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Členovia pedagogického klubu odborných predmetov – učitelia  a  MOV na stretnutí
vyhodnotili   poznatky,  údaje  z pedagogickej  dokumentácie  zameranej  na  skúšanie
a hodnotenie žiakov prostredníctvom didaktických testov. Cieľom tohto vyhodnotenia
je navrhnúť riešenia, ktoré vznikli vzhľadom k pandemickej situácii a podali niekoľko
návrhov  k  tomu  ako  počas  dištančného  vzdelávania  a  ďalšieho  obmedzeného
vzdelávania skúšať a hodnotiť žiakov prostredníctvom aplikácie Edupage.

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sosthc.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Skúšanie a hodnotenie žiakov je vždy aktuálnou, závažnou, ale rovnako i citlivou
a  zložitou  súčasťou  vyučovacej  práce.  Dotýka  sa  priamo  žiakov  i  učiteľov  a
nepriamo aj rodičov a cez nich sa o túto problematiku zaujíma aj širšia verejnosť.
Skúšanie a hodnotenie je významnou časťou každej výchovno-vzdelávacej činnosti
školy.  Nemožno  si  vôbec  predstaviť  výchovno-vzdelávaciu  prácu,  ktorá  by
nesústreďovala pozornosť aj  na túto oblasť.  Azda niet  takého problému v škole,
ktorý by natoľko zainteresovával  mysle žiakov,  učiteľov i  rodičov,  ako je  práve
problém  skúšok  a  hodnotenia.  Sprevádza  každého  žiaka  od  začiatku  až  po
ukončenia  štúdia.  Zasahuje  najcitlivejšiu  sféru  človeka  a  to  jeho  sebavedomie.
Dobré  výsledky  dvíhajú  sebavedomie  žiaka,  zlé  výsledky  ho  potláčajú  alebo  aj
ubíjajú.  Skúšanie  a  jeho dôsledky,  ktoré  sa  prejavujú  v  hodnotení  a  klasifikácii
vyvolávajú pocity neistoty, očakávania, niekedy strachu, radosti i sklamania. Každý
žiak ich prežíva individuálne, ale všetci očakávajú, že skúšanie a hodnotenie budú
objektívne, spravodlivé a že skúšajúci nájde ľudský prístup ku skúšanému.

2. Didaktický  test poskytuje  učiteľovi  možnosť  zistiť,  do  akej  miery  sa  zhoduje
výkon žiaka s požadovaným vzorom. Z neho získané informácie by mali byť platné,
spoľahlivé  a  ľahko  vyhodnotiteľné.  Základnou  funkciou  didaktického  testu  je
kontrola, získanie spätnej väzby, informácií potrebných pre reguláciu vyučovania a
učenia.  Didaktický test  nie je  validný (vhodný), ak sú testované úlohy namiesto
aplikácie  orientované  na  pamäť.  Ďalšou  dôležitou  charakteristikou  didaktického
testu je jeho  reliabilita, teda ukazovateľ presnosti, spoľahlivosti merania. Určuje,
do akej miery získané výsledky v didaktickom teste spoľahlivo odrážajú skutočné
vedomosti,  prípadne  zručnosti  žiakov.  Treťou,  rovnako  dôležitou  vlastnosťou
didaktického  testu  je  administrabilita, čiže  praktickosť.  Sleduje  uplatňovanie
zásady preskúšať čo najväčšiu skupinu žiakov za relatívne krátky čas, a súčasne čo
najjednoduchšie  vyhodnotenie  testov.  Spoľahlivý  výsledok  by  mal  slúžiť  na
porovnanie  úrovne  vedomostí  čo  najväčšieho  počtu  žiakov.  Praktickosť je
nevyhnutnou  požiadavkou  ekonomickosti  a  operatívnosti.  Jej  cieľom je  uľahčiť,
zefektívniť prácu učiteľovi i žiakom, nie komplikovať ju.

3. Hodnotenie žiakov  v súvislosti  s pedagogickými aspektmi hodnotenia žiakov je
potrebné  uvedomiť  si,  akú  funkciu  má  a  môže  plniť  hodnotenie  vo  výchovno-
vzdelávacom procese, kedy a za akých podmienok môže plniť hodnotenie výchovnú
funkciu,  aké  sú  základné  princípy  objektívneho  hodnotenia,  čo  je  objektom  a
predmetom hodnotenia. Výsledky učebnej práce žiaka v našom školskom systéme
hodnotenia a klasifikácie sa zväčša vyjadrujú známkami. Nie každé hodnotenie sa
známkuje, ale každá známka je založená na hodnotení. Známka je označenie, ktoré
vyjadruje hodnotenie konkrétneho jednotlivého alebo globálneho výsledku. Známka
je meradlom vedomostí žiakov, nemá byť ani odmenou, ani nástrojom trestu. Pri
známkovaní  sa vždy porovnáva výkon žiaka so stanovenými kritériami.  Známka



predstavuje  silný  hodnotový  koncentrát,  pretože  jediný  znak  vyjadruje  celkové
úsilie  žiaka.  Zahrňuje  rôzne  aspekty  práce  žiaka.  Okrem  úrovne  vedomostí  a
zručností  učiteľ  často  známkou  hodnotí  aj  motiváciu  žiaka,  jeho  záujem  a
usilovnosť  a  niekedy  aj  disciplinovanosť.  Známky  sú  meradlom  prospechu.
Prospech je klasifikácia konkrétneho žiaka uvedená na vysvedčení. Prospech žiaka,
kolektívu, alebo školy je vždy obrazom, ktorý ukazuje na celkovú prácu a výsledky
za isté obdobie a môže slúžiť ako relatívne porovnanie jednotlivých žiakov, triedy,
alebo školy. Prospech žiaka je rozhodujúcim i pre postup žiaka do vyššieho ročníka.

Aktuálne návrhy:

Aktuálna situácia s pandémiou a dištančným vzdelávaním si vyžaduje aplikovanie
nových metód  a  postupov pre  dosiahnutie  čo  najlepších  výsledkov  v edukačnom
procese.  Dištančné  vzdelávanie  si  vyžaduje  zavedenie  možnosti  overovania
vedomostí prostredníctvom aplikácie Edupage, ktorá ponúka rôzne variácie skúšania
a hodnotenia žiakov.

- Umožňuje vytváranie testov v tlačenej forme alebo online testov.
- Ponúka  široké  možnosti  výberu  rôznych  typov  otázok  testu:  výber  odpovede

s voľbou jednej alebo viacerých správnych odpovedí, zoraďovanie, zaraďovanie do
kategórií, spájanie,  dopisovanie alebo výber z možností, výber správneho obrázka,
popisovanie obrázku, otvorená otázka.

- Dáva žiakom možnosť k vytvoreným otázkam nahrať vlastné súbory
- Žiaci automaticky dostanú otázky náhodne usporiadané. Znáhodnené bude poradie

otázok i odpovedí.
- Ponúka možnosť vytvárania rôznych variantov testov.
- Otázky, ktoré učitelia postupne vytvárajú pri zostavovaní testov zostanú uložené v

„Mojej knižnici“  Učiteľ s nimi môže opätovne pracovať,  upravovať ich,  dopĺňať
a využívať pri tvorbe ďalších testov.

- K jednotlivým  otázkam  môže  učiteľ  prideliť  štandardy  a zdieľať  ich  aj  s inými
kolegami. Takýmto spôsobom si samotný učiteľ alebo kolektív  vytvára databázu
testových otázok a úloh. 

- Obdobne je možné zadávať aj domáce úlohy, projekty a iné úlohy.
- Online  test  učiteľ  pridelí  konkrétnej  triede  alebo vybraným žiakom.  Určí  dátum

a čas,  počas  ktorého  môže  žiak  test  vypracovať.  Obmedzí  počet  pokusov
vypracovania testu.

- Test, okrem otázok s otvorenou odpoveďou, bude automaticky vyhodnotený. Učiteľ
nastaví  hodnotenie testu ,  ako budete hodnotiť  výsledky z tohto materiálu  (druh
hodnotenia, maximálny počet bodov, atď.).

- Je  možné  nastaviť  aj  parametre  udalosti  v  žiackej  knižke.  Známky  môžu  byť
automaticky zverejnené v žiackej knižke.



Závery a odporúčania:

Pedagogický  klub  sa  zhodol  na  potrebe  aplikovať  nové  metódy  a postupy  pre
skvalitnenie  vyučovacieho  procesu.  Hlavným  cieľom  vzdelávania  je  posilnenie
vyučovania  teoretického  i  praktického  v  súčasnosti  realizovaného  dištančným
vzdelávaním,  v  budúcnosti  prezenčného  a  skvalitnenie  vyučovania  odborných
predmetov. Dosiahnutie lepších výsledkov v hodnotení žiakov nielen z odborných,
ale i všeobecných predmetov a praktickej výučby.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: online
Dátum konania stretnutia: 31. 03. 2021
Trvanie stretnutia: od 14.00 hod. do16.00 hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia

1 Beáta Turzová, Ing. SOŠT Hlohovec

2 Anton Lietava, Ing. SOŠT Hlohovec

3 Miloš Farkaš, Ing. SOŠT Hlohovec

4 Melichar Csóka, Ing. SOŠT Hlohovec

5 Rastislav Margetíny, Mgr. SOŠT Hlohovec

6 Peter Kašák, Ing. SOŠT Hlohovec

7 Ľudovít Lacko, Bc. SOŠT Hlohovec

Meno prizvaných  odborníkov/iných  účastníkov,  ktorí  nie  sú  členmi  pedagogického  klubu
a podpis/y:

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia

1.


