sledovaný cieľ a úroveň jeho splnenia. 

Hlasovanie je neverejné vyjadrenie názoru. Iba žiak vie ako odpovedal a v prípade 

sústavného úspešného hlasovania, dostáva súkromnú informáciu o tom, že „na to 

má“. Toto poznanie vplýva na jeho aktivitu evidovanú vo vedľajšom stĺpci. 

 Stĺpec E – body za diskusiu, podiel 5,4% 

Žiaci získali na dobrovoľnej diskusii priemerne 97 bodov, čo z celkové počtu 

ponúkaných bodov za klasifikačné obdobie to predstavuje 5,4%. Individuálne zisky 

sú veľmi rozdielne. Niektorí majú ruku stále hore (23 - 626 bodov, 2, 3, 14, 20 - viac 

ako 300 bodov, početná skupina – menej ako 10 bodov). Oveľa dôležitejší je však 

časový faktor. Pre učiteľa je silným zážitkom a povzbudením postupné pripájanie sa 

dlhodobo mlčiacich k dobrovoľnej diskusii v polovici, či na konci školského roka. Na 

časovej osi od septembra vidieť postupné pripájanie sa žiakov do diskusie 

v orientačnom poradí: 

 September – 23 (katalógové číslo žiaka) 

 Október – 2, 20 

 November – 3 

 December -14 

 Február – 7, 19 

 Apríl – 9, 10, 11, 12, .... 
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 Ak sa žiak raz rozhodne prezentovať na hodine svoj názor, bude tak robiť do konca 

štúdia. Skúsenosť hovorí, že ostatní sa pripoja v nasledujúcom ročníku. 

Sledovaný cieľ a úroveň jeho splnenia. 

Diskusia  je verejné vyjadrenie názoru. Preto je pre PSZ veľmi náročná. Jeho 

skúsenosť z minulosti nie je dobrá a obava z opakovaného strápnenia je veľká. 

Dlhodobé presviedčanie(sa) cez hlasovanie, pochválenie aj ked nedokonalého 

pokusu o zmenu  a bodové ocenenie, pomáha žiakom  získavať potrebnú 

sebadôveru. Silno rastie aj dôvera k učiteľovi. Žiaci vnímajú pozitívne efekty jeho 

stratégie a začínajú mu veriť. Ponúkajú sa do intenzívnejšej spolupráce s učiteľom 

(krúžková činnosť, žiadosť o konzultácie budúcich maturitných prác). 

 

 

Stĺpec F – body za školské písomné práce podiel 14% 

Učiteľ ponúkol písomné práce, s možným ziskom 250  bodov.  Z celkové počtu 

ponúkaných bodov za klasifikačné obdobie to predstavuje 14%. Uspešnosť žiakov 
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dosiahla 62%, čo vyplynulo nielen z prezentovaných vedomostí, ale aj vysokej účasti 

na ponúkaných písomkách.  

Písomná práca dáva žiakovi priestor na prezentovanie svojho odborného progresu. 

Oceňuje sa argumentačná spôsobilosť, previazanosť tvrdení, proporcionálne 

rozloženie textu, obrázkov, matematických dôkazov, ap.  

Sledovaný cieľ a úroveň jeho splnenia. 

V sledovanej triede je v prostredí IAVpSS vyučovaný ešte jeden predmet, v ktorom 

sa v danom klasifikačnom období ponúklo 5 písomných prác (500 bodov). Preto aj 

s pomocou výsledkov z tohto predmetu možno konštatovať mimoriadnu účasť na 

písomných prácach, ktorá sa pohybovala od 87% až do100%  (žiaci sa im 

nevyhýbajú) a postupné výrazné zlepšenie komunikačnej zručnosti (schopnosť 

odovzdávať informácie). 

Stĺpec G – body za domáce aktivity, podiel 11,7% 

Učiteľ ponúkol domáce úlohy, s možným ziskom 210  bodov.  Z celkové počtu 

ponúkaných bodov za klasifikačné obdobie to predstavuje 11,7%. Žiaci mali 

dokončiť, odvodiť, navrhnúť alternatívu, stiahnuť z Internetu, zaregistrovať sa, ap., 

a svoju prácu prezentovať ostatným na interaktívnej  tabuli (IAT). Uspešnosť žiakov 

dosiahla 18,6%, čo je mimoriadne zlý výsledok. 

Domáca práca dáva žiakovi priestor na prezentovanie originálneho zistenia, jeho 

popisu, či analýzy. Buduje odvahu prezentovať svoj názor.  

Sledovaný cieľ a úroveň jeho splnenia. 

Táto položka potvrdila deficit schopnosti organizovať si svoju domácu činnosť, 

schopnosti využívať jednoduché matematické nástroje a odvahy prezentovať svoje 

zistenia a obhájiť ich. V tomto prípade rok na zmenu nestačil.   

 Stĺpec H – body za technické projekty, podiel 48,6% 

Technický projekt je najsilnejším vyjadrením spôsobilosti elektrotechnika. Stretne sa 

s ním samozrejme projektant, vychádza z neho konštruktér, pracuje podľa neho 

montážnik, výsledok práce všetkých predchádzajúcich kontroluje revízny technik, 

z projektu vyplynie cena, čo má vplyv na ekonomiku, či úspech v súťaži o zákazku. 

Preto učiteľ ponúkol technické projekty spolu 870 bodov.  Z celkové počtu 

ponúkaných bodov za klasifikačné obdobie to predstavuje 48,6%.  Žiaci mali 

v dlhšom časovom období zdôvodniť potrebu svojej práce, popísať podklady 

z ktorých budú vychádzať, ručne aj v návrhovom programe navrhnúť v sledovanom 

polroku elektrické rozvody, skontrolovať ich na modeli, výsledky analyzovať, 

prípadne navrhnúť alternatívne riešenia. Učiteľovi umožňuje akcentovať potrebu 

originality, s ktorou sa budú v budúcnosti uchádzať o svoje miesto v pracovných 
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kolektívoch. Uspešnosť žiakov dosiahla 59,7%, čo zodpovedá náročnosti úloh 

a doterajšej skúsenosti žiakov. Pozitívom je sústavné zlepšovanie kvality projektov. 

 

Ukážka zadania projektu 

  

Sledovaný cieľ a úroveň jeho splnenia. 

Táto položka čiastočne potvrdila deficit schopnosti organizovať si svoju domácu 

činnosť, ale niektorí už v tomto období prejavili snahu vytvoriť materiál s ktorým sa 

budú prezentovať pri hľadaní zamestnania.   

Stĺpec I – body za opakovací test, podiel 12,3% 

Opakovací test je bodkou za polročným snažením. Pre učiteľa je veľkou pomôckou 

pri dôstojnom zvládnutí pomaturitného času (žiaci cca tri týždne mimo školy, do 

klasifikačnej porady dva týždne, vonku aj v triede 35 stupňov). Miesto lamentovania 

nad nepriazňou osudu (35 stupňov) sa hlasuje a intenzívne diskutuje o 

predpokladaných úlohách testu a možných odpovediach. Ak nie všetci, tak väčšina. 

Učiteľ ponúkol opakovací test za 220 bodov.  Z celkové počtu ponúkaných bodov za 

klasifikačné obdobie to predstavuje 12,3%.  Táto hodnota je dostatočne motivujúca 

na (férovú) zmenu známky, ale neznamená negáciu polročnej sústavnej práce. 

Uspešnosť žiakov v opakovacom teste dosiahla 68,8%, čo je reálny výsledok. Veľmi 

aktívni žiaci (23) môžu test vynechať, pretože počas polroka získali množstvo 

prémiových bodov. 

.Sledovaný cieľ a úroveň jeho splnenia. 

Táto položka dáva žiakovi možnosť rozhodnúť sa, ktorým predmetom budú v závere 

venovať zvýšenú (zníženú) pozornosť. Diskusia a výsledok testu u mnohých žiakov 

umocňuje pocit užitočnosti času venovaného sledovanému predmetu. 
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Stĺpec P – „body za absenciu“ 

Domáce úlohy, písomné práce, projekty a opakovací test táto položka nerieši. Tie 

žiak alebo urobí a body získa, alebo nie. Ide nám o kompenzáciu ziskov z hodín na 

ktorých sa hlasovalo a žiak z nejakého  dôvodu chýbal. 

Na hodinách s hlasovaním (stĺpec M) bola účasť žiakov 81,3%, čiže chýbajúci žiaci 

„prišli“ o 18,7% bodov z týchto hodín (stĺpec N). Tieto sa u jednotlivých žiakov 

vynásobia pomerným ziskom z opakovacieho testu (stĺpec O) a výsledky (stĺpec Q) 

sa pripočítajú z ostatným získaným bodom (stĺpec R). Z novej percentuálnej hodnoty 

(stĺpec S) automaticky vyplynie konečná známka (stĺpec T). 

.Sledovaný cieľ a úroveň jeho splnenia. 

Toto riešenie významne znižuje úmyselnú absenciu (priebežná známka sa počas 

polroka zhoršuje a každý mesiac sa objaví v elektronickej žiackej knižke školy). 

Súčasne však nestresuje žiakov a rodičov z dôsledkov nezavinenej absencie. Žiaci 

opakovane prijímajú mimoriadne pozitívne, čo má vplyv na ich vzťah k vyučujúcemu, 

predmetu, škole. 

Je to asi náhoda. Pri editovaní tejto kapitoly prišiel do  mojej učebne žiak. Bol si pre 

svoje celoročne vytvorené projekty. Pri odchode sa podakoval. Veľmi. Vraj sa mu 

počas tohto roka veľa vecí spojilo, začali dávať zmysel, rozumie im, ...  Začal chodiť 

rád do školy. Bol to (vraj) jeho najšťastnejší ročník v živote. 
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Miesto záveru - Význam učiteľa 

Roztrhlo sa vrece s prípadmi šikany na školách. Tentoraz nejde o ubližovanie si 

medzi žiakmi navzájom, ale neadekvátne správanie vedenia školy k učiteľovi 

(učiteľom). V médiách sa riešia prípady bossingu a mobingu, do debaty sa zapájajú 

odbory, zaktivizovalo sa aj ministerstvo. Obsadenie dobra a zla na javisku zvanom 

škola je vcelku jasné. Tí zlí sú riaditelia...  

Čo ak to tak vždy nie je. Čo keď riaditeľ len chce, aby učiteľ bol naozaj učiteľom a nie 

len zamestnancom v rezorte školstva.  

Otázka znie: Čo by sme mali od učiteľa vyžadovať a čo nie?  

Aby sme sa neutopili v teórii, pomôžme si príbehmi zo života. 

Príbeh 1.: Pri ohni počas splavu Oravy a Váhu skupina náhodne zložených 

účastníkov debatovala o (ako to už býva) všeličom. Keďže sa v spoločnosti vyskytol 

aj učiteľ (inak by sa tento príbeh tu nevyskytol), úroveň nášho školstva nemohla 

v scenári výmeny životných skúseností a osobných postojov absentovať.  

Asi 35 ročný, scestovaný, inteligentný, úspešný, ... muž prispel poznámkou: 

„Nepamätám si jediného učiteľa, čo ma učil.“. Vzhľadom na relatívne krátky časový 

odstup od jeho (slávnostnej) rozlúčky so školou a vyššie uvedenej charakteristiky 

diskutéra, sa mi jeho vyhlásenie zdalo nepochopiteľné. 

Príbeh 2.: Pulty knižných obchodov sú zaplavené memoármi  slávnych aj „slávnych“ 

ľudí, zväčša umelcov. Vo veľkej skupine z nich nevychádza škola (učitelia) dobre. 

Vykresľuje sa skôr ako brzda, prekážka v rozlete mimoriadne nadaného jedinca,  

slúži skôr ako podklad  pre vtipné spomienky v televíznych reláciách (talkshow). Ak 

sa na niektorého učiteľa v dobrom spomína (a dodatočne sa mu ďakuje), tak 

v súvislosti s jeho intenzívne zažmúrenými očami (nepočujúcimi ušami) počas 

maturitnej skúšky. Úprimný smiech publika akoby potvrdzoval všeobecný súhlas  

verejnosti...  

Príbeh 3.: Práve som dočítal knihu o najslávnejšom slovenskom hercovi. Silný 

príbeh. Z neho teraz využijem pár riadkov, ktoré v celkovom odkaze autorov 

čitateľovi veľa nemusia znamenať. Posúďte.  

Syn hlavného hrdinu bol v puberte štvorkár. Rodičom to nebolo jedno a vyskúšali 

všetky rodičovské zbrane (hlavne zákazy všetkého možného). Nepomohlo. Aj 

chlapec sa snažil. Nepomohlo. Na radu jednej novinárky, odišiel chlapec na 

odporúčanú školu do USA. Keby príbeh končil konštatovaním, že zmaturoval 

s vyznamenaním, poviem si: „Je tam toho, to dokážeme aj my. Papier veľa znesie...“. 

Ale koniec je iný.  Syn nášho hrdinu sa stal najmladším profesorom na Oxforde. 
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To, že je to na Slovensku známe málokomu, a že sa tým, že niekto, čo má slovenské 

korene, dosiahol takúto úroveň, nehrdíme, len dosvedčuje šírku našej malosti. Ale 

musím sa držať témy. 

Príbeh 4.: Pri odchode žiakov z hodiny sem, tam zaznie veta: „ Kvôli tejto hodine sa 

oplatilo vstať z postele ...“, „ Chcem byť učiteľom, ... a chcem učiť, ako Vy..“, „ Dalo 

by sa prestúpiť na elektroodbor, veľmi ma to baví .“. A s odstupom: „ Nebyť Vás ...“, „ 

Zachránili ste my syna. Veľmi som sa bála. U Vás sa našiel. Ďakujem.“. 

 

Resumé: Učiteľa a školu môžeme prirovnať k pohotovosti. Zdravému človeku je 

jedno či vôbec (tá pohotovosť) je, a ak je, ktorý doktor práve slúži. Situácia sa však 

dramaticky zmení, ak sa v noci zo soboty na nedeľu z detskej izby ozve intenzívny 

plač. A vy sa cestou na pohotovosť modlíte, aby tam bol správny doktor, ktorý presne 

(správne) rozhodne či stačí vydržať, a do rána to odíde samo, alebo treba zbuntošiť 

operačnú sálu. 

Sú ľudia (nazvime ich pracovne skupina A), pre ktorých škola veľa neznamená. Idú 

(popri nej) vlastným smerom a učitelia sú len trpení štatisti (Príbeh 1, 2). Keď som raz 

(ako vedúci pracovník) naznačoval kolegyni, že jej práca v škole nie je to pravé 

orechové (nazvime to pracovne bossing), odpovedala mi: „Čo chceš, nepijem a na 

hodiny chodím načas.“. Ak by všetci žiaci boli zo skupiny A, nie je dôvod, aby 

vedenie školy žiadalo od učiteľa viac, ako ponúkala moja kolegyňa. 

Sú ľudia (nazvime ich pracovne skupina B), ktorí si uvedomujú, že bez profesionálnej 

pomoci učiteľa nebudú (ich deti) v škole úspešní(é). Preto sa jej dožadujú, pýtajú sa, 

konzultujú so školou (ak narazia na učiteľa – neprofesionála, majú smolu), alebo sa 

utiekajú k rôznym úrovniam doučovania, či, ako bolo uvedené v treťom príbehu, 

nielen k doučovania, ale k úplne revolučnej zmene školy v zaobchádzaní so žiakom. 

Sú ľudia (nazvime ich pracovne skupina C), ktorí za svoje školské neúspechy vinia 

seba. Počuli ste už: „ Nikdy som nebol na jazyky, matematiku, .., Nikto nevyčísli, 

koľko talentov zostalo nenaplnených, len preto, že sa žiak nestretol so správnym  

učiteľom. A koľko osudov bolo zmenených len vďaka tomu, že križovatka rôznych 

ciest dvoch ľudí nebola mimoúrovňová a správni sa stretli. 

Mnohí slávni ľudia vedia presne označiť učiteľa, ktorý presmeroval trajektóriu ich 

profesionálnej (životnej) dráhy, dokonca si niektorí aj po rokoch spomenú na okamih, 

kedy sa to stalo. Vydarený pokus, prednáška, spoločná práca, ... boli body, v ktorých 

sa lámal chlieb a v ktorých žiak pochopil, čím chce naozaj byť  (Príbeh 3). 

Iní, možno rovnako slávni ľudia sa vypracovali bez toho, aby si podiel svojich učiteľov 

mimoriadne uvedomovali. Hoci tam bol. Perfektne dávkované informácie, úlohy, 

vhodne ilustrované, či zakrývané, aby mohli byť žiakom objavené,  boli často 

výsledkom tvrdej práce učiteľa a jeho pedagogického talentu, ale žiak ich rýchle 

pochopenie pokladal za dôsledok svojej výnimočnosti. Sú to však skôr výnimky. 



60 
 

Množstvo signálov (Príbeh 4.)prichádzajúcich aj po rokoch, potvrdzuje výraznú stopu, 

ktorú učiteľ – profesionál vo svojich žiakoch  zanechal.  

Meníme osudy. Sme dôležití. 

Preto sa kvalitou učiteľov treba zaoberať, rôzne ju stimulovať, otvorene o nej hovoriť, 

odstraňovať prekážky (administratívne, organizačné, materiálne, ap.), ktoré učiteľom 

bránia v jej zabezpečovaní (tej kvality) a keď to napriek všetkému nejde a učiteľ si 

toto pomenovanie nezaslúži, ani jeho abstinencia a  rýchla reakcia na zvuk školského  

zvonca, nemôže byť postačujúcou podmienkou na zotrvanie v pedagogickom zbore.  

Samozrejme si viem predstaviť (aj keď som takú situáciu na svojom pracovisku 

nezažil), že ľudia si dokážu neuveriteľne strpčovať život. A viem, že nájdenie hranice 

medzi záujmom riaditeľa o vec (zabezpečenie podmienok na primeraný rozvoj žiaka) 

a záujmom o seba, sa niekedy môže hľadať veľmi ťažko. Dokázanú nespravodlivosť 

treba samozrejme riešiť. 

 

Čo ďalej? 

IAVpSS slúži (hlavne svojmu autorovi) ako prostriedok nádherných medziľudských 

interakcií už 25 rokov. Vety ako zo štvrtého príbehu, opakované stretávky, náhodné 

stretnutia učiteľa a jeho bývalých a súčasných žiakov, ale aj sofistikované 

pedagogické výskumy svedčia o tom, že nielen autorovi. 

 V ostatných rokoch vznikla početná skupina učiteľov, ktorí si filozofiu IAVpSS osvojili 

a naplno ju využívajú na svojej škole. Časť z nich sa podieľala aj na tejto knihe. Za 

prvé aj za druhé im veľmi pekne ďakujem. Verím, že aj vďaka im, má IAVpSS 

najlepšie roky ešte pred sebou. 

 

Štefan Švarc, august 2015 
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