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Abstract: 
The paper deals with the evaluation of teaching and current trends in the evaluation. In 
recent years changes the content and ambit of education, constantly changing the 
criteria of admitted to secondary or higher education, therefore in connection with these 
changes it´s necessary to innovate the forms and methods of evaluation. The term 
evaluation most of all conceive of rating. Mark is one of the incentive of learning, 
determines the position of the trainee in the class, parent´s relationship to his 
achievements. In addition to marks, there are also various other forms of evaluation, for 
example verbal comments or percents. All forms and methods of evaluation have their 
positive and negative aspects, so it depends only on teacher how creatively to use the 
evaluation. It is important knowledge that at present is increasingly using the alternative 
methods of trainee assessment. Therefore the paper is focused on alternative 
approaches to pedagogical evaluation in educational process and it also includes 
a search of teacher´s opinion on alternative forms of evaluation and their using in 
praxis. 
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Úvod 
Hodnotenie je dôležitou súčasťou v živote spoločnosti aj človeka. Uplatňuje sa 
v rôznych etapách jeho života, pričom hodnotenie človeka človekom je veľmi dôležité. 
Človek sa s hodnotením stretáva už od útleho detstva. Najskôr je to v domácom 
prostredí, kde ho hodnotia rodičia, neskôr v materskej, základnej a strednej, prípadne 
vysokej škole, kde ho hodnotia učitelia, a kde už má hodnotenie konkrétnu podobu vo 
forme známky. Hodnotenie sa tiež môže vyjadriť slovom, pohybom, posunkom alebo 
mimikou vyjadrujúcou súhlas, schvaľovanie, spokojnosť, či pochvalu alebo naopak, 
nesúhlas, nespokojnosť a trest. Kladné hodnotenie posilňuje sebadôveru žiaka, 
záporné je zase prostriedkom, ktorý žiakovi pomáha odstrániť prípadné chyby 
a nedostatky. Zároveň hodnotenie sprostredkúva kontakt školy s rodičmi 
a v neposlednom rade učí žiakov hodnotiť, nakoľko naučiť žiakov hodnotiť je podľa 
niektorých súčasných autorov, ktorí sa hodnotením zaoberajú, jednou z prvoradých 
úloh školy. Ak teda chceme mladých ľudí zodpovedne pripraviť pre praktický život, 
musíme im prostredníctvom nášho hodnotenia výsledkov ich práce ukázať nejaký 
návod ako hodnotiť, na čo by nám ako vzor malo slúžiť práve hodnotenie vo vyučovaní, 
resp. školské hodnotenie.  
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Už od nepamäti má školské hodnotenie niekoľko základných foriem, ako sú napr. 
známky či percentá, avšak v súčasnosti sa stále častejšie využívajú na ohodnotenie 
žiaka aj alternatívne spôsoby hodnotenia, pre ktoré sú typické nasledujúce 
charakteristiky: 

- zisťovanie vedomostí a schopností v autentických situáciách, t.j. v situáciách, 
ktoré sú blízke reálnym situáciám, 

- posudzovanie každého žiaka ako jednotlivca porovnaním jeho výkonu s vopred 
stanovenými štandardmi alebo kritériami, 

- záverečné projekty, t.j. umožnenie žiakom zvládnuť učivo a preukázať svoje 
schopnosti v záverečnom ukážkovom projekte, 

- schopnosť žiaka hodnotiť seba samého, t.j. sebahodnotenie, 
- hodnotenie žiaka iným žiakom, t.j. vrstovnícke hodnotenie (Pasch a kol., 1998). 

 
Alternatívne formy hodnotenia majú teda schopnosť, v rámci všeobecného hodnotenia, 
vtiahnuť do hodnotenia žiaka, čím sa žiak učí hodnotiť samého seba aj iných. Už nejde 
iba o to, aby žiak prostredníctvom hodnotenia získal informácie o tom, či splnil zadané 
požiadavky a zvládol učivo, či si vzal z hodnotenia ponaučenie ako svoju prácu opraviť 
a vylepšiť, alebo, či ho hodnotenie motivovalo k ďalšej práci. Dôležité je tiež naučiť 
žiaka hodnotiť samého seba, či hodnotiť sa navzájom s ostatnými žiakmi, teda cieľom 
hodnotenia sa stáva aj sebahodnotenie a hodnotenie iných. A práve alternatívne 
spôsoby hodnotenia poskytujú žiakovi priestor na sebahodnotenie, či hodnotenie sa 
navzájom, prispievajú k posilneniu žiakových schopností samostatne konať, rozhodovať 
sa a pod. Alternatívne formy hodnotenia výrazne plnia aj spätnoväzbovú funkciu, 
poskytujú väčšie množstvo informácií pre žiaka i pre učiteľa a ich veľkým 
a nepopierateľným prínosom je aj vyššia miera motivácie žiakov na vyučovaní. 
S alternatívnym hodnotením však žiaci prichádzajú do kontaktu iba v prípade 
učiteľovho záujmu o takéto hodnotenie. Myslíme si, že alternatívne spôsoby hodnotenia 
by mali učitelia začať pravidelne prepájať s tradičnými spôsobmi a ukázať tak žiakom 
niečo nové. 

 

Alternatívne spôsoby hodnotenia vo vyučovacom procese 
Hodnotenie vo vyučovaní významne ovplyvňuje kvalitu výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Učiteľovi poskytuje možnosť posudzovať úspešnosť vyučovania, zároveň mu 
umožňuje plánovať ďalšie ciele vyučovania a rovnako aj prostriedky k ich naplneniu, 
a to najmä obsah vyučovania, voľbu metód a organizačných foriem. Žiakovi poskytuje 
dôležité informácie o jeho vlastnom postupe v učení a má zásadný význam pre jeho 
motiváciu k učeniu. Ak je vyučovanie zamerané viac na osvojovanie vedomostí, aj 
hodnotenie sa zameriava na momentálny výkon žiaka a stav jeho vedomostí. Ak však 
vyučovanie sleduje celkový rozvoj osobnosti žiaka, hodnotí predovšetkým procesuálnu 
stránku žiaka, t. j.  jeho činnosť a úsilie (Vališová a kol., 2007). Na jednej strane je teda 
hodnotenie merítkom vedomostí a schopností žiakov, na druhej strane je však často 
kritizované za to, že je nepresné a nespoľahlivé, že deformuje osnovy aj vyučovanie 
a nie je dobrou predpoveďou budúceho výkonu. Učitelia a ani spoločnosť však aj 
napriek tomu nie sú schopní sa bez neho zaobísť (Petty, 1996).  
V súčasnosti dochádza na našich školách k postupnému rastu potreby učiteľov 
využívať nové spôsoby hodnotenia práce žiakov vo vzťahu k novým cieľom hodnotenia. 
Kým niektorí učitelia menia spôsoby hodnotenia z vlastnej potreby, iní podliehajú skôr 
tlaku okolia a skúšajú iné, „nové“ spôsoby hodnotenia aj napriek tomu, že nie sú 
presvedčení o ich účelnosti. Prevziať však nové postupy a formy hodnotenia bez 
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zmeny spôsobu vyučovania alebo učenia nemá zmysel, rovnako ako nemá zmysel 
hodnotiť obvyklými, zaužívanými mechanizmami vyučovanie a učenie, ktoré by malo 
smerovať k novým cieľom (Košťálová a kol., 2008). 
V posledných rokoch sa v súvislosti so spoločenskými zmenami objavujú rôzne 
teoretické projekty a praktické pokusy meniť spôsoby vyučovania.  
Tieto zmeny sa v oblasti hodnotenia prejavujú v troch základných tendenciách 
(Vališová a kol., 2007, s. 247): 

 tendencia ku komplexnému hodnoteniu žiaka, 

 tendencia vťahovať žiaka do procesu hodnotenia,  

 tendencia k zrušeniu klasifikácie alebo aspoň zrovnoprávnenie klasifikácie 
a slovného hodnotenia. 

Pedagogickou a psychologickou teóriou opodstatnené snahy o zrušenie klasifikácie 
v sebe ukrývajú určité nebezpečenstvo, a to v prípade, že je toto zrušenie 
prezentované ako základná úloha. Zrušenie známok samo o sebe nič neznamená, 
pretože známka je súčasťou celého systému hodnotenia a systém hodnotenia je zase 
súčasť vyučovania. Zrušenie klasifikácie je však obrovským prekročením tradície 
súčasnej školy. Takéto zrušenie núti všetkých činiteľov vyučovania myslieť v úplne 
iných rovinách, a to predovšetkým učiteľov a rodičov. Rodičia sa už nebudú pýtať: „Aké 
si dnes dostal známky?“, ale „Čo si sa dnes naučil?“ Takáto zmena foriem hodnotenia 
však vyžaduje v prvom rade zmenu sociálnych vzťahov učiteľa a žiaka smerom k ich 
vzájomnej spolupráci. Zároveň si vyžaduje zvyšovanie podielu žiaka na tvorbe 
vyučovania a rovnako zvyšovanie demokracie pri zachovaní náročnosti obsahu 
vyučovania, avšak s dôrazom na primárnu (základnú) úlohu učiteľa (Vališová a kol., 
2007). 
V rámci súčasných tendencií v hodnotení je dôležité, aby bolo neznámkovanie chápané 
ako možnosť, ktorá bola škole daná, a aby sa tento nový pokrok, obohatený 
predovšetkým tvorivosťou učiteľov, mohol stať impulzom na zmenu tradičného 
pedagogického myslenia. Je dôležité, aby tento pokrok viedol k zmysluplnému 
vyučovaniu, v ktorom sa žiak neučí z donútenia a iba pre známky, ale učí sa zo svojej 
vlastnej vôle a presvedčenia a pre svoj vlastný rozvoj. Chápať možnosť neznámkovania 
ako zníženie náročnosti vyučovania alebo školy samotnej je teda omyl, nakoľko takéto 
riešenie nespočíva v znižovaní obtiažnosti vyučovania, ale práve v prijatí tejto 
náročnosti samotnými žiakmi. Každý žiak má právo na splnenie úlohy, ktorá mu bola 
zadaná, a ak sa snaží a pracuje na úrovni svojich schopností, má potom rovnako právo 
dostať svoju „jednotku“. Tým však žiak iba získava primeraný čas na konečné, 
dokonalé zvládnutie svojich vedomostí a schopností a takýto postup si vyžaduje nielen 
zmenenú atmosféru v triede, ale predovšetkým úzku spoluprácu s rodičmi a rozhovory 
o výkonoch žiakov, a najmä o cieľoch, koncepcii a procese vyučovania.  
A práve z týchto dôvodov sa učitelia uchýlili k používaniu slovného hodnotenia, či 
využívaniu alternatívnych foriem hodnotenia, ako sú napr. portfólio ako prostriedok 
autentického hodnotenia, t.j. zisťovanie vedomostí a schopností v situáciách, ktoré sú 
blízke reálnym situáciám; venovanie pozornosti úlohám dôležitým pre praktický život, 
ako sú napr. rôzne výrobky, exponáty alebo výkony, ktoré poskytujú učiteľovi lepší 
pohľad na žiakove výkony ako tradičné metódy a sebahodnotenie, či vrstovnícke 
hodnotenie ako dokumentácie postupného zvládania ich komplexných schopností 
(Pasch a kol., 1998).  
Alternatívne spôsoby hodnotenia sú považované za nové a moderné spôsoby 
hodnotenia, preto je dôležité spomenúť, že vychádzajú, resp. sú súčasťou moderných 
koncepcií vyučovania, ako je problémové vyučovanie a projektová metóda. Pre tieto 
koncepcie je charakteristické, že žiaci sami pracujú, riešia zadané úlohy, snažia sa 
dospieť k novému poznaniu, učia sa prekonávať prekážky, plánovať svoju prácu a niesť 
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za ňu zodpovednosť. Nakoľko vyučovanie nie je vedené tradičným spôsobom, ani 
formy hodnotenia nie sú tradičné. Učiteľ teda nehodnotí iba žiakove vedomosti, ale aj 
jeho zručnosti, postoje, schopnosť samostatného rozhodovania, schopnosť postaviť sa 
problému, t.j. hodnotí celú osobnosť žiaka. Súčasťou týchto moderných koncepcií je 
často aj sebahodnotenie a vrstovnícke hodnotenie ako alternatívne spôsoby 
hodnotenia. 

Portfólio 
Portfólio je jedným z moderných prostriedkov autentického hodnotenia, forma 
hodnotenia pri ktorej ide o zisťovanie vedomostí a schopností v situáciách, ktoré sú 
blízke reálnym situáciám a ktorého objektom je skutočná tvorba, pri ktorej vznikajú 
nové hodnoty, ako sú výtvarné diela, rôzne výstavy, projekty, výskumy, články do 
školského časopisu, poviedky a pod. (Pasch a kol., 1998). Portfólio je teda akási 
kolekcia alebo prehľadná „mapa“ žiakovej práce; usporiadaný súbor žiakových prác za 
určitú dobu vyučovania, ktorý poskytuje rôzne informácie o tom, ako sa žiak učí, ako 
uvažuje, vyrába rôzne predmety, t. j. o jeho skúsenostiach a pracovných výsledkoch, 
o jeho vývoji a pokroku (Kolář, 2005).  
V portfóliu môžu byť uložené napríklad žiakove písomné práce a úvahy, výtvarné diela, 
projekty, záznamy z rôznych pozorovaní, projektové riešenie, diktátové cvičenia a pod. 
Sú to teda rôzne dosky, šanóny alebo krabice, v ktorých sú zhromaždené žiakove 
práce k určitej téme a za určité obdobie. Môže mať aj charakter knihy alebo denníka 
a jeho súčasťou môžu byť tiež záznamy učiteľov a žiakových rodičov, čo znamená, že 
portfólio neobsahuje iba práce žiaka, ale rovnako aj komentáre iných. Práca 
s portfóliom poskytuje možnosť hodnotiť podľa individuálnej normy a zároveň možnosť 
objaviť úspechy aj u takých žiakov, ktorí sú postihnutí vývojovými poruchami učenia 
alebo sú oproti svojim vrstovníkom inak znevýhodnení (Slavík, 1999). 
Pedagogické hodnotenie portfólia  
Hodnotenie portfólia predpokladá splnenie troch základných podmienok (Slavík, 1999, 
s. 107): 

 vymedzenie cieľov a kritérií hodnotenia, 

 na základe vymedzenia cieľov a kritérií hodnotenia je určené, čo má byť 
uložené do portfólia, kým to má byť uložené a kedy, 

 kritériá hodnotenia sa používajú na komplexné posudzovanie žiakovho 
správania.  

Vzhľadom k tomu, že portfólio uchováva všetky prejavy žiakovej tvorby, nie je jeho 
hodnotenie jednoduché. Vyžaduje si od učiteľa predovšetkým dostatok pedagogickej 
tvorivosti a citu pre dôležité momenty žiakovej práce. Pri hodnotení výsledkov je preto 
potrebné brať do úvahy celú činnosť, ktorá sa za nimi skrýva a neobmedzovať sa iba 
na to, či sa práca žiakovi podarila alebo nie (Slavík, 1999). 
 

Problémové vyučovanie 
Problémové vyučovanie je veľmi rozšírená koncepcia vyučovania, ktorá v sebe zahŕňa 
niekoľko názvov vyučovacích postupov a stratégií, ako napríklad heuristické 
vyučovanie, tvorivé vyučovanie, discovery learning – učenie objavovaním, guided 
discovery – riadené objavovanie, či inquiry teaching – pátracie vyučovanie, ktorých 
spoločným znakom je snaha rozvíjať tvorivé myslenie, tvorivé schopnosti žiakov, ich 
poznávaciu motiváciu a samostatnosť, tvorivé osvojenie si poznatkov a spôsob 
činností. Na rozdiel od tradičného vyučovania, kde učiteľ odovzdáva študentom hotové 
poznatky, t. j. vysvetľuje nové učivo, dokazuje správnosť poučiek a upevňuje ich 
pomocou učebných pomôcok a žiak dané učivo vníma, usiluje sa mu porozumieť, 
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zapamätať si ho a upevniť riešením úloh; prostredníctvom problémového vyučovania 
učiteľ nesprostredkúva žiakom poznatky v hotovej podobe, ale zadáva žiakom také 
úlohy, ktoré obsahujú pre nich neznáme vedomosti a spôsoby činnosti, motivuje ich a 
usmerňuje hľadanie spôsobov a prostriedkov riešenia úloh, pri hľadaní ktorých si žiaci 
osvojujú nové vedomosti a zručnosti a súčasne rozvíjajú svoje schopnosti. Pri 
problémovom vyučovaní akoby teda žiak sám objavoval poznatky riešením 
problémových úloh, ktoré mu vytýčil učiteľ (Turek, 2008). 
Ak chce však učiteľ dosiahnuť, aby sa zadané úlohy stali pre žiakov problémovými 
úlohami, je potrebné dodržiavať určité podmienky (Turek, 2008, s. 71): 

 problémová úloha má byť prirodzene spätá s osvojovaným učivom a logicky 
z neho vyplývať, 

 má vychádzať zo životnej situácie, ktorá by pomerne ľahko upútala pozornosť 
žiakov a apelovala na ich záujmy a skúsenosti, t . j. aby žiakov motivovala, 

 úloha, ktorá má vyvolať problémovú situáciu, musí obsahovať neznámy prvok, 
t. j. protirečenie, ktoré je základnou – hybnou silou tvorby poznatkov,  

 problémová úloha, ktorú učiteľ žiakom zadáva, má zodpovedať ich 
intelektovým schopnostiam, teda má byť dostatočne náročná a zložitá, zároveň 
však vyriešiteľná, 

 problémová úloha môže byť úloha v akejkoľvek forme, napríklad vo forme 
otázky, avšak pod podmienkou, že jej zodpovedanie alebo riešenie nie je iba 
mechanickou prácou, reagovaním naučenými postupmi a odpoveďami, t. j. ak 
žiaci nepoznajú spôsob jej zodpovedania či riešenia. 

Podstatou problémového vyučovania je teda vytváranie postupného radu problémových 
situácií a riadenie činnosti žiakov pri viac-menej samostatnom riešení problémových 
úloh (Turek, 2008). 
 

Projektové vyučovanie 
Začiatky projektového vyučovania siahajú do začiatku 20. storočia, kedy 
najvýznamnejší predstavitelia americkej pragmatickej pedagogiky J. Dewey a W. H. 
Kilpatrick rozpracovali problémové a projektové vyučovanie ako prostriedok 
demokratizácie a humanizácie výučby a školy (Turek, 2008). 
Projekt je možné definovať ako podnik; podnik žiaka; podnik, za výsledky ktorého 
prevzal žiak zodpovednosť; je to podnik, ktorý ide za určitým cieľom. Projektové 
vyučovanie je možné realizovať v rámci záujmovej činnosti žiakov, voliteľných 
predmetov alebo tiež ako projektový týždeň, kedy celý týždeň žiaci riešia projekt, ktorý 
sa opiera o tieto základné princípy (Turek, 2008, s. 79): 

 pri výbere témy projektu je potrebné prihliadať na potreby a záujmy žiakov, 
pričom žiaci majú mať vplyv na výber a špecifikáciu témy projektu, 

 projekt má súvisieť aj s mimoškolskou skúsenosťou žiakov, vychádza zo 
zážitkov žiakov a mal by byť mostom medzi školou a životom, 

 jeho predpokladom je zainteresovanosť žiakov, ich záujem a vnútorná 
motivácia, 

 projekty by mali umožniť komplexný pohľad na skutočný svet, 

 projekty by mali riešiť žiaci v skupinách, v kooperatívnom vyučovaní, 

 projekty by mali viesť ku konkrétnym výsledkom a na ich základe by si mali 
žiaci osvojiť príslušné vedomosti, zručnosti a postoje. 

Prostredníctvom projektového vyučovania žiaci lepšie chápu praktický význam učiva a 
vzdelávania sa. Učia sa plánovať vlastnú prácu, dokončovať ju, prekonávať prekážky, 
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či niesť za ňu zodpovednosť. Projektové vyučovanie predovšetkým umožňuje, aby bolo 
vyučovanie pre žiakov hrou, a aby sa škola stala „dielňou ľudskosti“. 
 
Dôležitou súčasťou týchto koncepcií, t.j. problémového vyučovania a projektovej 
metódy je záverečná fáza, pri ktorej sa práca žiakov na projekte alebo pri riešení 
problému hodnotí, a to nielen učiteľom, ale aj žiaci hodnotia svoje vlastné riešenia 
a zároveň sa hodnotia navzájom na základe stanovených kritérií. 
Pri problémovom vyučovaní je pre preverovanie vedomostí a schopností žiakov a s tým 
spojenú klasifikáciu charakteristické: 

- aktivizovanie celej triedy pri skúšaní jednotlivca, čím odpadá problém ako 
udržať pozornosť a aktivitu triedy, kým učiteľ skúška jedného žiaka, 

- problémová metóda poskytuje viac možností k preverovaniu vedomostí 
a schopností vo všetkých predmetoch a úvahy o časovej náročnosti 
preverovania vedomostí sa stávajú bezpredmetné, 

- ciele v hodnotovej oblasti, ktoré nie sú pri tradičných formách práce merateľné 
sa pri problémovom vyučovaní veľmi tesne premietajú do činnosti žiakov a sú 
automaticky hodnotené spolu s ich vedomosťami, schopnosťami a aktivitou 
(Schystalová, 2007). 

Hodnotenie projektu sa môže uskutočniť už počas prezentácie, kedy sú žiakom 
kladené otázky typu: „Ako ste si prácu v skupine rozdelili?“, „Mali ste možnosť vyjadriť 
vlastný názor?“, pričom aj ostatní žiaci sa môžu vyjadriť, či sa im daný projekt páči 
alebo nie, čo je na projekte originálne a pod. Učiteľ teda môže prácu na projekte, resp. 
samotný projekt hodnotiť priebežne, avšak na konci urobí celkové hodnotenie, kde 
zhrnie pozitíva, prípadne negatíva a navrhne ako ich spracovať tak, aby boli žiaci ešte 
úspešnejší (http://ki.ku.sk/cms/utv/uploads/file/p_8_1.doc). 

 

Empirická časť 
Nakoľko dochádza v súčasnosti k postupnému rastu potreby učiteľov využívať nové 
spôsoby hodnotenia práce žiakov vo vzťahu k novým cieľom hodnotenia, pričom však 
niektorí učitelia menia spôsoby hodnotenia z vlastnej potreby, zatiaľ čo iní podliehajú 
tlaku okolia a skúšajú iné, „nové“ spôsoby hodnotenia aj napriek tomu, že nie sú 
presvedčení o ich účelnosti, stali sa názory učiteľov na hodnotenie žiakov vo vyučovaní 
a jeho jednotlivé formy cieľom nášho prieskumu, pričom z neho vyplynuli nasledovné 
problémy: 

1. Aké sú názory učiteľov na jednotlivé formy hodnotenia žiakov (slovné 
hodnotenie; klasifikačné stupne, t.j. známky; bodová stupnica, t.j. percentá; 
komplexné hodnotenie) a aké formy hodnotenia najčastejšie využívajú? 

2. Aké sú názory učiteľov na alternatívne spôsoby hodnotenia (alternatívne formy 
hodnotenia v rámci moderných koncepcií výučby, t.j. problémového vyučovania 
a projektovej metódy; portfólio)? 

Charakteristika výberového súboru 
Prieskum sme realizovali v spolupráci s dvoma základnými a dvoma strednými školami 
v Prešove. Prieskumnú vzorku sme získali dostupným výberom. Prieskumu sa 
zúčastnilo 80 učiteľov z týchto základných a stredných škôl, z toho 41 učiteľov (51,25 
%) základných škôl a 39 učiteľov (48,75 %) stredných škôl. 
Metodika prieskumu 
Na splnenie uvedených cieľov a vyriešenie problémov sme použili typ popisného 
kvantitatívneho prieskumu. Hlavnou metódou na zisťovanie informácií o tom, aké sú 
názory učiteľov na jednotlivé formy hodnotenia žiakov, predovšetkým na alternatívne 
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spôsoby a na to, aké formy hodnotenia najčastejšie využívajú, bola dotazníková 
metóda. Administrovaný bol jednoduchý dotazník, na spracovanie výsledkov sme 
použili matematicko-štatistické metódy, ktoré sme prezentovali pomocou absolútnych 
čísel a percent a zistené výsledky sme zobrazovali aj pomocou tabuliek. 
Analýza a interpretácia výsledkov prieskumu 
Zistenia, ktoré vychádzajú z nášho prieskumu ukázali, že hoci až 83,33 %  učiteľov 1. 
stupňa ZŠ prepája na vyučovaní rôzne formy hodnotenia (Tab. 1), pričom učitelia 2. 
stupňa ZŠ (43,48 %) a SŠ učitelia (48,72 %)využívajú ako formu hodnotenia prevažne 
klasifikačné stupne (Tab. 2), učitelia všetkých troch stupňov sa zhodli na tom (46,25 %), 
že práve klasifikačné stupne majú na žiaka najväčší vplyv (Tab. 3). Ak by však učitelia 
častejšie prepájali rôzne formy hodnotenia a využívali vo väčšej miere napr. percentá 
alebo slovné hodnotenie, možno by neboli pre žiakov práve známky jediným 
„strašiakom“. To by však museli v prvom rade prikladať jednotlivým formám hodnotenia 
rovnakú vážnosť. Ako však ukázali naše prieskumy, nie prekvapujúco, iba 30 % 
učiteľov 2. stupňa ZŠ a 20 %  učiteľov SŠ považuje slovné hodnotenie za rovnako 
vážne ako známky. Naopak, učitelia 1. stupňa ZŠ sú v tomto smere zastúpení až 
v 55,56 %, čo je však samozrejmé, nakoľko pre mladšie deti je slovo dôležitejšie ako 
pre starších žiakov, avšak možno aj oni by občas chceli počuť aj „hovorené“ slovo (Tab. 
4). 
 

Tab. 1: Prepájate na vyučovaní rôzne formy hodnotenia žiakov? 

 ZŠ – 1. stupeň ZŠ – 2. stupeň Stredná škola Celkom 

 N % N % N % N % 

určite áno 15 83,33 17 73,91 18 46,15 50 62,50 

skôr áno ako 
nie 

2 11,11 5 21,74 20 51,29 27 33,75 

neviem 
posúdiť 

0 0 0 0 0 0 0 0 

skôr nie ako 
áno 

1 5,56 1 4,35 1 2,56 3 3,75 

určite nie 0 0 0 0 0 0 0 0 

   N – počet,   
   % - percentuálne vyjadrenie 
 

Tab. 2: Ktorú formu hodnotenia pri hodnotení žiaka najčastejšie využívate? 

 ZŠ – 1. stupeň ZŠ – 2. stupeň Stredná škola Celkom 

 N % N % N % N % 

slov. 
hodnotenie 

7 38,89 2 8,70 8 20,51 17 21,25 

klasif. stupne 5 27,78 10 43,48 19 48,72 34 42,50 

bodová 
stupnica 

1 5,55 3 13,04 1 2,56 5 6,25 

komplex. 
hodn. 

5 27,78 8 34,78 11 28,21 24 30,0 

iné (uveďte) 0 0 0 0 0 0 0 0 

N – počet 
% - percentuálne vyjadrenie 
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Tab. 3: Ktoré z daných hodnotení má podľa Vás na žiaka najväčší vplyv? 

 ZŠ – 1. stupeň ZŠ – 2. stupeň Stredná škola Celkom 

 N % N % N % N % 

slov. 
hodnotenie 

4 22,22 3 13,04 11 28,21 18 22,50 

klasif. stupne 7 38,89 12 52,18 18 46,15 37 46,25 

bodová 
stupnica 

1 5,56 3 13,04 0 0 4 5,0 

komplex. 
hodn. 

6 33,33 5 21,74 10 25,64 21 26,25 

iné (uveďte) 0 0 0 0 0 0 0 0 

    N – počet 
    % - percentuálne vyjadrenie 
 

Tab. 4: Prikladáte slovnému hodnoteniu rovnakú vážnosť ako známke? 

 ZŠ – 1. stupeň ZŠ – 2. stupeň Stredná škola Celkom 

 N % N % N % N % 

určite áno 10 55,56 7 30,43 8 20,51 25 31,25 

skôr áno ako 
nie 

5 27,78 10 43,48 20 51,28 35 43,75 

neviem 
posúdiť 

1 5,55 0 0 2 5,13 3 3,75 

skôr nie ako 
áno 

2 11,11 6 26,09 6 15,38 14 17,5 

určite nie 0 0 0 0 3 7,70 3 3,75 

    N – počet 
    % - percentuálne vyjadrenie 
 
Zaujímavé pre nás boli zistenia, ktoré sa týkali moderných koncepcií výučby a v rámci 
nich alternatívnych spôsobov hodnotenia na vyučovaní. Viac ako polovica opýtaných 
učiteľov sa moderným koncepciám výučby, ako napr. projektovej metóde (57,5 % 
učiteľov) alebo problémovému vyučovaniu (55 % učiteľov) a alternatívnym spôsobom 
hodnotenia ako ich súčasti vôbec nevyhýba (Tab. 5, Tab. 6), čo bolo prekvapujúce 
a zároveň potešujúce, pretože mnoho učiteľov alternatívne spôsoby hodnotenia 
neprijíma, keďže o nich nemajú veľa informácií alebo sa s nimi jednoducho nevedia 
stotožniť. 

Tab. 5: Je projektová metóda a v rámci nej alternatívne spôsoby hodnotenia  

súčasťou Vášho vyučovania? 

 ZŠ – 1. stupeň ZŠ – 2. stupeň Stredná škola Celkom 

 N % N % N % N % 

áno, často 5 27,78 6 26,08 5 12,82 16 20,0 

občas 9 50,0 16 69,57 21 53,85 46 57,5 

veľmi zriedka 3 16,67 1 4,35 10 25,64 14 17,5 

nie 1 5,55 0 0 3 7,69 4 5,0 

N – počet 
% - percentuálne vyjadrenie 
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Tab. 6: Je problémové vyučovanie a v rámci neho alternatívne spôsoby hodnotenia 
súčasťou Vášho vyučovania? 

 ZŠ – 1. stupeň ZŠ – 2. stupeň Stredná škola Celkom 

 N % N % N % N % 

áno, často 5 27,78 8 34,78 6 15,39 19 23,75 

občas 9 50,0 10 43,48 25 64,10 44 55,0 

veľmi zriedka 3 16,67 4 17,39 6 15,39 13 16,25 

nie 1 5,55 1 4,35 2 5,13 4 5,0 

    N – počet 
    % - percentuálne vyjadrenie 
 
O niečo horšie je to s portfóliom (Tab. 7), nakoľko až 65 % všetkých opýtaných učiteľov 
takúto formu hodnotenia nevyužíva, pričom najviac zastúpený je 2. stupeň ZŠ (69,57 
%). Na druhom mieste sú učitelia 1. stupňa ZŠ (66,67 %) a v tesnom závese za nimi sú 
stredoškolskí učitelia (61,54 %). Zároveň iba 38,75 % z nich vie, čo by mohlo byť jeho 
súčasťou, čo je možno dôsledok práve nedostatku informácií o týchto spôsoboch 
hodnotenia (Tab. 8). Títo učitelia uvádzali ako návrhy na portfólio žiaka napr. projekt 
vymyslený žiakom; účasť na súťažiach; písomné práce, slohové práce, referáty; vlastné 
tvorivé nápady žiakov; názory na dané otázky; problémové situácie; výtvarné práce, 
jazykové schopnosti, t.j. projekty a pod. 
 

Tab. 7: Využívate portfólio žiaka ako formu hodnotenia? 

 ZŠ – 1. stupeň ZŠ – 2. stupeň Stredná škola Celkom 

 N % N % N % N % 

áno 6 33,33 7 30,43 15 38,46 28 35 

nie 12 66,67 16 69,57 24 61,54 52 65 

N – počet 
% - percentuálne vyjadrenie 
 

 

Tab. 8: Pokúste sa uviesť aspoň 3 návrhy, čo by mohlo byť súčasťou  

portfólia žiaka. 

 ZŠ – 1. stupeň ZŠ – 2. stupeň Stredná škola Celkom 

 N % N % N % N % 

učitelia, ktorí 
odpovedali 

10 55,56 7 30,43 14 35,9 31 38,75 

učitelia, ktorí 
neodpovedali 

8 44,44 16 69,57 25 64,1 49 61,25 

    N – počet 
    % - percentuálne vyjadrenie 

 

Záver 
V posledných rokoch sa mení obsah a rozsah vzdelávania, neustále sa menia kritéria 
prijímania žiakov na stredné, či vysoké školy, a preto je v súvislosti s týmito zmenami 
potrebné inovovať aj formy a spôsoby hodnotenia. Pojem hodnotenie pre väčšinu z nás 
znamená známkovanie. Okrem známok však existujú aj rôzne iné formy hodnotenia, 
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ako napr. slovné hodnotenie, či percentá, pričom v súčasnosti sa stále častejšie 
využívajú na hodnotenie žiaka alternatívne spôsoby, hoci je mnoho učiteľov, ktorí ich 
neprijímajú, pretože o týchto spôsoboch hodnotenia nemajú veľa informácií alebo sa 
s nimi jednoducho nevedia stotožniť.  
Na základe daných zistení odporúčame, aby učitelia nielen základných, ale aj 
stredných škôl prepájali v rámci hodnotenia viacero foriem, nezameriavali sa iba na 
jeden spôsob hodnotenia a zároveň prikladali jednotlivým formám hodnotenia rovnakú 
vážnosť. V rámci pregraduálnej prípravy učiteľov odporúčame zahrnúť moderné 
koncepcie vyučovania a v rámci nich alternatívne spôsoby hodnotenia ako učivo do 
osnov vysokých škôl, čo by mohlo pozitívne vplývať na študentov (budúcich 
pedagógov) a ich záujem o dané formy hodnotenia. Zároveň odporúčame, aby učitelia 
využívali alternatívne formy hodnotenia vo väčšej miere, prepájali ich s tradičnými 
formami hodnotenia, čím žiakom umožnili, aby sa s nimi oboznámili, zvykli si na ne 
a zároveň im tak ukázali, že hodnotiť ich môžu rôznym spôsobom. 
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