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Abstract: 

The paper addresses microteaching as one of the effective methods of pre-service 
teacher training. It simulates a lesson with a student trainee in a role of a teacher and 
classmates in the role of pupils. Microteaching is seemingly more efficient if it is taped 
and analysed afterwards. In the recent school years, the Seminars from Didactics of 
Geography at our workplace were arranged in a form of students` microteaching 
outputs aimed at attaining professional competences of a geography teacher. In the 
paper, the microteaching planning, realisation and evaluation procedure, as well as 
students` reflections will be concerned. What microteaching brings to Geography 
lesson, what competences need to be focused with more attention (map work, 
questioning, giving instructions, quality of tasks) will be emphasized in the concluding 
part. 
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Úvod 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach má niekoľkoročnú históriu vo výskume 
mikrovyučovania v pregraduálnej príprave študentov učiteľstva. Publikácia Bajtoša 
a Orosovej (2011), príspevky Orosovej a Starostu (2016, 2017), Orosovej, Novákovej a 
Juščáka (2015) a Orosovej, Ganajovej, Rozenfelda a Desiatnikovej (2018) sa podrobne 
venujú mikrovyučovaniu ako efektívnej metóde k nadobúdaniu profesijných 
kompetencií pre výkon povolania učiteľa. Uvádzajú, že sa mikrovyučovanie stalo 
integrálnou súčasťou prípravy študentov v pedagogicko-psychologickom bloku 
predmetov a odporúčajú, aby sa realizovalo aj na predmetoch odborových didaktík. 
Tretí školský rok (2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019) je mikrovyučovanie súčasťou 
predmetu Seminár z didaktiky geografie pre študentov učiteľstva geografie. V príspevku 
predstavíme stručné teoretické východiská mikrovyučovania a popíšeme priebeh, 
realizáciu a hodnotenie mikrovyučovania, ako aj pohľad študentov na túto metódu 
prípravy na povolanie. V závere uvádzame dôvody, prečo je podľa nás dôležité 
realizovať mikrovyučovanie aj na predmetoch odborovej didaktiky.  

Autorka si spomína na vlastnú skúsenosť s mikrovyučovaním spred pätnástich rokov 
na predmete Didaktika anglického jazyka, ktoré bolo v tom čase v odborových 
didaktikách metodickou novinkou a žiaden iný akademický predmet podľa spomienok 
autorky túto metódu nevyužíval. Vyučujúca realizovala mikrovyučovanie veľkou ťažkou 
kamerou so statívom a každý študent si mal zabezpečiť VHS kazetu na natáčanie. 
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Dnes naše úsmevné spomínanie dokumentuje rýchlosť progresu digitálnych technológií 
a ich miniaturizáciu, no podstata a význam mikrovyučovania zostali nezmenené. 

Mikrovyučovanie vo všeobecnosti 

Najdôležitejším aktérom vyučovacieho procesu je učiteľ, ktorý zodpovedá za 
stanovenie cieľov a obsahu vzdelávania, výber metód, foriem a prostriedkov 
vyučovania, a to tak, aby boli v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním a podporou 
informačných technológií. Vyučovacia hodina vedená učiteľom je teda syntetickým 
výrazom množstva profesijných učiteľských kompetencií, definovaných napr. Spilkovou 
(2004 in Orosová, Starosta 2017).  

Jeden zo spôsobov, ako prípravu budúcich učiteľov zefektívniť, je realizácia 
mikrovyučovania. Myšlienka mikrovyučovania je veľmi jednoduchá a jej vznik sa viaže 
na koniec 60. rokov 20. storočia v Spojených štátoch amerických. Mikrovyučovanie 
(microteaching) znamená precvičovanie rôznych vyučovacích metód študentmi 
učiteľstva v krátkych výstupoch (mikrovýstupoch), nasledovaných mikrovyučovacou 
analýzou a korigovanou opakovanou činnosťou študenta. Mikrovyučovanie sa realizuje 
v zjednodušených podmienkach, napr. nižší počet  žiakov v triede alebo skrátenie 
vyučovacieho času (na 5 – 15 minút), pri ktorom sa nacvičuje iba jedna téma, metóda či 
zručnosť. V staršej literatúre (Brown 1975) sa za podstatu mikrovyučovania považuje 
demonštrácia pedagogických spôsobilostí a zručností skôr než demonštrácia metódy 
(napr. precvičovanie tém ako aktivizácia žiakov, rôznorodosť otázok, názornosť, otázky 
vyššieho rádu, ticho, neverbálne podnety a ďalšie). Mikrovyučovanie možno teda 
považovať za tréningový nástroj slúžiaci na zlepšovanie učiteľskej praxe a efektívnu 
prípravu učiteľov (Kumar 2016), napr. v príprave materiálov na výučbu alebo na 
uvedomenie si významu adekvátne sformulovaných otázok vo vyučovacom procese 
(Madziková, Kancír 2017). Je efektívnejšie, ak je mikrovýstup natáčaný a následne 
analyzovaný z videozáznamu. Natáčanie sa javí dôležité preto, lebo poskytuje 
skutočný, neskreslený pohľad na samotných študentov v pozícii učiteľa, konkrétne 
činnosti v triede, komunikáciu so žiakmi, pohyb, gestá, správanie sa a mnohé ďalšie. 
Vďaka nemu môžu študenti kriticky analyzovať vlastnú vyučovaciu činnosť a získať 
odbornú spätnú väzbu.  

Mikrovyučovanie v príprave učiteľov geografie 

Tretí školský rok (2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019) je mikrovyučovanie súčasťou 
predmetu Seminár z didaktiky geografie pre študentov učiteľstva geografie. Príprava 
a realizácia mikrovyučovania na seminároch z didaktiky geografie prebieha viacmenej 
podľa postupu navrhovaného Bajtošom a Orosovou (2011): 

1. Na úvodnom seminári sú študenti oboznámení s metódou mikrovyučovania, 
jeho významom, priebehom a hodnotením. Študenti sú požiadaní o vyslovenie 
súhlasu s nahrávaním na kameru a súhlasom, že sa nahrávky nebudú 
zverejňovať (napr. na sociálnych sieťach). Nasleduje praktická ukážka 
mikrovyučovania, v ktorej vyučujúca ako prvá realizuje mikrovýstup a následne 
mikrovyučovaciu analýzu.   

2. Študenti si na začiatku semestra zvolia tri témy zo školskej geografie, ku 
ktorým priradia vyučovacie metódy, prostredníctvom ktorých by chceli témy 
vyučovať.  

3. Definitívny výber témy a metódy prebieha voľbou vyučujúcej tak, aby bola 
dosiahnutá variabilita tém aj metód v priebehu semestra. Úlohou študenta je 
pripraviť si prípravu na vyučovaciu metódu v časovom rozsahu maximálne 30 – 
35 minút, ktorú v písomnej podobe odovzdá pred svojím mikrovýstupom 
vyučujúcej. 
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4. Ak to je možné, vyučujúca pripraví kalendár mikrovýstupov vopred. Ak nie, 
každý týždeň sa oznámi meno študenta, ktorý bude realizovať mikrovýstup 
nasledujúci týždeň. Študentovi môžu byť poskytnuté pomôcky (atlasy, glóbus, 
mapy, tablety), ak o nich v predstihu požiada. 

5. Mikrovýstupy prebiehajú v klasickej učebni. Sú nahrávané malou Gopro 
kamerou na SD kartu. Nahrávame jednak študenta v roli učiteľa, ale aj 
spolužiakov v roli žiakov.  

6. Pred realizáciou samotného mikrovýstupu je vybraný jeden študent – 
pozorovateľ, ktorý má za úlohu pozorovať svojho spolužiaka a rovesnícky 
posúdiť jeho činnosť v hodnotiacom dotazníku podľa vopred jasných kritérií. Po 
mikrovýstupe odovzdá vyplnený hodnotiaci hárok vyučujúcej. 

7. Po mikrovýstupe nasleduje stručná mikrovyučovacia analýza podstatných 
momentov mikrovyučovania, vyzdvihnutie pozitívnych aj negatívnych stránok. 
Vyjadruje sa samotný študent, pozorovateľ, spolužiaci aj vyučujúca. V tejto fáze 
nepoužívame digitálny záznam.  

8. Po ukončení mikrovýstupu sa digitálny záznam odovzdá študentovi na USB 
a zároveň sa archivuje v počítači vyučujúcej. Študent je vyzvaný na domácu 
analýzu mikrovýstupu a spätno-väzbovú reakciu na vopred zadané kritériá 
(zhruba podľa oblastí mikrosprávania podľa Sokolovej a kol. (2014)).  

9. Výsledné hodnotenie pozostáva z hodnotenia vyučujúcej, rovesníckeho 
hodnotenia pozorovateľa a sebahodnotenia. Vyučujúca ho oznámi študentovi 
buď osobne alebo mailom. 

Hodnotiaci dotazník pozorovateľa a spätno-väzbový hárok študenta obsahuje tri 
okruhy. Prvý okruh sa týka odborných predpokladov, v rámci ktorého kritériami 
posudzovania sú: 

- Motivácia žiakov 
- Primeranosť odbornosti učiva 
- Aktuálnosť učiva 
- Presvedčivosť/istota v učení 

Každé kritérium posudzovateľ hodnotí 0 až 3 bodmi. 

Druhý okruh sa týka verbálnej a neverbálnej komunikácie so žiakmi. Verbálna 
komunikácia sa posudzuje na základe týchto kritérií: 

- zrozumiteľnosť prejavu 
- práca s hlasom 
- zadávanie pokynov 
- kladenie otázok, schopnosť preformulovať otázky 
- odpovede na žiacke otázky 

Neverbálnu komunikáciu posudzovateľ hodnotí na základe týchto kritérií: 

- očný kontakt 
- postavenie tela k žiakom 
- rušivá gestikulácia 

Každé kritérium posudzovateľ hodnotí 0 až 2 bodmi. 

Tretí okruh posudzuje prácu s učebnými pomôckami, ktoré sú vo vyučovaní geografie 
využívané. Ide o: 

- práca s atlasom, mapami 
- práca s glóbusom 
- práca s obrázkami, tabuľkami, grafmi 
- IKT 
- vlastná vytvorená powerpointová prezentácia 
- vlastné učebné texty či pracovný list 
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Tretí okruh je hodnotený maximálne 7 bodmi, ktoré posudzovateľ pridelí jednotlivým 
položkám podľa toho, ktoré pomôcky študent využíval a v akej kvalite. Maximálny súčet 
bodov v celom dotazníku je 35. Bodové hodnotenie sa premietne do konečnej známky 
stupnice A – FX. Bodové hodnotenie môže posudzovateľ komentovať aj slovne. 
Spätno-väzbový sebareflexívny dotazník obsahuje tie isté okruhy, rozdiel je v tom, že 
študent svoj mikrovýstup komentuje slovne, opisne, body si neudeľuje.   

Význam mikrovyučovania z pohľadu didaktiky geografie 

V tejto časti sa pokúsime odpovedať na otázku, prečo je dôležité realizovať 
mikrovyučovanie aj na odborovej didaktike. Zhodnotenie využívania tejto metódy 
v príprave študentov učiteľstva geografie  v slovenských podmienkach nie je publikačne 
spracované, no podľa našich informácií mikrovýstupy realizujú aj kolegovia didaktici 
geografie na iných pracoviskách. O nácviku dialogického vyučovania pomocou 
mikrovyučovania vo výučbe prírodovedných predmetov pojednáva Sucháček (2016). 

Realizáciou mikrovýstupov na Seminári z didaktiky geografie boli zaznamenané tak 
pozitívne, ako aj negatívne prvky pedagogicko-psychologickej, odborovo-didaktickej 
aj predmetovo-odborovej povahy. K pozitívnym prvkom, na ktoré mikrovyučovanie 
poukázalo, patria:  

1. Príklad pozitívnej praxe k realizovaniu menej častých vyučovacích metód 
v geografii – napr. geografický experiment na tému Morské prúdy, Geológia 
Slovenska, či Vlastnosti pôdy a ď.  

2. Príklad pozitívnej praxe k práci s netradičnými učebnými pomôckami – napr. 

použitie zemiakov v téme Vrstevnice, balón v téme Kartografické zobrazenia, 

toaletný papier v téme Geologický vek a ď. 

3. Príprava vlastných učebných pomôcok a učebných materiálov – mapa Afriky 

v rozmere A0, vlajky štátov sveta a ď.  

4. Rovesnícke vzdelávanie – študenti sa inšpirovali a učili sami na sebe. 

5. Sebareflexia – hodnotenie samého seba, snaha o zlepšenie, príjemný zážitok a 

pocit uspokojenia z vyučovacej hodiny.  

6. Nepriamym efektom bolo aj opakovanie učiva a príprava na záverečné skúšky.  

 

 

Obr. 1: Ukážka mikrovyučovania na seminári z didaktiky geografie  

 



 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 3, číslo 2, 2019 

20 

Vďaka mikrovyučovaniu sme však zaznamenali aj viaceré nedostatky: 

1. Odborné nepresnosti faktografického, konceptuálneho aj procedurálneho 

charakteru, napr. vzorec výpočtu celkového pohybu obyvateľstva, farby 

v legende geologických máp,  nevydarený pokus, chyby v schéme témy 

striedanie štyroch ročných období, neaktuálnosť demografických dát, 

neaktuálnosť spoločensko-politického diania a iné. 

2. Nedostatky v komunikácii – formulácia otázok, zmena typu otázok, reakcie na 

odpovede žiakov. 

3. Práca s chybou – neschopnosť vysvetliť nesprávne odpovede žiakov 

a argumentovať príkladmi.    

4. Nedostatky vo formulácii učebných úloh vo vlastných učebných materiáloch. 

5. Nedostatky prevzatých materiálov – grafiky, štatistických údajov, nedostatky v 

tvorbe vlastných učebných materiálov. 

6. Organizačné nedostatky – v rozvrhovaní času, zadávaní inštrukcií. 

7. Nepripravenosť na alternatívne riešenie, ak napr. technika (PC, dataprojektor, 

tlačiareň) zlyhá. 

Jednotlivé body boli komunikované so študentmi počas mikrovyučovacích analýz. 
Mikrovyučovanie sa nám javí ako veľmi vhodná metóda na vyzdvihnutie tvorivých 
riešení modelov vyučovacích hodín a na poukázanie nedostatkov či chýb, ktoré možno 
uvedomením eliminovať. Pre budúcich učiteľov, ktorí do svojej praxe prinášajú 
pozitívne skúsenosti z vysokej školy, je to veľmi dôležité. Ako píše Čižmárová (2006), 
každý začínajúci učiteľ zistí, že učenie je založené na skúsenostiach. svoje vyučovacie 
hodiny budú postupne zdokonaľovať a stavať na tých najvydarenejších. 

Mikrovyučovanie z pohľadu študentov geografie 

Pohľad študentov na mikrovyučovanie v geografii bol zisťovaný dotazníkovou metódou 
v zimnom semestri šk. roku 2017/2018 Olléovou (2017). Vzorka respondentov bola 
relatívne malá – 22 respondentov (študentov učiteľstva geografie v kombinácii s iným 
akademickým predmetom). Otázky boli vyhodnotené jednoduchými štatistickými 
metódami. Vzhľadom na nízky počet respondentov nemožno považovať výsledky 
prieskumu za smerodajné, v podstatných zisteniach sa však zhodujú s výskumom 
Orosovej a Starostu (2017). Pre študentov geografie nebol pojem mikrovyučovanie 
nový, pretože sa s ním stretli v 4. ročníku na seminároch z pedagogiky a didaktiky. 
Celkovo 91 % respondentov sa vyslovilo, že mikrovyučovanie je vhodnou metódou 
prípravy študentov na získanie učiteľských kompetencií a odporúčajú v ňom 
pokračovať. Z ďalších odpovedí vyberáme niektoré, ktoré zhodnocovali využitie tejto 
metódy.  

Študentom sa do veľkej miery podarilo naplniť plán vyučovacej hodiny podľa prípravy, 
resp. realizácia prebehla s malými zmenami. Za najčastejší argument uvádzali zle 
odhadnutý čas, jeden respondent sa vyjadril, že zle odhadol aktivitu pre daný počet 
študentov.  

Podľa Sokolovej, Lemešovej a Jursovej Zacharovej (2014) vystupovanie pred kamerou 
predstavuje určitú záťaž, ľudia sa boja konfrontácie s nedostatkami svojho hlasu, 
výzoru, komunikácie a v tomto prípade výstupu. Potvrdilo sa to aj vo výskume. 
Študentky po oznámení, že budú natáčané kamerou, mali voči tomu negatívnejší postoj 
než chlapci študenti. Zároveň si však uvedomujú, že zbaviť sa trémy pred 
vystupovaním je určitá forma osobnostnej a pedagogickej zrelosti. Po realizácii 
mikrovýstupov iba traja respondenti označili kameru za rušivú, ostatným respondentom 
neprekážala.  
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Zaujímavé je vyjadrenie respondentov k hodnoteniu mikrovýstupov. Prekvapujúce je, 
že takmer polovica respondentov (45 %) respondentov sa cítila byť nespravodlivo 
hodnotená vyučujúcou (počítame aj tých, ktorí sa cítili byť čiastočne nespravodlivo 
hodnotení). Respondenti (67 % študentiek a 72 % študentov) uviedli, že 
mikrovyučovanie im pomohlo poukázať na ich silné stránky. Až 87 % študentiek a 86 % 
študentov sa vyslovilo, že im to pomohlo poukázať na ich slabé stránky. Podotýkame, 
že konečné hodnotenie vyjadrené počtom bodom a známkou pozostávalo zo slovného 
a klasifikačného hodnotenia 3 hodnotiacich (vyučujúcou, rovesnícke hodnotenie 
a samohodnotenie). Udelené celkové hodnotenia boli v škále A – C (známkou A bolo 
hodnotených 12 študentov, známkou B 5 študentov a známkou C 5 študentov). Čo 
z toho môže vyplývať? Študenti priznávajú, že sú si vedomí svojich nedostatkov, no 
nesúhlasia so zhoršenou známkou, ktorá vyjadruje ich výkon.  

Väčšina respondentov sa prikláňa názoru, že aj rovesnícke hodnotenie je prospešné. 
Až 80 % študentiek a až 100 % študentov sa vyjadrilo, že nesúhlasia s tým, aby ich 
hodnotil iba vyučujúci. Študenti v roli posudzovateľov hodnotili svoje výstupy slovne 
a známkou v škále A – B, výrazne dominovali známky A. Z toho môže vyplývať, že 
študentské poňatie výučby je síce významným prvkom utvárania reflexie, no samo 
o sebe by však nezaručovalo dôveryhodnosť hodnotenia. 

Záver 

Počas vysokoškolského štúdia by mali študenti učiteľstva získať nevyhnutné 
kompetencie a spôsobilosti k výkonu svojej budúcej profesie. Svoje vedomosti z 
psychológie, pedagogiky a odborových didaktík by mali vedieť aplikovať pri 
projektovaní a realizácii výučby aprobačných predmetov. Za efektívnu metódu k 
nadobúdaniu profesijných kompetencií pre výkon povolania učiteľa možno považovať 
mikrovyučovanie. Súhlasíme s názorom Orosovej, Novákovej a Juščáka (2015), aby sa 
mikrovyučovanie realizovalo aj na predmetoch odborových didaktík. Tretí školský rok 
ho realizujeme na Seminári z didaktiky geografie. Realizáciou mikrovýstupov 
zaznamenávame pozitívne prvky, ale aj nedostatky pedagogicko-psychologického, 
odborovo-didaktického a predmetovo-odborového charakteru. Do ďalších rokov bude 
potrebné vycibriť niekoľko aspektov, o. i.: 

- prehodnotiť tretiu fázu mikrovyučovania – korigovanú opakovanú činnosť, ktorú 
zatiaľ nerealizujeme v dostatočnej miere,  

- stimulovať študentov k odbúraniu trémy pred svojimi spolužiakmi,   
- eliminovať citlivosť pri spätnej väzbe v rámci diskusie, pretože videozáznamy 

na kolektívnu analýzu využívame minimálne, slúžia najmä na sebareflexiu 
v domácom prostredí, 

- vytvoriť viac priestoru pre rovesnícke hodnotenie počas mikrovyučovacej 
analýzy. 
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