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Úvod 

Podporný vzdelávací materiál je adresovaný v prvom rade študentom v učiteľskom študijnom 
programe „história v kombinácii“ a cvičným učiteľom základných a stredných škôl. Stáž, ako 
organizačná forma prípravy študentov Pedagogickej fakulty UK v Bratislave je ďalším prostriedkom  
skvalitňovania prípravy budúcich učiteľov na pedagogickú prax. V súčinnosti s realizáciou povinných 
pedagogických praxí 1, 2, 3 a štúdiom odborovej didaktiky, rozvíja ďalšiu dimenziu  kultivovania 
učiteľských kompetencií. 

Tematicky vymedzená stáž ponúka študentom bakalárskeho stupňa štúdia možnosť poznávať v 
školskom prostredí aj procedurálnu stránku tvorby a riešenia didaktických testových úloh a podľa typu 
školy (ZŠ a SŠ) aj prípravu žiakov na tento typ súťaže. 

Metodický materiál slúži ako podklad pre prácu s talentovanou mládežou zaujímajúcou sa o vyššiu 
úroveň  historického vzdelávania, pre študentov učiteľstva aj cvičných učiteľov, ktorí stáž budú 
realizovať.   

 
Obr. 1  Logo dejepisnej olympiády. Návrh loga vytvoril študent histórie na PdF UK Michal Slanina. 
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1  Ciele a charakteristika stáže 

Hlavným cieľom stáže Dejepisná olympiáda je podporiť profesijný rozvoj budúcich pedagógov za 
asistencie cvičného učiteľa. Pri vymedzovaní cieľov stáže (a ďalších stáží v ponuke študijných 
programov), sa hlavný dôraz kladie na zlepšenie výsledkov vzdelávania v oblasti základnej gramotnosti 
absolventov učiteľského štúdia pre potreby realizácie aktuálnych kurikulárnych zmien vzdelávacích 
programov. 

 

Tab. 1  Kurikulárne zmeny s dôrazom na: 

Prispôsobenie obsahu a foriem 
vzdelávania potrebám 21. 
storočia 

Presun ťažiska z odovzdávania 
vedomostí na rozvoj 
komplexných spôsobilostí žiaka 

Podporu rozvoja potenciálu 
každého žiaka 
 

 
Forma stáže tenduje pružnejšiu organizáciu vzdelávania, diverzifikáciu vzdelávacích foriem a 

stratégií, diverzitu učebného fondu a presah formálneho a neformálneho vzdelávania.  
 
Súčasťou metodiky stáže je Informačný list predmetu Dejepisná olympiáda (v prílohe aj na webovej 

stránke Pedagogickej fakulty). Predmet je zaradený do učiteľského študijného programu história 
v kombinácii ako voliteľný predmet v skupine predmetov C.1  

V bakalárskom stupni štúdia je stáž určená pre študentov druhého ročníka učiteľstva histórie  
v kombinácii. Po absolvovaní stáže študent získa nové kompetencie a praktické zručnosti spojené 
s tvorbou a riešením didaktických testových úloh. Zároveň pri realizácii stáže na strednej škole 
nadobudne skúsenosti z tvorby písomných súťažných prác a foriem ich prezentácie. Čiastkové 
kompetencie, ktoré by mal absolvent stáže získať, sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Pri plánovaní,  realizácii a reflexii edukačných postupov študent učiteľstva nadobudne čiastkové 
kompetencie a jednotlivé úrovne dosiahnutých kompetencií sú rozpracované v tabuľke hodnotiaceho 
hárku.  

Cieľom tejto tematickej stáže sú aktivity v rámci prípravy, realizácie a hodnotenia „dejepisnej 
olympiády“. Študenti získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa histórie 
spojené s prácou na príprave, realizácii a zhodnotenia dejepisnej olympiády. 

 

1.1 Konceptuálny dizajn stáže  

Metodika obsahuje základné informácie pre cvičných učiteľov a zapísaných študentov na stáž. 
Informuje o realizácii a podmienkach absolvovania stáže. Obsahuje pokyny na sledovanie 
realizovaných činnosti v cvičnej škole a stanovuje kritériá  na vyhodnocovanie absolvovaných aktivít.  

 
1 Informačný list so zapracovaním podmienok pre absolvovanie stáže študentov odboru „učiteľstvo 
a pedagogické vedy“ obsahuje aj  stručnú osnovu predmetu, výsledky vzdelávania a odporúčanú literatúru.   
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Primárnou cieľovou skupinou, využívajúcou podporný metodický materiál sú pedagogickí 
zamestnanci cvičných základných a stredných škôl.  

Sekundárnou cieľovou skupinou sú zapojení študenti odboru „učiteľstvo a pedagogické vedy“ 
daného študijného programu „história v kombinácii“.  

Cieľovou skupinou stáže sú študenti 2. ročníka v dennej forme bakalárskeho stupňa štúdia 
v učiteľskom študijnom programe „história v kombinácii“.  

Druhou cieľovou skupinou sú cviční učitelia zmluvných škôl.  
Stáž je možné absolvovať v štátnych základných a stredných školách, ktoré sú cvičnými školami 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  
 

Fázy realizácie stáže: 

 Zápis kurzu 
     Študent si stáž  zapisuje ako výberový predmet s kreditovou dotáciou 2 kredity. Po zapísaní 

predmetu na zápisný list študent absolvuje úvodné informačné stretnutie s metodičkou praxe 
(stretnutie môže prebehnúť prezenčne alebo dištančne formou hovoru v MS Teams).  

Každý prihlásený študent absolvuje stáž „Dejepisná olympiáda“ v plánovanom rozsahu 20 hodín 
v odporúčanom semestri akademického roka. Viacerí prihlásení študenti môžu pracovať aj skupinovo.   

 

 Prípravná fáza realizácie stáže 
Po zápise stáže bude študent následne  pridelený konkrétnemu učiteľovi vybranej cvičnej školy, 

pričom výber školy bude podliehať kritériu zaradenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky a zároveň sa bude vychádzať z doterajších dobrých skúseností s danou cvičnou školou a jej 
dostupnosťou pre študentov. Pedagogická fakulta UK požaduje pri výbere cvičných učiteľov najmenej 
5 ročnú prax v odbore. 

 

 Komunikácia 
Komunikácia bude prebiehať medzi všetkými zainteresovanými zložkami (cviční učitelia, študenti, 

odborný metodik pre metodiku stáže Katedry histórie).  Konzultované budú všetky činnosti plánované 
pre danú stáž tak, aby stáže prebiehali podľa nastavených kritérií uvedených v Informačnom liste a 
metodike.  

Predstážové stretnutie so študentmi a cvičnými učiteľmi bude zabezpečené podľa plánovaného 
harmonogramu. Priebežná komunikácia bude mať formu verbálnu a písomnú (prezenčné konzultácie, 
konzultácie online, e-mailova korešpondencia). 

 

 Realizácia stáže 
Študent sa skontaktuje s prideleným učiteľom  a spoločne si dohodnú termín realizácie stáže.  
Počas týchto dní študent spoločne s cvičným učiteľom plánuje  aktivity, podmienky  a postupy  

realizácie aktivít, asistuje mu a zároveň aj samostatne participuje na tvorbe edukačných materiálov.   
Stáž sa realizuje spravidla v popoludňajších  hodinách, môže byť realizovaná aj v rámci aktivít 

školského historického krúžku alebo plánovaných konzultácií učiteľa. Táto forma je najčastejšie 
využívaná v príprave žiakov na rôzne typy súťaží a projektovú činnosť.   

 

  Absolvovanie stáže 
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Administratívne zhodnotenie výstupov bude zaslané metodikovi od cvičného učiteľa aj študenta vo 
forme vyplnených formulárov, ktoré sa nachádzajú v prílohách.  

Cvičný učiteľ potvrdí (signuje) hodnotiaci hárok a na uvedenej škále spokojnosti s výkonom  
študenta vypíše (zakrúžkuje) zodpovedajúci stupeň klasifikácie. 

V rámci sebareflexie študent vypracuje pološtruktúrovanú reflexiu a predloží edukačný materiál, 
ktorý prezentuje tvorivú činnosť študenta.    

V závere semestra sa študent zúčastní reflektívneho seminára  s metodičkou praxe a na základe 
kompletizácie  podkladov bude študentovi udelené hodnotenie.  
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2  Základná charakteristika postupovej súťaže 
Dejepisná olympiáda 

Dejepisnú olympiádu (DO) organizačne zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.2 
Vyhlasovateľom DO je Ministerstvo školstva SR. DO po odbornej a obsahovej stránke riadi Slovenská 
komisia dejepisnej olympiády (SK DO) a príslušné krajské a okresné odborné komisie. SK DO riadi 
priebeh celoštátneho kola. Historický ústav SAV je spolutvorcom koncepcie a odborným garantom 
súťaže.  

Názov Slovenská komisia DO vznikol na základe tradície pomenovania starších predmetových 
olympiád, ktorých súťažiaci sa zúčastňujú súťaží v zahraničí. 

Dejepisná olympiáda  (DO) je dobrovoľnou postupovou predmetovou súťažou jednotlivcov. Je 
určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o históriu a 
príbuzné vedné odbory. Členená je na 4 kategórie: A, B, C a D, pre ktoré sa organizuje súťaž v 4 kolách: 
školské, okresné, krajské a celoštátne. 

Na základnej škole sa pripravujú žiaci v kategóriách C – F.  V kat. C a D s a súťaží v štyroch kolách 
(školské, okresné, krajské, celoštátne), v kategórii E v troch kolách (školské, okresné, krajské) a v 
kategórii F v dvoch kolách (školské, okresné). V kategóriách C, D, E, F sa súťaží iba písomnou formou 
(vypracovaním testových úloh).  

Stredoškoláci súťažia v kat. A a B. Okrem riešenia spoločných testových úloh pre obidve kategórie 
si súťažiaci v kat. A  volia  ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska a súťažiaci v kat. B reagujú na 
vyhlásenú tému pre ročník, ku ktorej je k dispozícii na webovej stránke IUVENTY aj anotácia témy 
s odporúčanou literatúrou. 

Súťaž v týchto kategóriách má písomnú a ústnu formu (vypracovanie testových úloh a obhajoba  
projektu písomnej práce).  

DO ako špecifický typ súťaže priamo súvis s výchovno-vzdelávacím procesom v základných 
a stredných školách. 

DO je tvorivou formou súťaže. Súťažiaci v jej jednotlivých  kolách  študujú primárne a sekundárne 
zdroje poznatkov, vypracúvajú testy a stredoškoláci aj písomné práce, ktoré sčasti tvorí školské učivo 
a sčasti odporúčaná literatúra, čím sa sleduje prehlbovanie a samostatný prístup k poznávaniu dejín. 
DO svojou formou vedie súťažiacich ku kreatívnemu mysleniu, o čom svedčia typy úloh, písomné práce 
stredoškolských študentov, ktoré každoročne vypracúvajú na základe tém stanovených SK DO. 
Postupujúci súťažiaci študenti písomnú  prácu odosielajú na hodnotenie recenzentom a postupujúcu 
prácu obhajujú na celoštátnom kole pred komisiou. Kontakt pri obhajobe súťažnej práce, možnosť 
diskusie s odborníkmi – historikom, didaktikom, učiteľmi - významnou mierou prispieva k vyhľadávaniu 
talentovaných študentov s hlbším záujmom o históriu.3 Súčasťou celoštátneho kola sú aj workshopy 

 
2 Pozn.: Na webových stránkach IUVENTY nájdete všetky potrebné informácie o súťaži. Dostupné sú [on-line] na:  
https://www.iuventa.sk/sk/. Usmernenia pre jednotlivé kolá súťaže, Pokyny pre súťažiacich, ale aj Metodicko-
organizačné pokyny, súťažné úlohy a riešenia, anotácie tém pre kategóriu B, kontaktné adresy atď. 
3 KÁZMEROVÁ, Ľubica: Dejepisná olympiáda – spolupráca Historického ústavu SAV a časopisu História 
s Ministerstvom školstva. In : História, č. 5 - 6, 2010, 10. roč., s 101.  

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/DO/13-rocnik-do-2020-2021.alej
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s témami, ktoré zaujímajú študentov aj ich pedagógov. Diskutuje sa o spôsoboch vyhľadávania 
informácií, o najnovších poznatkoch historickej vedy o výučbe dejepisu, o oponentských posudkoch, 
kvalite testov, o technických možnostiach prezentovania vlastných prác a pod.. V školskom roku 
2020/2021 (aj keď dištančnou formou, riešením e-testov v programe Edu Page a verejnou obhajobou 
prác online) úspešne prebehol už 13. ročník súťaže. 

V pozornosti gymnazistov je už niekoľko rokov aj Dejepisná súťaž študentov gymnázií 
organizovaná Gymnáziom Cheb. Je najväčším stretnutím stredoškolákov z Českej a Slovenskej 
republiky. Koná sa za účasti trojčlenných tímov študentov z oboch krajín. Študenti v takejto zostave vo 
vedomostnej súťaži riešia úlohy (otázky) rámcovo vymedzenej tematiky obdobia prvej a druhej 
Československej republiky. 

 

2.1 Teoretické východiská tvorby divergentných úloh 

 
Tematickým východiskom zámeru činnosti v rámci predmetu stáž Dejepisná olympiáda (podľa 

typu škôl) je: 

 Štátny vzdelávací program pre dejepis pre základnú školu;4 
 Štátny vzdelávací program pre gymnáziá;5 
 učebnice dejepisu pre základné školy a gymnáziá; 
 taxonómia cieľov a úloh; 
 Metodika tvorby didaktických testov6 
 súťažné úlohy a riešenia (možnosť výberu podľa súťažných kôl kategórií a ročníkov postupovej 
súťaže);7 
 Organizačný poriadok dejepisnej olympiády; 
 Metodicko-organizačné pokyny pre dejepisnú olympiádu8 
 

Testové úlohy pre žiakov základnej školy sú vypracované podľa učiva dejepisu príslušných 
ročníkov, ale rozšírené o vybranú a zverejnenú tému aj s odporúčanou literatúrou. 

Testové úlohy pre stredoškolákov sú tvorené z celého rozsahu gymnaziálneho učiva dejepisu.  
Náročnosť jednotlivých testových úloh je odstupňovaná náročnosťou riešenia úloh, zložitosťou 

úvah o chronologickom zoraďovaní historických dát, zaraďovaní udalostí do kontextov, vnímanie dát v 
súvislostiach, v priestorovej lokácii, osobnostiach, interdisciplinárnych vzťahov, pravdivých či 
nepravdivých výrokov a tvrdení a pod.. Úlohy sa tvoria aj podľa preferovaných taxonómií cieľov a úloh 
vzdelávania, napr. podľa revidovanej Bloomovej taxonómie cieľov rozpracovanej v dvoch dimenziách, 
podľa taxonómie cieľov modernej dejepisnej výučby a pod.  

 
4 Štátny vzdelávací program pre dejepis - základné školy. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť – dejepis. 
Dostupné [on-line]na: https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-
2.stupen-zs/ Pozn.: v súčasnosti sú v riešení kurikulárne zmeny vzdelávacích programov  
5 Štátny vzdelávací program pre dejepis – gymnáziá. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť – dejepis. Dostupné 
[on-line]na: https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-
so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-programom/  
6 ROSA, Vladislav: Metodika tvorby didaktických testov. ŠPÚ Bratislava, 20007, 69 s.  
7 Súťažné úlohy a riešenia sú zverejnené na webových stránkach IUVENTY. Dostupné [on-line] na: 
https://www.iuventa.sk/  
8  Metodicko-organizačné pokyny  pre dejepisnú olympiádu. Dostupné [on-line] na: :  https://www.iuventa.sk/  

 

https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-2.stupen-zs/
https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-2.stupen-zs/
https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-programom/
https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-programom/
https://www.iuventa.sk/
https://www.iuventa.sk/
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Tab. 2  Najčastejšie typy testových úloh:  

Uzavreté úlohy Otvorené úlohy 

Testové úlohy s alternatívami odpovedí 
Testové úlohy zoraďovacie (usporiadajúce) 
Testové úlohy priraďovacie 

Testové úlohy doplňovacie 
Testové úlohy s krátkou odpoveďou 
Testové úlohy s dlhšou štruktúrovanou 
odpoveďou 

 
V dejepisnej olympiáde sa v malej miera zadávajú otvorené testové úlohy s dlhšou 

štruktúrovanou odpoveďou. Väčšinou sa využívajú rovnomerným zastúpením nasledovné formulácie 
úloh: - zakrúžkujte správnu odpoveď; - na vyznačené miesto napíšte správnu odpoveď; - vyznačte na 
slepej mape (napr.) polohu miest; - podčiarknite chybné dáta; - podčiarknite z ponuky pojmov tie, ktoré 
majú niečo spoločné; -  dopíšte do textu chýbajúce údaje; - pripíš k osobnostiam zodpovedajúce dáta; 
- spoj jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačne logicky súviseli; - priraďte roky k udalostiam; - 
vysvetlite pojmy; - k dobovým dielam priraďte autora; - poznajte osobnosť – priraďte k nej (napr.) 
meno, činnosť, dielo a pod.; - napíšte, ku ktorej významnej udalosti sa viaže uvedený dokument; - 
doplňte názov dokumentu; - vypíšte symboly, ktoré identifikujete na karikatúre; - napíšte, aké udalosti 
zobrazuje karikatúra (príp.) obrázok; - doplňte meno autora textu; - atď. 

 

Tab. 3  Revidovaná Bloomova taxonómia – zobrazenie dvoch dimenzií: 

 
Pôvodná Bloomova taxonómia zahŕňala 3 domény: kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. 

Revidované poňatie sa sústredilo len na kognitívnu doménu, ako doménu komplexnú. (Nevylučuje sa 
dopracovanie teórie pre ostatné domény). Podľa inovovanej taxonómie sa z kategórie poznatkov 
vytvorila ešte samostatná poznatková dimenzia, ktorá má 4 kategórie poznatkov (faktografické, 
konceptuálne, procedurálne, metakognitívne) a druhú dimenziu novej taxonómie tvorí dimenzia 
kognitívneho procesu, ktorú tvorí 6 kategórií (zapamätať, porozumieť, aplikovať, analyzovať, hodnotiť 
a tvoriť). Zmena bola vykonaná aj v chápaní kategórie – syntéza (ktorá bola ponímaná ako opätovné 
zostavovanie jednotlivých prvkov) a táto kategória bola nahradená kategóriou – tvoriť, ktorá zahŕňa 
tvorivý prvok a zhodnotenie. Kategória pochopenie bola nahradená kategóriou porozumenie. 

                                                Dimenzia kognitívneho (poznávacieho) procesu 

Poznatková 
dimenzia 

1. 
Zapamätať 

2. 
Porozumieť 

3. 
Aplikovať 

4. 
Analyzovať 

5. 
Hodnotiť 

6. 
Tvoriť 

A. 
Faktografické 
poznatky 

      

B. 
Konceptuálne 
poznatky 

      

C. 
Procedurálne 
poznatky 

      

D. 
Metakognitívne 
poznatky 
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Poznatková dimenzia je vyjadrená podstatným menom a dimenzia kognitívneho procesu slovesom 
(napr.: zapamätať si presne dátum, vytvoriť schému, analyzovať dokument alebo situáciu...). Nové 
poňatie ustupuje od kumulatívnej hierarchie ku komplexnosti – tzn. že na jednotlivých hodinách by sa 
mali prejaviť všetky dimenzie a  môžu sa prelínať.  

Tab. 4 Konkretizácia kategórií poznatkovej dimenzie podľa Bloomovej taxonómie:9 

A. Faktografické poznatky – základné prvky, ktoré musí študent poznať, aby mohol riešiť 
problémy disciplíny - (terminológia, poznanie špecifických detailov a prvkov) 

B. Konceptuálne poznatky – zobrazujú vzájomné vzťahy medzi základnými prvkami vo vnútri 
väčších štruktúr, znázorňujú ich vzájomné fungovanie, klasifikujú a kategorizujú ich podľa 
dôležitosti: primárne (hlavné „body“ témy), sekundárne, terciálne atď., zobrazujú poznanie 
princípov a generalizácie, poznanie teórií, modelov, prezentujú formu poznámok, štruktúrnych 
zápisov ... 

C. Procedurálne poznatky – ako niečo robiť, ako uplatniť metódy a postupy hľadania, 
poznávania, ako  prezentovať techniky a výsledky práce, uplatnenie všeobecných a predmetových 
kompetencií, ako využívať algoritmus pri štúdiu dejín (mapovanie príčin,  priebehu, výsledkov, 
dôsledkov/následkov udalostí, činov a  dejov), ako aplikovať kritériá argumentácie, hodnotenia a pod 

D. Metakognitívne poznatky –  sebareflexia - poznatky o tom, ako poznávame,  uvažujeme, 
myslíme, komunikujeme, spolupracujeme a tvoríme, ako rozumieme stratégiám práce,  systému 
a funkčnosti rozdelenia obsahu témy do jednotlivých kapitol, častí, ako aplikujeme heuristiku pri 
riešení rôznorodých úloh, vrátane poznania kontextu a podmienok – teda, uvedomenie si úrovne 
vlastných poznatkov,  možností a perspektív. 

 
Zaradenie kategórií konceptuálne, procedurálne a metakognitívne poznatky súvisí s aktuálnou 

spoločenskou požiadavkou na súčasnú výučbu  – naučiť žiaka učiť sa. Zároveň posledná kategória 
upozorňuje na to, že v priebehu edukačného procesu si má žiak osvojiť stratégiu myslenia a riešenia 
problémov, postupov vyučovania a učenia sa, zároveň aj odstraňovania nedostatkov a chýb či 
efektívneho plánovania učenia. Konečne, prostredníctvom sebakontroly si uvedomovať vlastné 
možnosti a perspektívy. 

Tab. 5 Konkretizácia kategórií dimenzie kognitívneho (poznávacieho) procesu podľa Bloomovej taxonómie: 

1. Zapamätať – uloženie a vybavenie poznatkov z dlhodobej pamäti – (identifikovanie a používanie 
faktov, pojmov, časových a priestorových dát a pod. ) 
2. Porozumieť – konštruovanie významu na základe získaných informácií vrátane ústneho, 
písomného alebo grafického vyjadrenia – (interpretácia – vysvetľovanie, parafrázovanie, 
reprezentovanie, prekladanie, doloženie príkladom – ilustrovanie, inštalovanie, klasifikovanie – 
kategorizovanie, podraďovanie, sumarizovanie – abstrahovanie, generalizovanie, usudzovanie – 
vyvodzovanie záverov, porovnávanie – rozlišovanie, prirovnávanie, pripájanie, vysvetľovanie – 
konštruovanie modelov)  
3. Aplikovať – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách – (vykonávanie – ukážka, 
zavedenie/implementácia – vhodné použitie)  
4. Analyzovať – rozloženie materiálu na časti a určenie, aký je vzájomný vzťah častí  a v akom sú 
vzťahu k celkovej štruktúre alebo účelu – (rozlišovanie – vyčleňovanie, zameriavanie sa, 
usporiadanie – hľadanie súladu, integrovanie, vytváranie schém, štrukturovanie, prisudzovanie – 
odhaľovanie) 

 
9 Pozn.: obidve dimenzie Bloomovej taxonómie v Tab. 4 a 5 rozpracovala do danej podoby autorka. 
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5. Hodnotiť – posúdenie podľa daných kritérií a štandardov – (kontrolovanie – 
koordinovanie,zisťovanie,monitorovanie, testovanie, kritizovanie – posudzovanie) 
6.  Tvoriť – vytváranie nových vnútorne súdržných celkov z jednotlivých prvkov, reorganizácia prvkov 
do nového znaku alebo štruktúry – (vytváranie – vytváranie hypotéz//predpokladov, plánovanie – 
navrhovanie, tvorba – konštruovanie) 

 
Pri používaní taxonomickej tabuľky v praxi (jej konkrétnejšom rozpracovaní) treba vychádzať 

z toho, že edukačné ciele sú formulované v tvare podstatného mena a slovesa a podľa toho má učiteľ 
postupovať aj pri výbere inštrukcií k činnostiam.  

Napr. ak si učiteľ stanoví cieľ, že žiak vysvetlí príčiny nejakej udalosti, ale všetko za neho vysvetlí 
učiteľ a žiak si len zapamätá fakty a je hodnotený za ich reprodukciu, v tom prípade je  „výkon“ 
zaradený do 1A, ale cieľ je v 2B.  

Nová taxonómia je prepracovanejšia a vedie k zamysleniu nad cieľmi, čo určite pri správnej 
aplikácii môže viesť k zefektívneniu edukačného procesu. Splnenie predpokladov správnej aplikácie si 
vyžaduje dobrú prípravu v organizácii a obsahu vzdelávania budúcich učiteľov a  dobrovoľné 
vzdelávanie učiteľov v praxi. Zatiaľ v tomto existuje pomerne značná priepasť medzi pedagogickou 
teóriou a pedagogickou praxou. V oblasti teórie boli myšlienky Bloomovej taxonómie prijaté, v praxi sa 
do značnej miery považujú za „ozdobu“, bez ktorej môže edukačný proces dobre existovať.  

Vo výučbe dejepisu sú odporúčané i cieľové kategórie, ktoré zostavil Hans Gloeckel.10  
1. Dejepis má byť pútavý (estetické ciele) – históriu možno chápať aj ako pestrú scénu zaujímavých 
a fascinujúcich udalostí, výtvorov. Vo vyučovaní môžeme tento aspekt zdôrazniť aplikovaním 
zážitkovosti, ktorej obsahom sa môžu stať umelecké vzory, grafické zobrazenia, didaktické hry a 
nezastupiteľné miesto má živé a dramatické slovo učiteľa. 
2. Dejepis má poskytovať prehľad (teoretické ciele)  - učiteľ má dbať o ucelené a prehľadne 
usporiadané poznatky, vypracúva pre žiakov rôzne prehľady, schémy, tabuľky, množinové zápisy, 
ktorými sa usiluje vystihovať podstatné a hlavné znaky problému. Skvalitnenie prehľadu a systemizácie 
vedomostí možno dosiahnuť pestrejším výberom metód a foriem fixácie učiva. 
3. Dejepis má učiť premýšľať o dobre a zle (etické ciele) – história poskytuje veľa situácií, v ktorých 
ľudia svojím správnym alebo nesprávnym rozhodnutím môžu v dobrom alebo v zlom zmysle ovplyvniť 
svoje prostredie. Konfrontáciou takýchto situácií môžu žiaci získať zmysel pre všeobecné dobro a zlo. 
4. Dejepis má inšpirovať (monumentálne ciele) – učiteľ objasňuje nadčasovosť a trvácnosť hodnôt 
vytvorených ľudstvom i jednotlivcom (objekty, myšlienky, učenia), predostrieť konkrétne životné 
situácie, do ktorých sa jednotlivé osobnosti dostávajú, približuje ich životné príbehy, osudy, dramatické 
konflikty. Tie sa môžu stať pre žiakov pozitívnym alebo negatívnym príkladom. Práve v tejto oblasti má 
učiteľ výbornú možnosť vzbudiť záujem o históriu, lebo táto rovina vyučovania prináša veľké množstvo 
výchovno-vzdelávacích hodnôt. 
5. Dejepis má pestovať živé tradície (antikvárne ciele) – z histórie získavame informácie o tom, aké 
tradície a hodnoty nám zachovali minulé generácie. Žiaci by mali pochopiť, že ľahkomyseľné 
zaobchádzanie s nimi môže viesť k strate hodnôt pre budúce generácie. 
6. Dejepis má viesť k utváraniu kritického stanoviska (kritické ciele) – táto cieľová kategória umožňuje 
žiakom za pomoci učiteľa kriticky posudzovať a odhaľovať to, čo je v interpretáciách protirečivé, 
v minulosti negatívne, odhaľovať predsudky, stereotypy, ktoré často krát pretrvávajú aj v prítomnosti. 

 
10 GLOECKEL, Hans: Geschichtsunterricht. Bad Heilbrunn, 1973, 303 s. Pozn.: cieľové kategórie zostavené Hansom 
Gloeckelom (s. 11 – 665) upravila autorka. 
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Najlepším spôsobom utvárania kritického stanoviska je porovnávanie súčasnosti so situáciou 
v minulosti, formulovanie argumentov a používanie dôkazov (podporných historických prameňov). 
7. Dejepis má politicky utvárať osobnosť (ciele politického utvárania) – z histórie sa má žiak naučiť, že 
je súčasťou určitej konkrétnej spoločnosti. Učí sa, ako táto spoločnosť vznikla, funguje  a čo je pre ňu 
charakteristické. Vyučovanie dejepisu má viesť k tomu, aby žiak – ako občan bol pripravený žiť 
a orientovať sa v tejto spoločnosti. 
8. Dejepis má viesť k poznaniu seba samého na pozadí činov jednotlivcov  (antropologické ciele) – 
prostredníctvom histórie sa žiaci oboznamujú s konaním ľudí v rôznych životných situáciách. Z dejín je 
možné získať veľa životných skúseností. Učiteľ vyberá konkrétne situácie, v ktorých je človek prítomný. 
Alebo môže použiť určité pramene, ktoré vypovedajú o osobných skúsenostiach človeka. 
9. Dejepis má viesť k úvahám (filozofické ciele) – história nám poskytuje množstvo otázok, ktoré nás 
vedú k uvažovaniu, premýšľaniu o svete ako celku. Nemôžu byť zodpovedané okamžite. Dávajú 
príležitosť hľadať vlastné odpovede, ktoré sa nemusia zhodovať s definitívne formulovaným názorom 
učiteľa či určitých skupín.  

Ďalšia skupina, ktorá môže vstupovať do štruktúry cieľov sú vlastné, konkrétne ciele súvisiace 
s komunikatívnymi aspektmi dejepisného vyučovania. Môžeme ich označiť aj ako afektívne ciele, ktoré 
by mali urobiť dejepis pre žiakov i učiteľov príťažlivejším.   

Medzi systémom cieľov a úloh, ktoré im zodpovedajú, existuje úzka vzájomná súvislosť.  Cieľ má 
v tomto systéme povahu vyššieho štrukturálneho prvku nadradeného príslušným úlohám. Predstavuje 
teda relatívne finálny výsledok určitého súboru aktivít, zatiaľ čo úloha plní funkciu jedného 
z čiastkových krokov, ktoré smerujú k dosiahnutiu cieľa. Ak rozumieme cieľom,  finálny výsledok sa 
dostaví plnením adekvátnych čiastkových aktivít – úloh dejepisu:  

Tab. 6  Taxonómia úloh dejepisu a všeobecná taxonómia úloh: 

Úlohy dejepisu v skrátenej verzii11 
Taxonómia úloh podľa D. Tollingerovej 
v skrátenej verzii12 

1. Postupné objasňovanie historických javov 
vrátane časového a priestorového zaradenia; 
2. Zovšeobecňovanie a pochopenie obsahu 
historických pojmov; 
3. Pochopenie kauzálnych a časovo-historických 
vzťahov; 
4. Osvojenie základov  metodologických 
postupov historického poznávania. 

1. Úlohy vyžadujúce pamäťovú reprodukciu 
poznatkov; 
2. Úlohy vyžadujúce jednoduché myšlienkové 
operácie; 
3. Úlohy vyžadujúce zložité myšlienkové 
operácie; 
4. Úlohy vyžadujúce tvorivé myslenie; 
5. Úlohy vyžadujúce transfer poznatkov. 
(pozn.: autorkou upravená – skrátená verzia) 

2.2 Teoretické východiská tvorby súťažných písomných prác 

Praktickou pomôckou pri písaní súťažných prác dejepisnej olympiády je manuál so základnými 
inštrukciami, ktorý zostavila Slovenská komisia pre dejepisnú olympiádu pre kategóriu A a B dejepisnej 
olympiády. 

 
11 JULÍNEK, Stanislav a kol.: Základy oborovej didaktiky dšjepisu. Masyrykova univerzita v Brne, Brno 2004, s.  
12 TOLLINGEROVÁ, Daniela: Příloha 2 Taxonomie učebních úloh (obtížnost - náročnost úloh na myšlení žáků). 
Dostupné [on-line] na: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps11/chem_zem/web/pdf/priloha2.pdf 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps11/chem_zem/web/pdf/priloha2.pdf
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Tab. 7  Písanie súťažných prác DO (manuál pre kat. A, B): 13 

 Rozsah projektu maximálne 15 normovaných strán (1800 znakov/1 strana) + prílohy  
 Písmo Times New Roman, veľkosť 12 (nadpisy tučne), riadkovanie 1,5 b.  
 Štruktúra projektu:  

Úvod má obsahovať zdôvodnenie výberu témy, stav spracovanosti vybranej témy v historiografii,  
t. j. kto sa danou témou už zaoberal. Súťažiaci autor uvedie pramene, s ktorými pracoval/a (primárne 
t. j. archívne pramene, technická pamiatka, obraz a pod., sekundárne pramene t. j. literatúru, 
časopisy, noviny, údaje z internetu opatrené dátumom, kedy bol údaj stiahnutý a pod.) a 
predpokladaný prínos projektu.  
Jadro projektu by malo byť členené na kapitoly a podkapitoly. Slohový štýl spracovania jadra 
projektu považuje porota za samostatný výber a kreatívny prejav súťažiaceho.  
Záver projektu by mal obsahovať vyhodnotenie splnenia, resp. nesplnenia predpokladaného 
prínosu projektu. Projekt v písomnej forme môže obsahovať prílohy, ktoré nie sú podmienkou, ale 
významným obohatením projektu, napr. záznam rozhovoru s pamätníkom či pamätníčkou udalosti, 
kópie dokumentov, fotografie a pod.  

 Poznámkový aparát: Dôležité je, aby súťažiaci uvádzal pod čiarou na príslušnej strane textu 
poznámku, odkiaľ pochádzajú údaje, parafrázovaný text a citácie, ktoré vo svojom projekte využil. 
Je to potrebné urobiť aj vtedy, keď predložený projekt obsahuje zoznam použitej literatúry, prípadne 
iných prameňov. Tým sa potvrdzuje rozhľad autora a zároveň sa v texte zdôrazňujú vlastné 
myšlienky.  
 Poznámka – odkaz na literatúru musí obsahovať autora diela, názov diela, vydavateľstvo, 
miesto vydania, rok vydania, číslo strany použitého odkazu – napr. Mrkvička, Jozef: Dejiny v nás, vyd. 
Sezam, Bratislava 2009, s. 22. Poznámka – odkaz na noviny, časopis musí obsahovať presný názov 
použitého článku, z akého časopisu alebo novín pochádza, rok, ročník, číslo a príslušnú stranu – napr. 
Dejiny v nás In: História, r. 2009, roč. I., č. 45, s. 56 – 57.  
 Poznámka – archívny prameň musí obsahovať názov archívu, mesto kde sa archív nachádza, 
názov fondu, číslo signatúry, prípadne číslo spisu. Poznámka – odkaz získaný z internetu musí okrem 
presného názvu obsahovať aj dátum, kedy bol stiahnutý z internetu. V prípade, že autor používa ako 
zdroj informácií rozhovor s pamätníkom, nie je prepis rozhovoru povinnou súčasťou projektu, v 
poznámke pod čiarou je však nutné uviesť meno, priezvisko, dátum vykonania rozhovoru a miesto 
uchovania nahrávky.  
 Formy prezentácie: PowerPoint, dokumentačný materiál a iné.  
 Povinnou súčasťou projektu v písomnej forme je aj priložené CD alebo DVD obsahujúce plnú 
verziu projektu, vrátane príloh, vo formáte PDF.  
 V písomnej forme projektu DO musí byť za titulnú stranu (na samostatnej strane) zaradená 
15 riadková anotácia a kľúčové slová. 
 Informácie o originalite projektu 

Tab. 8 Matica posudku na písomnú prácu v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády pre súťaž – on- line 
2021 (pozn.: Matricu vypracovala IUVENTA pre oponentov súťažných prác): 

 
OPONENTSKÝ POSUDOK NA PÍSOMNÚ PRÁCU DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY 
 
 

 
13 Písanie súťažných prác – Manuál. Dostupné [on-line na: https://www.iuventa.sk/  

https://www.iuventa.sk/
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Meno a priezvisko autora práce:   
Názov práce a kategória:  
Meno a priezvisko oponenta:  
 
Štruktúra a hodnotenie práce:  
 
Návrh bodov:  

Kritériá hodnotenia Body 
Forma, technická a estetická úroveň projektu (max. 5 b.)  
Originalita písomnej práce (max. 5 b.)  

Úroveň stanovenia cieľa a zodpovedajúce riešenie (max. 5 b.)  

Odbornosť spracovania písomného projektu (max. 5 b.)  

Náročnosť témy (max. 5 b.)  

Dokumentačný materiál (max. 5 b.)  

Spolu (max. 30 b.):  

 
 

Kritériá hodnotenia videoprezentácie Body 
Proporcionalita slovného výkladu (ciele, metódy, výsledky, záver) a dodržanie 
časového limitu,  logická a vecná stránka slovného prejavu,  jazyková a odborná 
úroveň,  úroveň prednesu. (max 10 b.) 

 

Obhajoba pred porotou – zodpovedanie otázok (max. 10 b.) – doplní sa počas 
videokonferencie 
 

 

Spolu (max. 20 b.):  

 
 
Otázky pre autora:  
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3 Modulárny dizajn (voľba a výber z možností) 

Ukážka z možností výberu testových úloh14 
 

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 
 

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ 
11. ročník, školský rok 2018/2019 
Písomný test pre kategórie A a B 

 
 

1. Každá krajina je veľkým „múzeom“ s bohatou expozíciou zbierok. Štátom organizovaná pamiatková 
starostlivosť sa začala formovať v niektorých európskych krajinách v 18.storočí. O pamiatky v Uhorsku 
sa začala zaujímať od polovice 19. storočia Uhorská vedecká akadémia a od roku 1881 platil prvý 
súhrnný Uhorský pamiatkový zákon. Roku 1893 bola na podnet (koho?)  .......... A ........ založená 
v Martine (inštitúcia)  .......... B ............. . , ktorá začala svoju činnosť roku 1895. Do Odpoveďového 
hárku napíšte za písmenami A, B správne odpovede. 

 
2. K archeologickým nálezom na obr. a) a b) priraďte nálezisko. Zároveň k obr. a) priraďte približný 
vek objektu a k obr. b) obdobie nálezu objektu (storočie): 

                 a)             b)         
  

 
3. K uvedeným pojmom priraďte z ponuky označenej písmenami a) – ch) príslušný význam. V 
Odpoveďovom hárku pripíšte k pojmu písmeno označujúce priliehavý význam:  

proskripcie .................                 donácie ..............                          veduta .............. 
koncil .........................                 gregoriánsky chorál ............         komitát .......... 
tribút ................                           taverník ........ 

 
14 BOCKOVÁ, Anna – KODAJOVÁ, Daniela - HRNČIAROVÁ, Daniela: Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ 
11. ročník, školský rok 2018/2019, Písomný test pre kategórie A a B. Dostupné [on-line] na: 
https://www.iuventa.sk/. Pozn.: na webových stránkach IUVENTY sú dostupné súťažné úlohy a riešenia za 
každý ročník DO pre ZŠ a SŠ zverejnené na webovej stránke IUVENTY. Priradené sú aj správne riešenia úloh. 

https://www.iuventa.sk/
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd4JPEmIDhAhXqMewKHbElDagQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bobinsvet.eu/ucebne_pomocky/vlastiveda/doplnovacky/moravanska_venusa_.htm&psig=AOvVaw12-b9cA28FWPcj6-HbxAVm&ust=1552603341039659
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB16C0nIDhAhWODuwKHX7pCokQjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/95261496/stock-photo-pompeii-body-cast.html&psig=AOvVaw14iGBgZdstmT4N_ctxLCCd&ust=1552604362646039
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(a) povinný poplatok , daň; b) dary za preukázané služby; c) správca kráľovského majetku; d) mužský 
jednohlasný spev rímskokatolíckej cirkvi; e) pohľad, výhľad na krajinu či mesto; f) kráľovská župa; g) 
listiny s menami prenasledovaných; h) zhromaždenie hodnostárov cirkvi, cirkevný snem;). 

  
4.   V texte sa nachádza niekoľko chybných faktografických údajov. Odhaľte ich a v Odpoveďovom 
hárku ich podčiarknite. Zároveň nesprávny údaj nahraďte správnym a zapíšte na vymedzené miesto. 
Slováci si vďaka živej historickej tradícii udržiavali povedomie spoločného pôvodu, spôsobu života, 
vlastnej ľudovej kultúr a jazyka. V ústnej tradícii sa zachovávala spomienka na Svätopluka a istý čas aj 
na účinkovanie sv. Metoda. Veľkomoravská, resp. svätoplukovská tradícia sa udržiavala až do 13. 
storočia. Časť z nej ako prvý zaznamenal byzantský cisár Michal Porfyrogenetos,, ktorému bola Živú 
svätoplukovskú tradíciu na juhozápadnom Slovensku na prelome 11. a 12. storočia zaznamenal 
najväčší český kronikár Dalimil. V cirkevnom prostredí vedomosť o byzantskej misii a jej protagonistoch 
pretrvávala ešte aj v 14. storočí. Dôkazom je záznam o sviatku sv. Cyrila a Metoda v kalendáriu 
Spišského misála. Tento sviatok si v súčasnosti pripomíname dňa 6. júna. Významnou pamiatkou na 
misionársku činnosť solúnskych bratov je aj freska z 11. storočia (na obr.), ktorá zobrazuje príchod 
slovanských vierozvestcov do Konštantínopolu na schválenie slovanských bohoslužobných kníh. 

 

               
 
5. „Vydajte sa na túto cestu odpustenia hriechov vo viere vo večnú slávu Božieho kráľovstva. Boh to 
chce!“ 
K čomu inšpirovala a viedla záverečná časť príhovoru pápeža Urbana I. na cirkevnom koncile v 
Clermonte v roku 1095? Odpoveď zapíšte do Odpoveďového hárku. 

 
6. Doplňte v Odpoveďovom hárku odpovede namiesto vyznačených písmen A, B a C. 
V stredoveku mala cirkev moc a vplyv nielen v náboženskej sfére ale i vo svetskej- politicko-mocenskej. 
Nie je náhoda, že okolo vianočných a novoročných cirkevných sviatkov, kedy sa v Ríme, centre 
kresťanskej cirkvi, sústredilo veľa panovníkov a vplyvných osobností sa riešili i politické otázky.  V tomto 
sviatočnom čase boli v Ríme korunovaní pápežmi v roku 800 ................A.............. a v roku 1000 (resp. 
1.1.1001) ................B.............. 
Dominantné postavenie cirkvi vo svetských záležitostiach sa skončilo v 12. storočí po dlhodobom 
zápase cirkevných a svetských panovníkov. Tento zápas súhrnne označujeme   ako ................C..............   
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7. Do Odpoveďového hárku doplňte namiesto písmena A - meno spolku a namiesto písmena B - rok 
vzniku. 
V druhej polovici 19. storočia sa s rôznou intenzitou a možnosťami rozvíjalo ženské hnutie takmer v 
celej Európe. Aj v Rakúsko-Uhorsku sa sformovalo viacero ženských spolkov od charitatívnych, 
konfesionálnych, vzdelávacích po národné. Spolok slovenských žien, ktorý prijal meno 
................A.............. podľa staroslovanskej bohyne, vznikol v Turčianskom Svätom Martine v roku 
................B.............. V Uhorsku spolok nezískal povolenie  zakladať miestne pobočky, preto fungoval 
iba v Martine, ale prostredníctvom svojich časopisov dával o sebe vedieť a jeho činnosť napodobňovali 
ženy v iných regiónoch.  A v USA dokonca  vznikla krajanská organizácia tohto ženského spolku. Jeho 
členky nehlásali radikálne heslá ani neorganizovali hlučné protestné zhromaždenia ako anglické 
sufražetky, ale dokázali sa vzoprieť uhorskej politickej praxi druhej polovice 19. storočia i  dvom 
totalitám 20. storočia - nacistickej i komunistickej -  keď oficiálne odmietli slúžiť týmto režimom. 
Napriek dvom krátkym prerušeniam kontinuity, patrí spolok slovenských žien   ženský spolok k 
najstarším spolkom tohto druhu v Európe. 

 
8. Z ponúkaných pojmov pospájajte tie, ktoré spolu súvisia a správne trojice zapíšte pomocou 
uvádzajúcich číslic a písmen napr. I-A-1 do Odpoveďového hárku: 

I Spoločenstvo Ježišovo A Peter Pázmáň 1 1235 

II Vyhnanie stúpencov slovanskej liturgie B Belo IV. 2 1540 

III Bitka  pri Poitiers C Karol Martel 3 886 

IV Založenie univerzity v Trnave D Ignác z Loyoly 4 1635 

V  Revízia donácií Ondreja II. (na základe Zlatej buly) E biskup Wiching 5  732 

 
9. Ktorý z uvedených pojmov logicky nepatrí do skupiny? V Odpoveďovom hárku ho označte 
podčiarknutím.  
a) pontifikát, konkordát, urbár, encyklika, zajatie pápežov 
b) kapitulácia, dezercia, reparácia, deflácia, demarkačná línia 

  
10. Zjednotiť mernú sústavu používanú v Európe sa pokúšali panovníci a hospodárski reformátori i 
praktickí obchodníci. Prvý pokus o zjednotenie systému mier a váh sa na území, ktorému vládol pokúsil 
v roku 1504 panovník ................A.............. Lenže po smrti jeho syna v bitke pri Moháči a obsadení 
Uhorska Turkami táto snaha stratila podporovateľa. Vydaním zákona z roku 1659 urobil nový pokus 
................B.............. Jeho zákon nariadil používať bratislavské miery, ale v jednotlivých častiach krajiny 
tento zákon porušovali resp. neakceptovali. Ďalšiu iniciatívu v tomto duchu vzal v roku 1807 do svojich 
rúk uhorský snem. Schválil jednotné používanie tzv. bratislavských mier, ale v rakúskej časti zostali 
verní svojim dolnorakúskym merným jednotkám. Zjednotenie mier a váh sa podarilo až v roku 1876, 
za vlády ................C.............., kedy Rakúsko–Uhorsko pristúpilo k medzinárodnému  metrickému 
systému, ktorý používame dodnes.  
Nahraďte písmená A, B a C menami panovníkov, ktorí o zjednotenie merných jednotiek usilovali. 
Odpoveď zapíšte do Odpoveďového hárku. 

 
11. V Odpoveďovom hárku zakrúžkujte čísla dvoch výrokov, ktoré sú podľa vás pravdivé. 
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1. Sulejman I., zvaný zákonodarca, víťaz v bitke pri Moháči obdivoval a napodobňoval dvor 
Ľudovíta XIV. 
2. Moskovské knieža Ivan IV., zvaný Hrozný,  bol súčasníkom anglického kráľa Henricha VIII. 
3. Americký prezident Abraham Lincoln sa zúčastnil rokovaní Berlínskeho kongresu ako čestný 
hosť. 
4. V máji 1919 obsadila maďarská Červená armáda časť západného Slovenska, južné Slovensko 
a na strednom Slovensku sa dostala až po Banskú Bystricu. Dňa 16. júna 1919 bola v Bratislave 
vyhlásená Slovenská republika rád. 
5. Ján Zápoľský, syn uhorského palatína, vlastnil viac ako 70 hradov a panstiev a pomerne početné 
vojsko, s ktorým však nezasiahol do bitky pri Moháči, čím si ho uchránil pre mocenský boj o uhorský 
trón uvoľnený smrťou  kráľa Ľudovíta Jagelonského.  
6. Zámorské objavy boli záležitosťou iba Španielska a Portugalska a nemali vplyv na hospodárstvo 
ostatných krajín. 
7. Na Tridentskom koncile ponúklo katolícke duchovenstvo a hierarchia toleranciu 
predstaviteľom protestantských cirkví. 
8. Hnutie abolicionistov usilovalo o zachovanie otrokárstva v južanských štátoch USA.  
9. Vládcovia mestských štátov na Apeninskom polostrove dokázali, že moc, bohatstvo, vplyv na 
politiku, podpora umenia, staviteľstva, mecenát umelcov a mysliteľov  nie je iba výsadou potomkov 
kráľovských rodov.  Najznámejším  predtaviteľom takéhoto bankárskeho rodu sú Mediciovci, vládcovia 
Milána a Benátok. 
10. Tridsaťročná vojna bola konfliktom kresťanskej Európy a moslimskej Osmanskej ríše. 

 
12. V Odpoveďovom hárku podčiarknite z nižšie uvedených udalostí tie, ktoré sa chronologicky 
prelínajú s obdobím Francúzskej revolúcie až do vyhlásenia Napoleona I. za francúzskeho cisára: 

 
Prijatie Pragmatickej sankcie, poprava anglického kráľa Karola I., poprava Ľudovíta XVI.,  vláda Leopolda 
II.,  protihabsburské stavovské povstania uhorskej šľachty,  povstanie uhorských jakobínov, tzv. 
bostonský čajový večierok,  vyhlásenie samostatného Talianska, bitka troch cisárov pri Slavkove, 
viedenský kongres 

 
13. Ostrovné Anglicko bolo silnou absolutistickou monarchiou a ako jedna z prvých krajín sa stala 
konštitučnou monarchiou, ktorou je dodnes. Anglicko bolo v priebehu svojej novodobej histórie 
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niekedy aj republikou. Vymedzte toto obdobie (pomocou obr.) slovom i časovým údajom. 

 
 

Odpoveď zapíšte do Odpoveďového hárku na vymedzené miesto. 
 

14. Označte v Odpoveďovom hárku možnosť, ktorá definuje pojem Kulturkampf = Kultúrny: 
a) Proces kultúrnej revolúcie v Číne v 20. storočí. 
b) Boj s negramotnosťou obyvateľstva južných oblastí po vzniku Talianskeho kráľovstva 
c) Boj proti vplyvu katolíckeho duchovenstva v spoločnosti po zjednotení Nemecka. 

 
15. Gramotnosť spoločnosti sa vyvíjala dlhé stáročia, kým dospela k dnešnému stavu. Za prvý medzník 
sa považuje vznik písma. Význam kultúrnej revolúcie sa pripisuje vynálezu kníhtlače, ktorou Johannes 
Gutenberg vydal v roku ................A.............. prvú tlačenú bibliu. Obrazne povedané, zrodila sa 
„Gutenbergovská galaxia“, telesá ktorej sa stali  najrôznejšie tlačené texty. Vynález sa rýchlo šíril. Za 
prvých 50 rokov vzniklo 260 tlačiarní. Prvotlače, ktoré vznikli v tomto prvom období  tlačiarenskej 
produkcie, boli luxusným tovarom a dnes sú zberateľské skvosty, nazývame ich ................B.............. 
Masívny nástup literárneho spôsobu šírenia informácií a poznatkov však mohol začať až vďaka 
schopnosti čítať a písať, t. j. gramotnosti väčšiny obyvateľstva, čo sa dalo dosiahnuť až po zavedení 
povinnej školskej dochádzky. V Habsburskej monarchii bola zavedená na základe zákonov a opatrení 
na zlepšenie školstva známych ako ................C.............. vydaných v roku ................D.............. Máriou 
Teréziou. 

 
16. Spojenecké aliancie, ktoré proti sebe stáli v prvej svetovej vojne, vznikli na základe spojeneckých 
zmlúv už dávno pred jej vypuknutím. Na mape v Odpoveďovom hárku označte „x“ zakladateľské štáty 
Dohody (Trojdohoda) a „o“ zakladateľské štáty Trojspolku (Ústredné mocnosti). (Nie spojenecké 
štáty).  
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17. V akých dokumentoch môžete nájsť nasledujúci výňatok textu? 
„Žid nemôže byť občanom ríše. Nemá volebné právo, nemôže zastávať verejný úrad. Židom ... je osoba, 
ktorá má medzi prarodičmi do tretieho kolena rasovo plný židovský pôvod.“ 
a) Židovský kódex 
b) Norimberské zákony 
c) Fašistický manifest 

 
18. Druhou svetovou vojnou zničenej a vyčerpanej Európe poskytli Spojené štáty americké 
systematickú hospodársku pomoc vo forme tzv. Marshallovho plánu. Jeho prijatie však bolo 
podmienené vzájomnou informovanosťou všetkých krajín, ktoré budú podporu poberať. Do 
Odpoveďového hárku doplňte: 
a) Prečo Stalin nesúhlasil, aby ho prijali krajiny Východného bloku? 

........................................................................................................................................ 
b) Akú alternatívu v podobe dvoch organizácií im zabezpečil? 

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

19. Ku ktorej udalosti sa viaže spomienka T. J. Gašpara? 
„Nepriatelia slovenskej slobody, nepriatelia slovenskej štátnej samostatnosti vystúpili v posledných 
dňoch už verejne, aby ani nie mužným bojom, ale zverským besnením zničili najkrajšie dielo slovenských 
dejín: náš slovenský štát. Toto besnenie, ktoré nazývajú partizánskym bojom, podobá sa celkom ich 
čiernych  cieľom... Viete, čo sa stalo. Cudzí násilníci, Česi, Židia a slovenskí boháči zavolali si boľševických 
partizánov na pomoc, aby im pomohli zotročiť slovenský národ.“  
a) Slovenské národné povstanie 
b) Vyhlásenie Slovenskej republiky rád 
c) Mníchovský diktát 
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20. Vykonštruované politické procesy boli veľmi účinným zastrašovacím nástrojom najmä v 50. rokoch 
20. storočia. Prostredníctvom nich komunistická strana demonštrovala svoju moc. Do slovenského 
povedomia vošli najmä tri typy procesov, v ktorých boli odsúdené skupiny obvinených.  
V Odpoveďovom hárku doplňte do prázdnych okienok v tabuľke buď názov/typ procesu alebo mená 
(resp. priezviská) odsúdených. 

NÁZOV/TYP  
proces 

s protikomunistickými 

aktivistami 

 

    

ODSÚDENÍ 

Ján Vojtaššák  Gustáv Husák 

  Daniel Okáli 

Michal Buzalka Eduard Tesár  

  



25 

 

4 Výstupy a hodnotenia stáže 

Výstupom študentov z absolvovanej stáže „Dejepisná olympiáda“ bude záznam (reflexia) 
študenta zo stáže podľa stanovených kritérií. Cvičný učiteľ vytvorí hodnotenie študenta a posúdi jeho 
participáciu počas stáže. Celkové hodnotenie študenta bude realizovať príslušný metodik Katedry 
histórie PdF UK na základe záznamu študenta zo stáže s prílohami realizovaných aktivít (tvorba 
testových úloh, tvorba odpoveďového a riešiteľského hárku, príp. zostava konceptu súťažnej práce na 
vyhlásenú tému pre žiakov stredných škôl) hodnotenia cvičného učiteľa a reflexného seminára. 

     Celkové hodnotenie výstupov študentov po ukončení stáže uzatvorí odborný metodik Katedry 
histórie.  

 
Výsledky vzdelávania formou stáže: Študent absolvovaním predmetu získa prehľad o histórii 

realizácie dejepisných olympiád na Slovensku (príp. v Česku), o zmysluplnosti práce s talentovanou 
mládežou pri rozvíjaní ich historického poznávania prostredníctvom uvedeného typu súťaže. Absolvent 
predmetu nadobudne teoretické poznatky a  praktické skúsenosti z oblasti taxonómie úloh pre rôzne 
vekové kategórie a stupne súťaží (školské, okresné, krajské a celoslovenské kolá). Bude rozumieť 
špecifikám a princípom súťaže, ako aj tvorbe rôznorodých úloh podľa požiadaviek modernej didaktiky 
dejepisu. Študent získa prehľad o aktivitách v rámci prípravy, realizácie a hodnotenia „dejepisnej 
olympiády“. Získa nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa histórie spojené 
s prácou na príprave, realizácii a zhodnotenia dejepisnej olympiády.  

Stručná osnova predmetu: obsahové zameranie predmetu umožní študentovi poznať procedúru 
tvorby úloh, možnosti a formy príprav študenta na konkrétny typ súťaže v kategórii.  Študent v 
priamom kontakte so žiakom/žiakmi zistí edukačné limity historického vzdelávania mimo vyučovací 
proces - v záujmovej oblasti. 

Podporný materiál obsahuje čiastkové kompetencie a zručnosti, ktoré má študent učiteľstva 
nadobudnúť, resp. cielene rozvíjať v rámci štúdia učiteľstva a počas stáže. Model kompetencií 
a uvedené materiály pre inšpiráciu sú východiskom pre návrh obsahu stáže, ktorý spoločne vypracúva 
študent a pedagogický zamestnanec (cvičný učiteľ), pre zadanie úloh a taktiež pre záverečné 
sebahodnotenie študenta a hodnotenie cvičného učiteľa. 

 

4.1 Hodnotenie kompetencií študenta cvičným učiteľom 

Cvičný učiteľ hodnotí najmä flexibilitu študenta v pracovnom prostredí pri spoločnom plánovaní 
a projektovaní aktivít, vnútornú motiváciu študenta pracovať na jednotlivých úlohách, schopnosť 
prezentovať svoje názory, prinášať svoje pohľady na procedurálnu stránku historického poznávania 
a v neposlednej miere aj úroveň uplatňovania, rozvíjania všeobecných a predmetových kompetencií. 
Absolvovanie stáže má potenciu rozvíjať nielen vedomostnú, ale aj praktickú a emocionálnu 
(empatickú) sféru edukačného procesu.  
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4.2 Sebareflexia študenta (SWOT analýza) 

Študent vypracuje stručnú sebareflexiu (môže využiť pomôcku SWOT analýzy, nie je to však 
nevyhnutné). Môže reflektovať prax vykonanú formou stáže aj voľným písomným prejavom, v ktorom 
vyjadrí svoje dojmy, zážitky z pobytu na škole, úroveň formálnych a neformálnych vzťahov s cvičným 
učiteľom a žiakmi, v čom vidí potenciál práce so žiakmi prejavujúcimi vnútornú motiváciu zapojiť sa do 
súťaže dejepisnej olympiády, v čom vidí náročnosť prípravy žiakov základnej alebo strednej školy 
(podľa zaradenia študenta na stáž) na takýto typ súťaže, a ďalšie postrehy. 

 

Tab. 9 SWOT analýza 

 

Silné stránky (Strengths) - vnútorné 
atribúty, ktoré môžu napomôcť k dosiahnutiu 
cieľa; 

Slabé stránky (Weaknesses) - vnútorné 
atribúty, ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa; 

Príležitosti (Opportunities) – externé 
podmienky, ktoré môžu dopomôcť k dosiahnutiu 
cieľa; 

Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, 
ktoré môžu sťažiť dosiahnutie cieľa. 
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Záver 

Cieľom je implementovať do praxe nové metodiky pre realizáciu  stáže  študentov odboru 
„učiteľstvo a pedagogické vedy“ určenú pre študentov učiteľstva, cvičných učiteľov cvičných škôl s 
cieľom skvalitniť školskú edukáciu, prácu s mládežou novými  prostriedkami,  inovovanými 
informačnými listami so zapracovaním podmienok pre absolvovanie stáží a praxe študentov. 
Metodické a podporné vzdelávacie materiály sú príspevkom k riadeniu procesu vzdelávania, 
sebavzdelávania, učenia sa. Podnety v metodike napomáhajú aj rozvoju evalvačných metód, ktoré sú 
sprievodným javom učiteľskej praxe. 
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Príloha 1 – Informačný list predmetu Dejepisná olympiáda 

 
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Pedagogická 
Kód predmetu: B-HISde029  Názov predmetu: Dejepisná olympiáda 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 20h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 
Stupeň štúdia: I. 
Podmieňujúce predmety:  
Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia 
Výstupom študenta z absolvovanej stáže „Dejepisná olympiáda“ bude záznam (reflexia participácie) 
študenta zo stáže podľa vopred stanovených kritérií. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 
Výsledky vzdelávania: Študent absolvovaním predmetu získa prehľad o histórii realizácie dejepisných 
olympiád na Slovensku (príp. v Česku), o  zmysluplnosti práce s talentovanou mládežou pri rozvíjaní ich 
historického poznávania prostredníctvom uvedeného typu súťaže. Absolvent predmetu nadobudne 
teoretické poznatky a  praktické skúsenosti z oblasti taxonómie úloh pre rôzne vekové kategórie a 
stupne súťaží (školské, okresné, krajské a celoslovenké kolá). Bude rozumieť špecifikám a princípom 
súťaže, ako aj tvorbe rôznorodých úloh podľa požiadaviek modernej didaktiky dejepisu.  Študent získa 
prehľad o aktivitách v rámci prípravy, realizácie a hodnotenia „dejepisnej olympiády“. Získa nové 
kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa histórie spojené s prácou na príprave, 
realizácii a zhodnotenia dejepisnej olympiády.  
Stručná osnova predmetu: obsahové zameranie predmetu umožní študentovi poznať procedúru 
tvorby úloh, možnosti a formy príprav študenta na konkrétny typ súťaže v kategórii.  Študent v priamom 
kontakte so žiakom/žiakmi zistí edukačné limity historického vzdelávania mimo vyučovací proces - v 
záujmovej oblasti. 
Tematické zameranie predmetu: 
- analýza Štátneho vzdelávacieho programu (dejepis); 
- obsahová analýza aktuálnych učebníc dejepisu, jej štruktúrnych prvkov; 
- taxonómia cieľov a úloh dejepisu pre jednotlivé typy škôl a vekové kategórie žiakov; 
- praktická tvorba úloh - návrhov pre dejepisnú olympiádu; 
- rozvíjanie faktografickej a procedurálnej stránky poznávania. 
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Odporúčaná literatúra: 
BAČOVÁ, D., ONUŠKOVÁ, M., RYCHNAVSKÁ, M. 2015. Riešenie divergentných úloh a tvorba ich kritérií 
úspešnosti v predmetoch na základných a stredných školách. Bratislava : Metodicko-pedagogické 
centrum, 2015. 
DANIŠ, M., KRATOCHVÍL, V., ŠNIRCOVÁ, B. 2003. Rukoväť učiteľa. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 
2003.  
TOLLINGEROVÁ, D. Taxonomie učebních úloh (obtížnost - náročnost úloh na myšlení žáků). Dostupné 
na: file:///C:/Users/Ferino/Desktop/priloha2.pdf   
Štátne vzdelávacie programy – dejepis. Dostupné na: www.statpedu.sk   
Učebnice dejepisu pre základné a stredné školy (aktuálne tituly) 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský a český jazyk 
Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 

 

Vyučujúci: PhDr. Anna Bocková, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 
Schválil: doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. 

  

http://www.statpedu.sk/
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Príloha 2 – Hodnotiaci protokol stáže predmetu (sebareflexia) 

Metodické usmernenie študentov pri vyhodnocovaní stáže 
Stáž v učiteľskom študijnom programe: „história v kombinácii“ 

(Katedra histórie PdF UK v Bratislave) 
 
Meno študenta: ..........................................................................   
Názov cvičnej školy: .................................................................... 
Meno cvičného učiteľa: ............................................................... 
Názov stáže: ....................................................................... ......... 
 
hodnotenie aktivít (reflexia, sebareflexia) podľa odporúčanej štruktúry: 

Názov aktivity/uvedenie témy: 

 

Opis úlohy/zadanie: 
 

Podmienky realizácie aktivity/ úlohy: 
 

Čo sa úlohou preverilo/aké kompetencie sa rozvíjali? 
 

Prínos stáže, evalvácia spolupráce s cvičným učiteľom/ žiakmi, rozbor aktivít: 
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Opis výstupov, prác/ dokumentácia (prílohy): 
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Príloha 3 – Hodnotiaci protokol stáže pre pedagogického zamestnanca 
(cvičného učiteľa) 

 

HODNOTENIE PEDAGOGIICKEJ STÁŽE CVIČNÝM UČITEĽOM 
Stáž v učiteľskom študijnom programe: „história v kombinácii“ 

(Katedra histórie PdF UK v Bratislave) 
 
 
Meno a priezvisko študenta: ................................................................................... 
Názov cvičnej školy:  ................................................................................................                                             
Meno cvičného učiteľa/učiteľky: ............................................................................ 
Názov stáže:  .............................................................................................................         
                                                                                                                  
 
Zhodnoťte prosím pôsobenie študentky/študenta počas stáže na vašej cvičnej škole 
 
 
Hodnotenie čiastkových výstupov: 
 

Výstupy Kritériá hodnotenia Hodnotenie 
(A – Fx)⁎ 

Spolupráca s cvičným 
učiteľom 

- prirodzený záujem, 
 
- organizácia práce, 
 
- zodpovedný prístup k pedagogickej práci 

 

Spolupráca so žiakmi - úroveň komunikačných kompetencií,  
 
- zrozumiteľnosť zadaní a pokynov k činnosti, 
 
- vytváranie prirodzenej pracovnej klímy 

 

Didaktické kompetencie - úroveň stanovenia cieľov aktivít a ich 
zodpovedajúce riešenia,  
 
- nápaditosť, originalita námetov a postupov, 
 
- schopnosť motivovať  

 

Predmetové kompetencie - odborná úroveň prejavu, 
 
- logická a rétorická stránka prejavu, 
 
- práca so zdrojmi, dokumentačný materiál  
 

 

Technické kompetencie - využívanie edukačných médií, 
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Etická a estetické stránka 
prejavu, prezentácie 
 

  

Iné  
 

 

 
Celkové slovné hodnotenie:  
 
 
Návrh hodnotenia známkou: ⁎ 
 
A – výborne (1), B – veľmi dobre (1,5), C – dobre (2), D – uspokojivo (2,5), E- dostatočne (3), Fx - 
nedostatočne 
 
 
 
Dátum:                                                          podpis cvičného učiteľa/učiteľky, pečiatka školy 
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Príloha 4 – Potvrdenie o vykonaní pedagogickej stáže15 

 
Potvrdenie o vykonaní pedagogickej stáže 

 
 
Týmto potvrdzujeme, že ........................................................................................................................ 
študent/tka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v AR/semester:................................................ 
absolvoval/la pedagogickú stáž v termíne ........................................ , v počte hodín .......................... . 
 
Stáž absolvovaná v škole/zariadení: ..................................................................................................... 
Kontakt na školu/zariadenie: ........................................... . 
 
Názov predmetu: Stáž v školských inštitúciách 
 
 
 
 
V................................  dňa .............................                     ................................................ 
           pečiatka školy (pracoviska) 
           podpis riaditeľa (ky) 

 

 
15 Tlačivo s logom Pedagogickej fakulty je zverejnené na webovej stránke fakulty. 
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