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Úvod 

Univerzitné štúdium učiteľstva by malo študentov kvalitne pripraviť na praktický výkon učiteľskej 
profesie. Vyučujúci, ktorí pripravujú budúcich učiteľov tak stoja pred neľahkou úlohou, majú zabezpečiť 
dostatočný priestor nielen pre nadobúdanie teoretických vedomostí, ale tiež pre rozvoj praktických 
učiteľských kompetencií. Aj vďaka rozvoju a dostupnosti digitálnych technológií vznikajú stále nové 
možnosti, ako tento cieľ naplniť a prepojiť teoretickú a praktickú prípravu učiteľov. Jednou z nich je 
použitie videozáznamov výučby a synchrónnych videohospitácií, ktoré môžu virtuálne preniesť 
budúcich učiteľov z fakultnej prednáškovej miestnosti alebo vlastnej obývačky do tried alternatívnych 
škôl či inovatívnych učiteľov prakticky kdekoľvek na svete.  

Tento metodický materiál je určený predovšetkým pre cvičných učiteľov predmetu psychológia, 
príp. aj ďalších predmetových aprobácií, odborových didaktikov a metodikov pedagogickej praxe. Jeho 
cieľom je predstaviť teoretické východiská a praktické skúsenosti s tvorbou a rozborom videonahrávok 
vyučovacích hodín v rámci prezenčnej a dištančnej výučby didaktiky psychológie, psychologických 
disciplín všeobecného učiteľského základu a v rámci predmetov pedagogickej praxe. Materiál obsahuje 
praktické návody v oblasti etiky práce s videonahrávkou či videohospitáciou, odporúčania pre 
technické zabezpečenie tvorby a sprístupnenia videozáznamu výučby a metodické postupy  
a záznamové hárky pre rozbor sledovaných videonahrávok v rámci vyučovania didaktických  
a psychologických disciplín a pedagogickej praxe.  

Pri tvorbe jednotlivých zadaní a postupov sme vychádzali z relevantných zahraničných aj domácich 
výskumov, vrátane vlastných výskumných projektov a tiež z viac ako desaťročnej praxe a skúseností 
s tvorbou a používaním rôznych druhov videozáznamov v príprave učiteľov psychológie a ďalších 
predmetových aprobácií v rámci psychologických disciplín tzv. všeobecného učiteľského základu. Nový 
rozmer používaniu videozáznamov v príprave učiteľov dala pandémia COVID-19 v rokoch 2020 a 2021. 
Výučba na všetkých stupňoch škôl sa preniesla do online priestoru a prebiehala dištančnou formou. 
Študenti učiteľstva sa tak nemohli dostať do škôl, realizovať pedagogické praxe či získavať v teréne 
praktické skúsenosti a dáta k svojim bakalárskym a diplomovým prácam. Aj tu technika videozáznamu 
a videokonferenčných hovorov pomohla doplniť teoretickú prípravu o praktický rozmer a umožnila 
študentom aspoň na diaľku nahliadnuť do reálnych školských tried či diskutovať s cvičnými učiteľmi 
a rozoberať ich vyučovacie metódy a postupy. 

Napriek nesporným výhodám videa v príprave učiteľov nemožno tieto metódy pokladať za 
plnohodnotnú alternatívu praktických učiteľských skúseností, a taktiež je potrebné pamätať na ich 
mnohé limity v oblasti právnej, etickej, technickej a tiež didaktickej. Cieľom tejto publikácie je 
ponúknuť tým, ktorí sa príprave učiteľov venujú, niektoré osvedčené postupy a praktické návody, ako 
s videom v učiteľskej príprave pracovať. Väčšina príkladov vychádza zo skúseností autorky v oblasti 
prípravy učiteľov psychológie alebo výučby psychologických disciplín, možno ich však modifikovať aj 
pre iné predmetové aprobácie. V úvodnej časti publikácie predstavujeme koncept profesijného videnia 
ako hlavné teoretické východisko použitia videa v príprave učiteľov. Hlavná časť publikácie je venovaná 
praktickým postupom v oblasti etiky práce s videom, rôznych metód použitia videa v prezenčnej 
a dištančnej výučbe, či technickým úskaliam práce s videom. V závere publikácie nájdu čitatelia 
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v prílohách príklady rôznych zadaní, záznamové hárky a návody, ako vytvoriť knižnice videozáznamov 
v prostrediach Microsoft Stream a LMS Moodle. Odkazy na prílohy, metodické postupy či ďalšie zdroje 
sú v texte označené piktogramami (viď nižšie) a hypertextovými odkazmi, ktoré čitateľom pomôžu 
zorientovať sa v texte. 

Verím, že metodika bude pre všetky cieľové skupiny užitočnou pomôckou a prispeje k skvalitneniu 
učiteľskej prípravy v prezenčnej forme štúdia a súčasne pomôže rozšíriť možnosti praktickej prípravy 
aj v sťažených podmienkach výučby dištančnej či kombinovanej. 
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Postrehy z výučby a výskumných projektov 
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1  Profesijné videnie: teoretické východiská1 

Keď som sa v roku 2008 začala venovať vyučovaniu didaktiky psychológie, uvedomila som si veľmi 
intenzívne, aké úskalia so sebou prináša didaktická príprava učiteľov predmetu, ktorý je v školách málo 
zastúpený a súčasne kladie veľmi vysoké nároky na osobnostnú, didaktickú aj odbornú stránku 
pedagóga. Jednu z ciest, ako tieto úskalia prekonávať, som našla práve v práci s videom. Najskôr som 
hľadala vhodné ukážky videozáznamov výučby a didaktického spracovania rôznych psychologických 
tém. Následne sme spolu so študentmi učiteľstva psychológie začali nahrávať a analyzovať ich 
mikrovýstupy na seminároch z didaktiky psychológie. Za trinásť rokov dosiahol počet spoločne 
analyzovaných videozáznamov dve stovky. Prácu s videami som postupne rozšírila aj do ďalších 
predmetov psychológie pre učiteľov, najmä so zameraním na dynamiku školskej triedy a analýzu 
nevhodného správania. Tieto skúsenosti v roku 2017 vyústili do výskumného projektu VEGA2, v rámci 
ktorého sme skúmali, ako študenti učiteľstva a učitelia v praxi vnímajú rôzne školské situácie, ako 
podnetový materiál sme použili práve videá zo školských tried. Jedným z výstupov tohto projektu bola 
monografia Lepšie raz vidieť: Video v psychologickej príprave učiteľov a učiteliek, v ktorej detailne 
popisujeme teoretické východiská aj výsledky našich výskumov. Prvé dve kapitoly tejto publikácie sú 
skrátenou a zjednodušenou verziou teoretických východísk, konceptu profesijného videnia 
a klasifikácie videozáznamov, ktoré boli popísané vo vyššie uvedenej publikácii. V ďalších kapitolách 
táto publikácia na monografiu nadväzuje ako praktická metodická príručka. 

Profesijné videnie možno charakterizovať ako špecifický spôsob, akým členovia určitej profesijnej 
komunity vnímajú a interpretujú javy relevantné pre výkon svojej profesie (Goodwin, 1994). Pri 
sledovaní futbalového zápasu zameriava laik pozornosť na iné detaily ako profesionálny tréner, 
podobne pri sledovaní diania v školskej triede dokážu skúsení vyučujúci zaregistrovať a interpretovať 
iné momenty ako napr. rodičia. Profesijné videnie hrá vo vývine učiteľských kompetencií a identity 
dôležitú rolu (Parsons, Vaughn, Malloy, & Piezcynski, 2017; Lefstein & Snell, 2011).  V rámci 
kariérového cyklu prechádza zmenami, predpokladá sa, že dĺžka pedagogickej praxe je významnou 
premennou. Učitelia v expertnej pozícii sa v profesijnom videní líšia od študentov učiteľstva, resp. od 
menej skúsených začínajúcich vyučujúcich.  

Vo výskumoch sa profesijné videnie často prepája s podobnými konštruktami ako sú presvedčenia 
(Goodwin, 1994), profesijné poznanie alebo profesijné konanie (Minaříková & Janík, 2012). Profesijné 
videnie niektorí autori a autorky chápu aj ako osobný postoj (Parsons, Vaughn, Malloy, & Piezcynski, 
2017), ktorý sa vyvíja v čase, formujú ho skúsenosti, ale aj situačné premenné, a ovplyvňuje 
rozhodnutia, ktoré učitelia vo svojej praxi robia. Schopnosť pohotovo postrehnúť dôležité detaily  
a správne ich interpretovať sa považuje za znak expertnej pozície v danej profesii (Gegenfurtner  
& Seppänen, 2013). Výskum profesijného videnia umožňuje porozumieť, ako sa táto schopnosť rozvíja 

 
1 Táto kapitola je spracovaná podľa publikácie Sokolová, L. (2018). Lepšie raz vidieť: Video v psychologickej príprave 

učiteľov a učiteliek. 

2 VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede 
v období tranzitu do praxe 

http://www.saup.sk/ucime-psychologiu/projekty/osobnost-a-profesijne-videnie-ucitelov-a-uciteliek
http://www.saup.sk/ucime-psychologiu/projekty/osobnost-a-profesijne-videnie-ucitelov-a-uciteliek
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v rámci profesijnej prípravy aj v priebehu výkonu profesie, a tiež plánovať vzdelávacie stratégie  
v príprave a kontinuálnom vzdelávaní jednotlivých profesií. 

Pre vysokoškolských vyučujúcich v učiteľských študijných programoch môže byť náročné priblížiť 
univerzitnú prípravu školskej realite. Študenti učiteľstva sa potrebujú naučiť ako vnímať, interpretovať 
a vyhodnotiť pedagogické situácie optikou pedagogických a psychologických disciplín. V školskom 
kontexte teda môžeme profesijné videnie charakterizovať ako schopnosť sledovať a interpretovať 
dianie v triede alebo inými slovami schopnosť popísať, vysvetliť a predvídať školské situácie. Táto 
schopnosť si vyžaduje aplikáciu profesijných (pedagogických a psychologických) znalostí 
v  komplexných edukačných situáciách (Hammerness, Darling-Hammond, & Shulman, 2002; 
Steffensky, Gold, Holdynski, & Möller, 2015).  

Profesijné videnie predstavuje komplexný systém, v ktorom sa prelínajú viaceré kognitívne procesy 
a roviny profesijných znalostí. Preto ho možno skúmať a analyzovať na viacerých úrovniach. Na úrovni 
procedurálnej boli zadefinované dve dimenzie profesijného videnia (Lefstein & Snell, 2011; Sherin  
& van Es, 2009), ktorých vymedzenie vychádza z poznatkov kognitívnej psychológie: 

a) Selektívna pozornosť (angl. selective attention) – pri výkone profesie obvykle nemá naša pozornosť 
kapacitu obsiahnuť každý detail, moment diania okolo seba. Odborník v danej profesii dokáže 
upriamiť svoju pozornosť na tie javy, ktoré sú z hľadiska výkonu profesie podstatné  
a dôležité. Ani učiteľ bežne nemôže sledovať všetko dianie v triede. Táto úroveň profesijného 
videnia vystihuje jeho senzitivitu, schopnosť zamerať svoju pozornosť a vystihnúť dôležité  
a relevantné momenty diania. Niektorí autori (van Es & Sherin, 2002; Mangione, Pettenati, & Rosa, 
2017; Janík & Minaříková et al., 2011; Rosaen, Lundeberg, Cooper, Fritzen, & Terpsta, 2008; Star  
& Strickland, 2008 ) túto dimenziu označujú aj pojmom „všímanie si“ (angl. noticing), čím kladú 
dôraz na schopnosť všimnúť si, zbadať dôležité momenty diania v triede. 

b) Usudzovanie založené na poznaní (angl. knowledge-based reasoning) – usudzovanie  
a vyhodnocovanie situácií spojených napr. s výkonom lekárskej alebo učiteľskej praxe lekára/učiteľa 
a pacienta/žiaka sa líšia. Odborník pri tomto usudzovaní vychádza z profesijného poznania 
(Minaříková & Janík, 2012), znalostí a skúseností svojho odboru. Úvahy a úsudky o školských 
situáciách sú založené na pedagogických, didaktických a psychologických znalostiach. Usudzovanie 
založené na poznaní sa prejavuje v troch kognitívnych rovinách: 
• Popis (angl. description) – schopnosť popísať kontext situácie s použitím relevantných detailov. 
• Interpretácia (angl. interpretation) – schopnosť vysvetliť, zdôvodniť situáciu, prepojiť kontext 

situácie s doterajším odborným poznaním. 
• Predvídanie (angl. prediction) – schopnosť využiť vyššie uvedené prepojenie k zhodnoteniu 

situácie a predvídaniu ďalšieho diania resp. plánovaniu ďalšieho postupu (Sherin & van Es, 2009; 
Seidel, Stürmer, Blomberg, Kobarg, & Schwindt, 2011; König et al., 2014). Práve táto úroveň 
vytvára predpoklad pre relevantné profesijné konanie (Minaříková & Janík, 2012).  

Kým usudzovanie založené na poznaní (najmä v rovine interpretácie) koreluje s profesijnými 
znalosťami, schopnosť všímať si javy v triede (selektívna pozornosť) je od týchto znalostí relatívne 
nezávislá (König et al., 2014). Na základe znalostí získaných počas učiteľskej prípravy nemožno 
jednoznačne predikovať učiteľské zručnosti (König et al., 2014). K významnej reorganizácii profesijných 
znalostí a profesijného videnia dochádza v období tranzitu do praxe. 
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Obr. 1 Schéma profesijného videnia 

 

Na úrovni obsahovo-vzťahovej analyzujeme, k akému objektu sa profesijné videnie vzťahuje. Pri 
sledovaní diania v školskej triede môžeme zamerať pozornosť na tri dimenzie: 

a) Učiteľ (jeho didaktické, organizačné, diagnostické a sociálno-psychologické kompetencie, interakcie 
s jednotlivcami a so skupinou), 

b) Žiak (jeho aktivizácia, otázky, ktoré kladie, chyby, ktoré robí, jeho interakcie s učiteľom a ostatnými 
v triede), 

c) Skupina (skupinová dynamika, interakcie vnútri skupiny a smerom von k učiteľovi). 

Treťou skúmanou rovinou profesijného videnia môže byť úroveň naratívna (Wolff, Jarodzka,  
& Boshuizen 2017), ktorá odpovedá na otázky ako, akými jazykovými prostriedkami, metaforami či 
prirovnaniami o edukačných situáciách učitelia referujú, aká je frekvencia slov, ktoré používajú (bližšie 
aj v Sokolová, Lemešová, & Jursová Zacharová, 2019). Jednotlivé oblasti skúmania profesijného videnia 
sumarizujeme v Tab. 1. 

 

Tab. 1 Oblasti skúmania profesijného videnia 

Procedurálna rovina Vzťahová rovina Naratívna rovina 

selektívna pozornosť učiteľ  kvalitatívna analýza 

usudzovanie založené na poznaní žiak  kvantitatívna analýza 

 trieda   

 

Výskumníci si tiež kladú otázku, či je profesijné videnie univerzálnou schopnosťou učiteľa alebo či 
ide skôr o dvojdimenzionálnu charakteristiku, ktorá súvisí so špecifickým obsahom interakcií v triede 
(Steffensky, Gold, Holodynski, & Möller, 2015). Potom v prvej dimenzii, vo všeobecnej rovine zahŕňa 
profesijné videnie pedagogicko-psychologické aspekty riadenia školskej triedy (vnímanie interakcií, 
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dynamiky skupiny, identifikácia rušivého správania a pod.), a v druhej dimenzii odlišujeme 
predmetovo-špecifickú zložku profesijného videnia (identifikovanie vyučovacích metód, špecifiká 
výkladu, práce pojmami a pod.). Na rozvoj tejto zložky profesijného videnia sú zamerané najmä učebné 
úlohy v rámci odborových didaktík a predmetov pedagogickej praxe. Všeobecná rovina profesijného 
videnia je však častejšie intuitívna, v psychologickej príprave učiteľov a učiteliek často učebné úlohy 
zamerané na rozvoj tejto zložky chýbajú. 

Výskumy profesijného videnia majú tradíciu najmä v oblasti medicíny, športu, alebo dopravy 
(Gegenfurtner, Lehtinen, & Säljö, 2011). V ostatnom období pribúdajú aj štúdie zamerané na výskum 
profesijného videnia učiteľov (napr. Kpanja, 2011; Lefstein  & Snell, 2011; Minaříková & Janík, 2012; 
Sherin & van Es, 2009; Sokolová, 2014; Stürmer, Könings, & Seidel, 2013), pričom sa dôraz kladie najmä 
na kvalitatívne a kvantitatívne rozdiely medzi začiatočníkmi a expertmi (Gegenfurtner & Seppänen, 
2013; Stürmer, Seidel, & Schäfer, 2013). Hlavnou výskumnou metódou je analýza písomných reakcií 
a/alebo interview na základe priameho pozorovania alebo sledovania videozáznamov situácií 
súvisiacich s výkonom danej profesie.  

Kľúčovým východiskom výskumov profesijného videnia je teória expertnosti (Berliner, 2001; 
Borko, 2004; Borko & Livingstone, 1989; Carter, Cushing, Sabers, Stein, & Berliner, 1988; Housner  
& Griffey, 1985; Westerman, 1991 a ďalší). Z výskumov profesijného videnia vyplýva, že sa v pohľade 
na školskú triedu líšia začínajúci a skúsení učitelia (Stürmer, Könings, & Seidel, 2013). Skúsení vyučujúci 
si v triede obvykle všímajú iné javy a tiež o nich inak hovoria. Okrem praktických skúseností  
s vyučovaním môžu charakter profesijného videnia rozvíjať aj tréningové situácie. Absolvovanie 
rôznych typov videotréningov už v učiteľskej príprave dokáže zlepšiť profesijné videnie budúcich 
učiteľov v rovine selektívnej pozornosti aj usudzovania založeného na poznaní (Sherin & Van Es, 2009; 
Baecher, & Kung, 2011; Sokolová, 2014; Sonmez & Hakverdi-Can, 2012; Gold & Holodynski, 2017; 
Baecher, & Kung, 2011). Skúsení učitelia, aj tí, ktorí absolvovali videotréning, komentujú dianie v  triede 
konkrétnejšie, objektívnejšie, robia menej hodnotiace závery a viac sa zameriavajú na interpretáciu 
javov v triede (Baecher & Kung, 2011), dokážu lepšie prepájať profesijné znalosti s interpretáciou 
diania v triede. 

Profesijné videnie sa rozvíja sledovaním rôznych edukačných situácií (priamo v triede alebo 
sledovaním videozáznamu výučby) a tiež reflektovaním vlastnej výučby. Účinným nástrojom stimulácie 
rozvoja profesijného videnia sú rôznorodé úlohy, ktoré majú počas sledovania edukačných situácií 
zamerať pozornosť študenta učiteľstva na konkrétne javy v školskej triede. 

 

 Pozri prílohu: Profesijné videnie (záznamový hárok) 
 

 

Pre potreby analýzy profesijného videnia vo výučbe boli vytvorené a validizované aj 
štandardizované testy profesijného videnia riadenia školskej triedy (Gold & Holodynski, 2017; Stürmer 
& Seidel, 2015; Wiens, Hessberg, Locasale-Crouch, & Decoster, 2013). Na rozdiel od zistení, že 
selektívna pozornosť je relatívne nezávislá od znalostí získaných počas štúdia (König et al., 2014), 
Goldová a Holodynski (2017) zistili, že profesijné videnie v oblasti riadenia školskej triedy sa zlepšuje 
v porovnaní študentov učiteľstva na magisterskom a bakalárskom stupni štúdia. Už samotné 
absolvovanie učiteľského štúdia teda má potenciál rozvíjať profesijné videnie budúcich učiteľov. 



13 

 

Výskum profesijného videnia s použitím videa zaznamenal výrazný rozkvet najmä po roku 2000. 
Prispela k tomu dostupnosť digitálnych technológií ale aj nástrojov na analýzu videozáznamov 
a verbálnych výpovedí. Spolu s  nárastom záujmu o  implementáciu videa do učiteľského vzdelávania 
rastie tiež počet publikácií venovaných výskumu a metodike prípravy učiteľov a učiteliek založenej na 
práci s videami (angl.  video-based teacher training). Pre ilustráciu vyberáme niektoré monografie 
zamerané na túto problematiku. 

 

 Odkazy na ďalšie zdroje: publikácie o použití videa v učiteľskej príprave 

• Beaufortová, K. (2002). Videotréning interakcí. Základy metody a její využití. Praha: SPIN. 
• Brophy, J. (Ed.). (2004). Using video in teacher education. Oxford: Elsevier. 
• Calandra, B., & Rich, P. J. (Eds.). (2014). Digital video for teacher education: Research and practice. 

New York: Routledge. 
• Janík, T., & Minaříková, E. (Eds.). (2011). Video v učitelském vzdělávání: Teoretická východiska – 

aplikace – výzkum. Brno: Paido. 
• Janík, T., & Seidel, T. (Eds.). (2009). The power of video studies in investigating teaching and learning 

in the classroom. Münster: Waxmann. 
• Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) 

vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova 
univerzita. 

• Rossi, P. G., & Fedeli, L. (Eds.) (2017). Integrating Video into Pre-Service and In-Service Teacher 
Training. Hershey: IGI Global. 

• Sokolová, L. (2018). Lepšie raz vidieť... Video v psychologickej príprave budúcich učiteľov a učiteliek. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 

 

 

 Postrehy z výučby a výskumných projektov 

V našich výskumoch profesijného videnia3 sme sa zameriavali na prepojenie rôznych typov dát. Popri 
výpovediach o videnom sme podobne ako ďalší výskumníci v zahraničí sledovali aj pohyby očí (pre 
ilustráciu pozri Obr. 2) študentov učiteľstva a učiteľov v praxi, ktorí sledovali videá zo školských tried. 
Analyzovali sme vzťahy medzi zameraním pohľadu, dĺžkou pedagogickej praxe (Stredák & Harvanová, 
2019), obsahom výpovede o sledovanej situácii (Lemešová & Brozmanová, 2019) a tiež medzi 
niektorými osobnostnými premennými a distribúciou vizuálnej pozornosti pri sledovaní videa školskej 
triedy (Sokolová & Hlaváč, 2019; Sokolová, Lemešová, & Jursová Zacharová, 2019).  

Bližšie napr. v týchto publikáciách:  

• Stredák, P., & Harvanová, S. (2019). Profesijné videnie expertov a začínajúcich učiteľov. In: 
Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2019. Bratislava: Univerzita 
Komenského v Bratislave, 2019.  ISBN 978-80-223-4762-4. 

 
3 VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede 

v období tranzitu do praxe 

http://www.saup.sk/ucime-psychologiu/projekty/osobnost-a-profesijne-videnie-ucitelov-a-uciteliek
http://www.saup.sk/ucime-psychologiu/projekty/osobnost-a-profesijne-videnie-ucitelov-a-uciteliek
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• Lemešová, M., & Brozmanová, E. (2019). „Nevšimla som si nič, čo by ma vyrušovalo...“ - verbálne 
výpovede ako súčasť experimentálnej štúdie profesijného videnia učiteľov. In PhD Existence 2019: 
Sborník příspěvků: Tělo a mysl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. S. 158-167. ISBN 978-
80-244-5544-0. 

• Sokolová, L., & Hlaváč, P. (2019). Jak to vidím já: Propojení dotazníkových dat s výsledky snímání 
očních pohybů v případové studii budoucí učitelky. In PhD Existence 2019: Sborník příspěvků: Tělo 
a mysl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. S. 110-9. ISBN 978-80-244-5544-0. 

• Sokolová, L., Lemešová, M., & Jursová Zacharová, Z. (2019). Becoming a teacher: Professional 
motivation, personality characteristics and professional vision of pre-service teachers at the 
transition into practice. Roma: Diti. 120 p. ISBN 978-88-90084-92 

• Harvanová, S. et al. (2020). Pohyby očí, selektívna pozornosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek. 
Orbis Scholae, 14(1), 33–48. DOI https://doi.org/10.14712/23363177.2020.9 

 

 

 
Obr. 2 Ukážka teplotnej mapy z výskumu profesijného videnia (Sokolová & Hlaváč, 2019)4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Videozáznam výučby bol získaný v rámci projektu VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo 
vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe so súhlasom zákonných zástupcov žiakov. 

https://doi.org/10.14712/23363177.2020.9
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2  Typy a zdroje videozáznamov v učiteľskej príprave5 

V učiteľskej príprave sa bežne používajú rôzne druhy videozáznamov a filmových materiálov. Pre 
účely tejto publikácie sa zameriavame najmä na videozáznamy z autentickej výučby v reálnych alebo 
virtuálnych školských triedach. V tejto kapitole stručne predstavíme aj niektoré iné typy 
videozáznamov (bližšie v Sokolová, 2018) a v ďalších kapitolách sa budeme cielene venovať trom 
typom videa zo školskej triedy:   

• video-sekvencia – záznam časti vyučovacej hodiny, ktorý má rozsah približne do 10 minút, 
zachytáva ucelený moment vyučovacej hodiny vhodný na analýzu (napr. použitie konkrétnej 
metódy, výchovnú situáciu, interakciu v triede a pod.), 

• vyučovacia jednotka – ucelený záznam vyučovacej jednotky (v našich podmienkach spravidla 45-
minútová vyučovacia hodina), rozhodujúci však nie je čas, ale kompaktnosť záznamu vyučovacej 
jednotky od úvodu po záver. Takýto záznam umožňuje analyzovať aj prácu s časom, prechody 
medzi jednotlivými fázami vyučovacej jednotky, naplnenie cieľov vyučovacej jednotky a pod. 

• videohospitácia – videohospitáciou tu označujeme pozorovanie vyučovacej jednotky alebo jej 
časti v „priamom prenose“ pomocou videokonferenčnej aplikácie.  

Jednou z najväčších výziev učiteľskej prípravy je dokázať prepojiť už v univerzitných laviciach 
pedagogické a psychologické teórie so školskou praxou. Práve video je médium, ktoré má potenciál 
prekonať túto pomyselnú priepasť. Použitie videí v učiteľskej príprave pomáha prepojiť teóriu s praxou 
efektívnejšie ako práca s tradičnými textovými materiálmi alebo diskusie, ktoré nie sú sprevádzané 
sledovaním videa (Christ, Arya, & Chiu, 2017). Použitie videa má v učiteľskej príprave pomerne dlhú 
tradíciu, v zahraničí aj v bývalom Československu sa s videami vo výučbe učiteľov stretávame už od 
60tych rokov minulého storočia (Janík & Minaříková, et al., 2011; Sherin, 2004).  Prvé pokusy 
predstavovali najmä sledovanie tematických filmov a neskôr aj záznamov z vyučovania (Sherin, 2004).  

Ďalším významným krokom bolo nahrávanie a sledovanie záznamov mikrovyučovania, ktorého 
cieľom bolo zdokonaľovať najmä didaktické kompetencie učiteľov, trénovať jednotlivé postupy  
a zručnosti. Tento model sa uplatňuje aj pri tréningu práce s niektorými didaktickými metódami.  
V 70. rokoch 20. storočia sa pozornosť pri používaní videa sústredila na analýzu pedagogickej 
komunikácie a interakčného štýlu učiteľa (Janík & Minaříková, et al., 2011; Sherin, 2004). Koncom  
20. storočia sa aj v súvislosti s etablovaním pojmov expertnosti a reflektovania profesijných výkonov 
(Schön, 1983; Berliner, 1991; Berliner, 2001) práca s videami v učiteľskej príprave zamerala na použitie 
prípadových štúdií ako ukážok dobrej praxe. Začali tiež vznikať prvé komplexné edukačné prístupy 
a programy pre prácu s videami v príprave učiteľov a učiteliek. Históriu a príklady práce s videami 
v Českej republike popisujú Janík a Minaříková spolu s kolektívom (2012).  

Sledovanie videí v  učiteľskej príprave smeruje k naplneniu viacerých cieľov. Sebareflexia pri 
sledovaní vlastného videa môže viesť k odhaleniu príčiny ťažkostí, spätná väzba k videám kolegov môže 

 
5 Táto kapitola je spracovaná podľa publikácie Sokolová, L. (2018). Lepšie raz vidieť: Video v psychologickej príprave 

učiteľov a učiteliek. 



16 

 

byť cestou k novým riešeniam. Ak sa do výučby zaradia rôzne metódy a typy videozáznamov, môžeme 
z dlhodobého hľadiska očakávať pozitívny vplyv na rozvoj učiteľských kompetencií a motivácie 
k výkonu učiteľskej profesie (Christ, Arya, & Chiu, 2017). Mangione, Pettenati a Rosa (2017, s. 3-4) 
popísali tri hlavné kategórie cieľov použitia videa v učiteľskej príprave, ktoré sa prelínajú naprieč 
rôznymi teoretickými východiskami: 

• okno do praxe (Zhang, Lundenberg, Koehler, & Eberhardt, 2011) - video dokumentuje rôzne 
pedagogické situácie a umožňuje ich porovnanie v čase, medzi rôznymi učiteľmi a pod., vytvára 
tak priestor postupne sa vnárať do praxe (angl. immersion), uvádzať študentov učiteľstva do 
školského diania.  

• stimulované zdieľanie a reflektovanie - videozáznam je pre tento účel vhodnejší ako 
prerozprávané školské situácie alebo písomné prípadové štúdie, pretože je konkrétny a ponúka 
jednoznačný kontext. V procese takejto interakcie sa rozvíja profesijný jazyk a komunikácia, 
reflektívne kompetencie a kritické myslenie.  

• vidieť je viac ako počuť – videozáznam predstavuje určitú formu naratívneho vyjadrenia faktov 
a situácií, reálni ľudia v reálnych situáciách zobrazení vo videu stimulujú u  študentov vyššiu 
zaangažovanosť a  aktivizáciu pri učení. Mangione, Pettenati a Rosa (2017) pre videozáznam 
v tomto kontexte používajú aj pojem „vivid secondhand experience“ (t. j., živý zážitok z druhej 
ruky). 
 

Videozáznamy používané v učiteľskej príprave môžeme rozdeliť do troch skupín podľa toho, čo je 
obsahom videa, ako videozáznam vznikol a akým spôsobom je videozáznam sprístupnený (Sokolová, 
2018): 

Obsah videa: 
a) videozáznam výučby v triede, 
b) inštruktážne video, ktoré približuje konkrétnu metódu, návod, ako s metódou alebo prístupom 

pracovať, 
c) videopríbeh alebo prípadová štúdia, ktorá ilustruje konkrétny životný príbeh, riešenie 

problémovej situácie a pod., 
d) dokumentárne video, ktoré predstavuje nejakú teóriu, prístup, výskum a pod., 
e) umelecké alebo zábavné video, ktoré ilustruje nejaký aspekt školského života, ale nebolo 

vytvorené pre vzdelávacie účely (filmy, reklamy, vlogy, reality show a pod.). 
 

Zdroj videozáznamu: 
a) vlastné video, ktoré študenti priniesli z pedagogickej praxe, 
b) vlastné video vytvorené v rámci tzv. „videoklubu“ alebo univerzitného seminára (obvykle ide 

o nahrávky mikrovýstupov, tréningových situácií a pod.), 
c) video neznámeho učiteľa, ktoré zabezpečí vyučujúci (vlastné nahrávky, videá z projektov a praxe 

vyučujúcich, voľne dostupné videá a pod.), 
d) profesionálne video vytvorené pre edukačné účely (tréningové videá pre učiteľskú prípravu), 
e) profesionálne video vytvorené pre iné ako edukačné účely (dokumentárne a umelecké videá 

a filmy). 
 

Dostupnosť videozáznamu: 
a) nezverejnené videá, ktoré boli získané v rámci vlastnej výučby, rôznych vzdelávacích  

a výskumných projektov a pod., 
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b) voľne dostupné videá (napr. na stránkach neziskových organizácií, škôl a iných vzdelávacích 
inštitúcií), 

c) videá z databáz vydavateľstiev, 
d) videá, ktoré sú súčasťou balíkov vzdelávacích materiálov (tréningové súbory, prílohy v podobe 

videozáznamov k učebniciam, metodickým príručkám a pod.), 
e) vlastné kolekcie videozáznamov univerzít a iných pracovísk. 

 

Tab. 2 Porovnanie výhod a nevýhod rôznych typov videozáznamov (Sokolová, 2018) 

 Výhody Nevýhody 

Profesionálne 
spracované 
tréningové 
videá 

zostrihy zamerané na 
konkrétne javy, často doplnené 
o zadania, úlohy, otázky do 
diskusie 

zvyčajne nie sú nedostupné v slovenskom 
jazyku,  
odlišný kultúrny kontext, voľne dostupné 
videá môžu mať nižšiu kvalitu 

Filmy, reality 
show 

kvalita spracovania, známy 
kultúrny kontext a jazyk 

situácie sú často umelé, nereálne, zveličené,  
štylizované 

Vlastné 
autentické 
nahrávky zo 
školských tried 

situácie sú reálne, autentické, 
jazyk aj kultúrny kontext je 
známy, záznam nie je 
upravovaný, vyučujúci obvykle 
pozná kontext vzniku nahrávky 

získavanie nahrávok je náročné, najmä 
z dôvodu ochrany osobných údajov 
a zachovania etických  princípov, 
problematická môže byť kvalita nahrávky, 
uhol záberu, videá obvykle nie sú 
profesionálne spracované 

 

 Postrehy z výučby a výskumných projektov 

Na základe našich skúseností je optimálne kombinovať rôzne zdroje videozáznamov. Jazykovú bariéru 
pri zahraničných videozáznamoch kompenzuje potenciál ukázať alternatívne prístupy k vzdelávaniu 
a riešeniu rôznych situácií v školskej triede. Kombinácia ukážok bežnej a dobrej praxe zase umožňuje 
rozvíjať usudzovanie založené na poznaní, schopnosť popísať a kriticky zhodnotiť rozdiely, 
interpretovať situácie a predikovať efekt rôznych pedagogických prístupov. 

 

 

Bariérou používania videí v príprave učiteľov je predovšetkým slabá technická  podpora, nízka 
dostupnosť kvalitných videozáznamov, ktoré sú vhodné pre výučbu po stránke technickej 
 i obsahovej, a v neposlednom rade aj technické zručnosti pre prácu s videami na strane učiteľov 
a  v menšej miere aj u študentov (Christ, Arya, & Chiu, 2017). Tradične používané tréningové videá na 
videokazetách alebo CD či DVD nosičoch vo vyučovaní postupne nahradili online videá (Bayram, 2012). 
Ich výhodou je najmä možnosť zaradiť ich aj do e-learningových kurzov, materiálov pre asynchrónnu 
dištančnú výučbu či individuálnu prípravu študentov. 

Špecifickým druhom výučbového videa je záznam vlastnej výučby účastníkov vzdelávania 
prinesený z  vlastnej praxe v škole (napr. Ebsworth, Feknous, Loyet, & Zimmerman, 2004) alebo 
zabezpečený v rámci mikrovyučovania priamo na seminári (Kpanja, 2001; Seidel, 2006). Zhang  
a kolektív (2011) hodnotili efektivitu, výhody a nevýhody vybraných foriem videotréningu: sledovanie 
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publikovaného videa, vlastného videa a  videa svojich kolegov. Hoci často bývajú tieto formy 
videotréningu aplikované samostatne, autori štúdie ich spojili do jedného kurzu a mapovali ako 
účastníci kurzu jednotlivé metódy videotréningu vnímajú. Ako najprínosnejšie hodnotili učitelia 
sledovanie vlastných videí, na druhom mieste ocenili sledovanie videa kolegov a najmenej prínosné sa 
im javilo sledovanie videa neznámeho učiteľa. Za nevýhody práce s  vlastným videom považovali najmä 
rôzne technické komplikácie a  nedostatok zručností pri nahrávaní a taktiež úzkosť spojenú s tým, že 
boli nahrávaní. Tieto nedostatky však vyvažovala možnosť vidieť také javy pedagogických situácií, ktoré 
si bežne neuvedomujú a nemajú ich príležitosť analyzovať. Kým sledovanie videa iných smeruje skôr 
k rozvoju profesijného videnia, didaktických a predmetových kompetencií, sledovanie a  rozbor 
vlastného videa rozvíja aj sebareflexiu, sebapoznanie a  sociálno-psychologické kompetencie 
účastníkov vzdelávania.  

K výhodám použitia videa v príprave učiteľov nesporne patrí tiež motivačný aspekt, atraktivita 
vizuálnych podnetov vo výučbe, možnosť interakcie v triede. Umožňuje prepojiť teoretické koncepty 
s  ich praktickým uplatnením, čo je vysoko žiaduce najmä v príprave na výkon profesie. Vhodne zvolené 
video a sprievodné aktivity sú aj úsporou vyučovacieho času. Integrácia videa do učebných materiálov 
je prínosom aj pre osoby so špecifickými vzdelávacími potrebami, ktoré si môžu video pozrieť viackrát, 
využiť kombináciu obrazovej, textovej a zvukovej modality a rešpektovať pritom individuálne učebné 
stratégie (De Boer, Kommers, & de Brock, 2011). 

 

 Odkazy na ďalšie zdroje: projekty venované tréningovým videám pre budúcich učiteľov 

• ProVision (Learning Professional Vision) je projekt Westfälischen Wilhelms-Universität 
v nemeckom Münsteri. Ide o robustnú databázu záznamov vyučovacích hodín z rôznych typov škôl 
a školských predmetov (napr. nemčiny, geografie, matematiky, ale aj telesnej výchovy a odborných 
predmetov). Táto databáza obsahuje celé vyučovacie hodiny aj krátke tematické ukážky 
a sprievodné materiály, ktoré môžu použiť študenti učiteľstva v rámci prípravy na profesiu. 

• Teach Like a Champion je populárny program Douga Lemova a kolektívu, ktorí navrhli sériu techník 
riadenia školskej triedy, ktoré napomáhajú efektívnemu vyučovaniu. Budúci aj praktizujúci učitelia 
sa môžu s technikami oboznámiť v rámci seminárov a publikácií, ktoré sprevádza aj databáza 
videoklipov zo školských tried ilustrujúcich jednotlivé techniky. Tento model uplatnili aj v najnovšej 
publikácii Teaching in the Online Classroom: Surviving and Thriving in the New Normal, ktorá 
obsahuje odkazy na online dostupné videoklipy získané počas dištančnej výučby nariadenej 
v období pandémie ochorenie COVID-19. 

• Učiteľská akadémia UK je výstupom projektu Stanem sa učITeľom, ktorý sa realizuje v spolupráci 
štyroch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho výsledkom je e-learningový nástroj, ktorý 
obsahuje videozáznamy vyučovacích hodín aj krátke videosekvencie s úlohami. Bude dostupný pre 
vybraných členov akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave (študentom učiteľstva  
a ich vysokoškolským učiteľom). Videá bude možné cielene vyhľadávať podľa typu školy, formy 
výučby či vyučovacieho predmetu. Ilustratívne edukačné videozáznamy zacielime na projektované 
kurikulum predmetov tzv. spoločného učiteľského základu. Databáza videozáznamov Učiteľská 
akadémia UK bude okrem záznamov vyučovacích hodín a edukačných videozáznamov vyučovania 
obsahovať aj prepisy diania v školskej triede, prípravy vyučovacích hodín, cvičenia a iné inšpiratívne 
zadania úloh a aktivít. 

https://www.uni-muenster.de/ProVision/
https://teachlikeachampion.com/
https://fphil.uniba.sk/stanemsaucitelom/
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3  Metódy práce s videom v učiteľskej príprave 

Analýzy školských situácií z rôznych edukačných prostredí a kontextov facilitujú najmä reflektívnu 
prax (Hewit et al., 2003; Janík et al., 2009; Korthagen & Vasalos, 2005). Domáce i zahraničné výskumné 
štúdie dokumentujú možnosti uplatnenia videa v oblasti rozvoja pedagogickej znalosti obsahu (Janík, 
Janíková, Knecht, & Najvar, 2009), komunikačných a sociálnych kompetencií učiteľov a učiteliek (Šírová 
& Krejčová, 2011; Jursová Zacharová, 2013), zvyšovania efektivity mikrovyučovania v pregraduálnej 
príprave (Kpanja, 2001) a rozvoja profesijného videnia (Seidel et al., 2011; Stürmer, Seidel, & Schäffer, 
2013). Limitujúcim faktorom týchto výskumov je, že štúdie obvykle prinášajú len nepriame dôkazy 
o efektivite videotréningu, t. j. dáta získané pomocou dotazníkov, interview, písomných reflexií a pod. 
Stále chýbajú výskumy, ktoré by analyzovali aj pedagogické pôsobenie alebo artefakty výučby 
absolventov videotréningu (pozri napr. Janík, Kubiatko, & Minaříková, 2011 alebo Vaculová, 2011, in 
Janík & Minaříková et al., 2011).  

Sledovanie a rozbor videozáznamu z výučby niektorí autori nazývajú aj videohospitácie alebo 
virtuálne hospitácie (Janík, Slavík, Minaříková, & Píšová, in Janík & Minaříková, 2011), pretože vytvára 
určitý prechod medzi fakultnou výučbou a terénnou hospitačnou praxou. Prechod na dištančnú výučbu 
v súvislosti s pandémiou COVID-19 však dal tomuto pojmu nový rozmer, pretože virtuálne hospitácie 
dištančnej formy vzdelávania sa stali alternatívou tradičnej hospitácie v triede. Pre účely tejto 
publikácie preto pojem videohospitácia alebo virtuálna hospitácia používame na označenie takej 
situácie, keď študent učiteľstva sleduje vyučovaciu hodinu online v reálnom čase, teda hospituje na 
synchrónnej dištančnej výučbe (pozri kapitolu 8.4 Hospitácia dištančnej výučby) alebo sa hybridnou 
formou pripája a hospituje na prezenčnej výučbe v škole (pozri kapitolu 8.3 Hospitácia prezenčnej 
výučby). 

Video samotné však nie je metódu výučby, je to médium, didaktický prostriedok, ktorý otvára 
priestor pre použite viacerých metód výučby, ktoré by bez tohto média nemohli byť použité, resp. by 
boli použité iným spôsobom, tvorí základ určitého vzdelávacieho materiálu alebo učebnej úlohy 
(LeFevre, 2004).  Metódy prípravy učiteľov s podporou videa možno klasifikovať podľa rôznych kritérií. 
Prvým kritériom je cieľ zaradenia videa do výučby, tu sa stretávame so štyrmi rôznymi prístupmi: 

 
• Ilustratívny prístup si kladie za cieľ doplniť prezentovanú teóriu príkladmi, ukážkami, prípadovými 

štúdiami, ktoré ilustrujú určité javy školského života, vývinu dieťaťa alebo dobrej praxe. 

 Pozri prílohu: Identifikácia znakov vývinového obdobia na základe sledovania videa 
 

 
• Reflektívny prístup smeruje k rozvoju sebareflexie, hodnotiaceho a kritického myslenia. Sledovanie 

videa slúži k tomu, aby budúci alebo praktizujúci učitelia interpretovali a reflektovali rôzne aspekty 
vlastnej alebo cudzej vyučovacej činnosti a diania v triede. Tento prístup sa primárne uplatňuje pri 



20 

 

práci s videozáznamom vlastnej výučby, ale možno ho aplikovať aj vtedy, keď pri sledovaní cudzieho 
videa konfrontujeme vlastnú výučbu so záznamom iného učiteľa. 

 Pozri prílohu: Reflexia po sledovaní vlastného videozáznamu 
 

 
• Rozvojový prístup má za cieľ na základe sledovania cudzieho alebo vlastného videa formovať 

a rozvíjať konkrétne kompetencie. Tento prístup sa často uplatňuje vtedy, keď sa na základe 
videozáznamu má študent naučiť používať konkrétnu metódu, napr. pri konkrétnych metódach 
výučby cudzích jazykov (pozri napr. Jursová Zacharová, 2014; 2019). 

 Pozri prílohu: Didaktické kompetencie (záznamový hárok) 
 

 
• Integratívny prístup kombinuje pri práci s jedným typom videa viaceré vyššie uvedené prístupy. 

Inšpiráciou pri analýze videozáznamu môže byť aj koncept metodiky 3A rozpracovaný českými 
autormi (bližšie napr. v Slavík, Janík, Janíková, & Tupý, 2014). Príkladom analýzy záznamu 
vyučovacej hodiny podľa metodiky 3A v predmete psychológia sú kazuistiky Nohavovej (2017) 
a Nohavovej a Mikulovej (2017). 

 

Ďalší pohľad na ciele a metódy videotréningu v príprave učiteľov súvisí s učiteľskými 
kompetenciami, ktoré má práca s videozáznamom rozvíjať (Sherin, 2004; Gaudin & Chalies, 2015): 
• Vývinová alebo formatívna perspektíva použitia videa vychádza z predpokladu, že sledovanie videa 

vedie k rozvoju schopnosti interpretovať a reflektovať dianie v triede, teda rozvíjať reflektívne 
kompetencie, hodnotiace a kritické myslenie.  

• Normatívna perspektíva naopak smeruje skôr k poskytovaniu návodov „ako správne učiť“ (Gaudin 
& Chalies, 2015), cieľom videotréningu v tomto kontexte je ukázať príklady dobrej praxe, ktoré majú 
študenti a študentky nasledovať, ponúkať inšpirácie a podnety k výučbe.  V tejto súvislosti sa vynára 
otázka, či máme v rámci videotréningu študentom a študentkám ponúkať príklady dobrej praxe 
alebo aj bežnej praxe, ktorá vždy nemusí predstavovať ideálny výkon učiteľskej profesie, na druhú 
stranu však budúcich učiteľov a učiteľky pripravujú na realitu školskej triedy (Mangione, Pettenati, 
& Rosa, 2017).  
 

Z hľadiska spôsobu interakcie medzi vyučujúcim a učebnou skupinou môžeme rozlíšiť tri rôzne 
metodické postupy: 
a) video prinesené vyučujúcimi, ktoré je použité ako súčasť prednášky alebo seminára, študenti 

riešia úlohy vopred pripravené vyučujúcimi, ktoré sa týkajú daného videa. Môžu sa uplatňovať dva 
postupy kognitívneho spracovania:  
• deduktívny postup založený na aplikovaní pravidiel, teórie pri sledovaní videa, teda najskôr 

je prezentovaná teória a vo videu nachádzame príklad jej uplatnenia v praxi, alebo  
• induktívny postup, ktorý spočíva v spoznávaní a analyzovaní príkladov, z ktorých sa potom 

odvodzuje pravidlo alebo teória.  Výber postupu závisí od typu videa aj od cieľa vzdelávania.  
b) videoweb, študenti analyzujú videozáznamy dostupné online (v rôznych online edukačných 

prostrediach) prezenčnou alebo dištančnou metódou (pozri napr. Janík, Kubiatko, & Minaříková, 
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2011 alebo Vaculová, 2011, in Janík & Minaříková et al., 2011). Aj tu možno uplatniť oba vyššie 
uvedené postupy.  

c) videoklub, študenti sledujú a analyzujú vlastné videozáznamy v rámci skupiny (pozri napr. Sherin 
& van Es, 2009; Sherin, Russ, Sherin, & Colestock, 2008 alebo Minaříková, Píšová, Janík, & Uličná, 
2005). Tieto záznamy môžu byť prinesené z praxe, alebo môžu byť získané v rámci 
mikrovyučovania na hodinách odborových didaktík, ktoré sú súčasťou výučby na univerzite. 

 
Viacerí autori zdôrazňujú, že ciele a metódy použitia videa je potrebné zosúladiť s vyučovacími 

cieľmi daného predmetu alebo študijného programu (Blomberg, Renkl, Sherin, Borko, & Seidel, 2013; 
Gaudin & Chalies, 2015). Pri plánovaní použitia videa v učiteľskej príprave by sme sa mali držať 
nasledujúceho postupu (spracované podľa Blomberg et al., 2013): 

 

 Praktické tipy pre prácu s videom v učiteľskej príprave  

ČO MUSÍM UROBIŤ PREDTÝM AKO STLAČÍM “PLAY”? 

1. Identifikácia vzdelávacích cieľov: 
Reprezentuje video vhodne vzdelávací obsah? 
Aké úskalia môžu nastať pri napĺňaní týchto cieľov? 
 
2. Voľba prístupu a metód: 
Je metodický postup v súlade so vzdelávacími cieľmi? 
Ktorá metóda sa javí ako najvhodnejšia pre naplnenie cieľa? 
 
3. Výber konkrétneho videa: 
Je vybraný video materiál v súlade so vzdelávacími cieľmi?  
Je vhodnejšie použiť vlastný záznam alebo záznam z externého zdroja?  
Mali by študenti pracovať so známymi alebo neznámymi postupmi? 
Má video ilustrovať dobrú prax alebo typickú prax? 
 
4. Pomenovanie limitov: 
Aké sú možné limity použitia daného videa? 
Aké sú jeho silné stránky v porovnaní s inými materiálmi a metódami?  
Aké úsilie „navyše“ treba pri práci s videom vynaložiť, aby boli naplnené vzdelávacie ciele? 
 
5. Prispôsobenie výstupov a hodnotenia cieľom: 
Sú výstupy a hodnotenie zosúladené s použitím videa? 
Aké sú dostupné hodnotiace nástroje? 
 

 
Jednotlivé aktivity a zadania možno zaradiť v rôznych fázach práce s videozáznamom. Rozlišujeme 

aktivity zadávané pred, počas a po sledovaní videozáznamu. Každá z týchto aktivít sleduje iné ciele 
a taktiež stimuluje iné kognitívne spracovanie sledovaného videozáznamu na strane študentov. Ďalej 
uvádzame niektoré príklady aktivít, ktoré môžu byť zaradené pred, počas a po sledovaní videa. 
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 Praktické tipy pre prácu s videom v učiteľskej príprave 

PRÍKLADY AKTIVÍT, KTORÉ SPREVÁDZAJÚ SLEDOVANIE VIDEA 

Aktivity pred sledovaním videa: 
• výklad teórie,  
• predstavenie konkrétnej vyučovacej metódy alebo stratégie riadenia školskej triedy, 
• uvedenie kontextu videa, 
• motivačná diskusia, 
• hlasovanie, zisťovanie postojov či prekonceptov k téme videa, 
• práca s odborným/učebným textom, 
• zadanie konkrétnych cieľov pozorovania. 

Aktivity počas sledovania videa: 
• uvažovanie nahlas (tzv. think-aloud-protocols), t. j. paralelné komentovanie diania vo videu, 
• simultánne označovanie sledovaných javov, účastníci majú za úlohu pomocou počítačovej myši, 

alebo tzv. klikera označiť moment, kedy si v triede všimli určitý jav,  
• interaktívne aktivity vložené priamo do videa, napr. uzavreté a otvorené otázky, úlohy na 

zamyslenie a pod. (príklady takýchto aktivít pozri v kapitole 7.3 Video a asynchrónna výučba), 
• paralelné formuláre a hlasovania, počas sledovania videa účastníci odpovedajú na otázky zadané 

v inej aplikácii (príklady takýchto aktivít pozri v kapitole 7.2 Video a synchrónna výučba), 
• práca s rôznymi typmi záznamových hárkov. 

Aktivity po sledovaní videa (pozri napr. v Christ, Arya & Chiu, 2017): 
• diskusia vedená vyučujúcim, 
• diskusia v menších skupinách, 
• esej/reflexia na základe sledovania videa, 
• štruktúrovaná analýza situácie, napr. formou pracovného listu, záznamového hárku alebo online 

formulára s otázkami, 
• spracovanie prípadovej štúdie/kazuistiky na základe sledovania videa. 
   

 

Špecifickou metódou práce s  videom je budovanie vlastného  videoportfólia (Bannink, 2009), 
v ktorom študent môže mať videá vlastnej výučby, ale aj iných učiteľov, ich hodnotenia, reflexie, spätné 
väzby od vyučujúceho, príp. kódované analýzy videa. Vhodným zázemím pre budovanie takéhoto 
portfólia je cloudové e-learningové prostredie, v  ktorom sa ukladajú výstupy a hodnotenia počas 
celého štúdia a študent má možnosť sa k nim vracať. 

Videozáznam vlastnej výučby môže byť aj artefaktom, na základe ktorého sú hodnotené učiteľské 
kompetencie. Budúci učitelia podľa inštrukcie nahrajú videozáznam svojej výučby, napr. počas 
pedagogickej praxe, a následne ho reflektívne zhodnotia (Černá, 2009; Janík et al., 2009; Stehlíková, 
2009). Ak videozáznam hodnotí  sám študent učiteľstva, ide o reflektívne hodnotenie seba samého, 
tzv. autoevaluáciu.  

 Pozri prílohu: Reflexia videozáznamu vlastnej výučby 
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Ďalšou možnosťou práce s vlastným videom je  koevaluácia, t. j. spoločné hodnotenie 
videozáznamu so spolužiakom, cvičným učiteľom a pod. (angl. peer-observation, Černá, 2009). 
Sebareflexia je v týchto prípadoch podnecovaná druhou osobou a video sa stáva východiskom pre 
intervenciu (Janík et al., 2009). Úlohou cvičného učiteľa je previesť analýzu videozáznamu, upozorniť 
na pozitívne a negatívne aspekty činnosti študenta - učiteľa. Napriek spomínaným pozitívam, nemusí 
byť peer-hodnotenie videozáznamu  pre všetkých študentov vždy príjemné, pre niektorých môže byť 
zdrojom úzkosti a napätia. Borko a kolektív (2008) upozorňujú na potrebu vytvorenia podpornej 
skupiny, v ktorej si účastníci navzájom dôverujú.  

V predchádzajúcich metódach práce s  videom je úloha vyučujúceho predovšetkým sprevádzajúca, 
tútorská. Prináša videá a stimuluje reflexiu, sebahodnotenie, príp. poskytovanie spätných väzieb 
v rámci skupiny. V treťom type hodnotenia má vyučujúci (didaktik/metodik/cvičný učiteľ) rolu 
hodnotiteľa, ktorý posudzuje kvalitu prineseného videozáznamu, ide o tzv. expertné hodnotenie. 
Tento spôsob hodnotenia sa môže uplatňovať pri e-learningových formách vzdelávania ale aj v rámci 
kontaktnej výučby. Pri všetkých troch typoch posudzovania videozáznamu možno použiť rôzne 
záznamové hárky, ktoré umožňujú upriamiť pozornosť pri analýze a hodnotení na konkrétnu oblasť 
kompetencií. Jednotlivé metodické prístupy sumarizujeme v Tab. 3. 

 

 Pozri prílohu: Záznamový hárok 2 (didaktické kompetencie) 
 

 

Tab. 3 Prehľad metodických prístupov k práci s videom v učiteľskej príprave 

Cieľ Spôsob interakcie 
Kognitívne 
spracovanie 

Spôsob hodnotenia 
vlastného záznamu 

ilustratívny prístup video prinesené vyučujúcim induktívny prístup autoevaluácia 

reflektívny prístup videoklub deduktívny prístup koevaluácia 

rozvojový prístup videoweb  expertná evaluácia 

integratívny prístup    
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4  Etické aspekty práce s videom v učiteľskej príprave 

Získanie autentického videa zo školskej triedy predstavuje vstup do osobného prostredia školy 
a dynamiky skupiny, z hľadiska psychologického aj právneho si preto vyžaduje dodržiavanie etických 
pravidiel, príslušných právnych noriem a korektné narábanie s osobnými údajmi všetkých 
zúčastnených osôb. 

Právne aspekty práce s videozáznamom zahŕňajú najmä rešpektovanie autorských práv a ochranu 
osobných údajov. V zmysle ustanovení nariadenia GDPR (z angl. General Data Protection Regulation)6 
možno za osobné údaje považovať také, ktoré umožňujú priamo alebo nepriamo identifikovať 
konkrétnu osobu. Patria sem napr. meno, rodné číslo, údaje o bydlisku a aktuálnej lokalizácii, ale aj 
ďalšie informácie, ktoré odkazujú na fyzickú, fyziologickú, biometrickú, genetickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu danej osoby. Osobné údaje tak nadobúdajú rôznu 
podobu: písomnú, grafickú, môžu existovať v papierovej alebo digitálnej podobe, vo forme fotografií, 
zvukového alebo obrazového záznamu. 

V školskom prostredí učitelia prichádzajú do kontaktu so širokým spektrom osobných údajov svojich 
žiakov. Ak nahrávame autentickú vyučovaciu hodinu v školskej triede, prichádzame do kontaktu 
a zaznamenávame najmä: 

• mená žiakov (ak sú oslovovaní menom, príp. ak sú zobrazené ich výstupy, pri dištančnej výučbe 
mená a zoznamy žiakov vo videokonferenčných aplikáciách), 

• obraz tváre, 
• hlas, 
• informácie o školských výkonoch,  
• v niektorých prípadoch aj informácie o ekonomickej, kultúrnej či sociálnej identite žiakov, ktoré 

sú diskutované v rámci rôznych vzdelávacích kontextov. 

Na získavanie a uchovávanie tohto typu údajov je potrebný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa, 
príp. samotnej dotknutej osoby (učiteľa, plnoletého žiaka). Informovaný súhlas by mal obsahovať 
informáciu o tom, aký je účel nahrávania a akým spôsobom bude nahrávka použitá, kto bude 
oprávnený s ňou narábať, príp. ako dlho a akým spôsobom bude nahrávku archivovať. V prípade 
zaznamenávania bežnej prezenčnej alebo dištančnej výučby je teda optimálne získať súhlasy všetkých 
osôb, resp. ich zákonných zástupcov, ktoré sa danej výučby majú zúčastniť. Informovaný súhlas môže 
mať podobu tradičného papierového dokumentu alebo elektronického formulára, v takom prípade je 
však potrebné, aby na vytvorenie formulára použitý oficiálny nástroj, ktorý daná inštitúcia používa pri 
komunikácii s rodičmi a žiakmi a umožňuje podľa prihlásenia identifikovať dotknutú osobu (napr. 
nástroje balíka Office 365 alebo EduPage).  

 
6 Bližšie v Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov č. 704/2017 Z. z. 
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V prípade, že učiteľ alebo študent na pedagogickej praxi chce zaznamenať svoj výstup, ktorého 
súčasťou nie je záznam obrazu ani zvuku z triedy (t. j., na zázname nie sú žiadne osobné údaje žiakov), 
nemusí pre tento typ záznamu žiadať súhlas zákonných zástupcov žiakov v triede. Aj v takom prípade 
je však vhodné žiakom vysvetliť, aký je účel nahrávky a ako sa s ňou bude ďalej pracovať. 

 

 Pozri prílohu: Vzor informovaného súhlasu pre zákonného zástupcu žiaka 
 

 

Informovanie zúčastnených osôb o účeloch nahrávania video alebo audiozáznamu patrí 
k základným etickým pravidlám práce s videozáznamom. Ďalším dôležitým pravidlom je ochrana 
emočného aj fyzického bezpečia nahrávaných osôb. Ak napr. počas nahrávanej vyučovacej hodiny 
dôjde k nejakému incidentu, neštandardnej zmene situácie, ktorú sprevádzajú vypäté emócie a pod., 
je na zváženie, či pokračovať v zázname takejto výučby, alebo záznam zastaviť príp. vymazať a ďalej 
s ním nepracovať. 

Taktiež pokladáme za dôležité navodiť pred nahrávaním dôveru účastníkov nahrávania, 
rešpektovať ich názory, postoje, napr. nebagatelizovať ich obavy, keď sa pýtajú, ako bude video 
použité, kto ho uvidí a pod. V prípade, že počas nahrávania nastala situácia, ktorá je akýmkoľvek 
spôsobom citlivá alebo problematická, je vhodné vytvoriť po skončení nahrávania priestor pre 
reflektovanie a spracovanie tejto situácie: spýtať sa účastníkov, ako sa cítia, či majú nejaké otázky 
a pod. 

Účastníci by tiež mali vedieť, ako budú ich nahrávky archivované, kto k nim bude mať prístup, ako 
dlho budú archivované a pod. Ak sa nahrávky získavajú za účelom výučby a hodnotenia konkrétnych 
výstupov študentov učiteľstva, je vhodné záznamy zmazať po udelení hodnotenia za daný predmet, 
resp. po uplynutí lehoty, ktorú pre archiváciu artefaktov a výstupov výučby určuje študijný poriadok 
príslušnej vysokej školy. 

 

 Postrehy z výučby a výskumných projektov  

Vstup cudzích osôb či umiestnenie videokamery do triedy je určitým zásahom do bežného diania 
v školskej triede. Z našich skúseností z viacerých výskumných aj vzdelávacích projektov vyplýva, že je 
vhodné v prvom rade umiestniť nahrávaciu techniku tak, aby v triede pôsobila čo najmenej rušivým 
dojmom (pozri ďalej v kapitole 5). Ďalej je dôležité, aby si na prítomnosť nahrávacej techniky aj jej 
obsluhy všetci zúčastnení mali možnosť zvyknúť. Po čase spravidla záujem aj prípadný stres z novej 
situácie opadne a správanie žiakov v triede je autentické, prestávajú si nahrávanie uvedomovať. 
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5  Technické zázemie pre prácu s videom 

Napriek tomu, že nahrať a prehrať video vo vysokej kvalite obrazu aj zvuku je dnes možné 
s minimálnym technickým vybavením, stačí na to mobilný telefón, nahrávky zo školských tried majú 
určité špecifiká, ktoré si vyžadujú výber vhodných technických podmienok pre získavanie, spracovanie 
aj didaktické použitie videozáznamov. 

Z hľadiska získania videozáznamu sa používa niekoľko možností nahrávania, podľa toho, aký typ 
záznamu chceme získať a aké máme technické možnosti: 
• Nahrávka jednou statickou kamerou umiestnenou v zadnej časti triedy – tento typ nahrávania je 

technicky jeden z najmenej náročných. Používa sa najmä vtedy, ak potrebujeme získať primárne 
záznam činnosti učiteľa. Nevýhodou môže byť nižšia kvalita zvukového záznamu, ak nie sú použité 
externé mikrofóny, a tiež fakt, že žiakov kamera zachytáva zozadu, v prípade zmeny činnosti 
v triede, presúvania detí a pod., môže byť záznam neprehľadný. Výhodou je najmä to, že kamera 
v triede pri tomto type záznamu nie je výrazným rušivým prvkom. Riešením problémov s kvalitou 
zvukového záznamu je použitie externého dynamického mikrofónu, minimálne pre učiteľa, príp. 
360-stupňového mikrofónu alebo mikrofónov, ktoré môžu zachytávať zvuk z viacerých častí triedy. 

• Nahrávka jednou statickou kamerou umiestnenou v prednej časti triedy – pri tomto type 
nahrávania sa pozornosť sústreďuje na žiakov, učiteľa často nie je vidieť, tiež nie je možné vidieť, 
aké používa didaktické prostriedky, prezentácie a pod. Výhodou je, že záber imituje pohľad učiteľa 
na triedu, môžeme tak získať cenné informácie o interakciách a neverbálnych prejavoch detí počas 
vyučovania. 

• Nahrávka viacerými statickými kamerami súčasne – tento typ nahrávania je technicky náročnejší, 
v triede je umiestnených viacero kamier, ktoré zaznamenávajú vyučovaciu hodinu súčasne. 
Záznamy z jednotlivých kamier sa následne zostrihajú do jedného záznamu vyučovacej hodiny, 
alebo sa z oboch kamier použijú kratšie sekvencie, ktoré zachytávajú rôzne aspekty tej istej 
vyučovacej hodiny. Nespornou výhodou je možnosť získať komplexnejší obraz o dianí v triede, napr. 
záber na zadávanie inštrukcie učiteľom a potom pohľad na samostatnú prácu žiakov. Okrem vyšších 
technických nárokov na získanie a upravenie takéhoto záznamu môže byť nevýhodou aj rušivé 
pôsobenie viacerých kamier v triede. 

• Dynamická nahrávka školskej triedy vyžaduje, aby bol v triede prítomný kameraman, ktorý sníma 
dianie v triede a záber prispôsobuje aktuálnej činnosti učiteľa a žiakov. Tento typ záznamu je síce 
autentický, môže flexibilne reagovať na zmeny aktivity v triede, presun žiakov do inej časti triedy 
a pod., ale je aj najviac rušivý z hľadiska autenticity diania v triede. Tiež kladie vysoké nároky na 
kameramana, pretože aj v prípade, že má vopred k dispozícii scenár vyučovacej hodiny, nemusí vždy 
promptne zareagovať a zachytiť všetky relevantné momenty diania v triede. Dynamické nahrávky 
možno kombinovať aj so záznamom zo statickej kamery (príp. kamier) umiestnenej v triede.  

• Nahrávanie v laboratórnych triedach by bolo najoptimálnejšie riešenie získania kvalitného 
videozáznamu výučby. Takéto triedy majú zabudované kamery a mikrofóny, ktoré sú ovládané 
z vedľajšej miestnosti. Technika ani jej obsluha teda nijako nenarušujú priebeh vyučovania 
a umožňujú získať veľmi kvalitný obrazový aj zvukový záznam z viacerých kamier. Tento typ tried 
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však v našich podmienkach k dispozícii nemáme, v zahraničí sa budujú najmä ako súčasť cvičných 
fakultných škôl pedagogických fakúlt7. 
 
Pred samotným použitím nahrávky často potrebujeme videozáznam upraviť. Ak chceme pracovať 

so záznamom celej vyučovacej jednotky z jednej kamery, úprava nie je náročná, resp. niekedy ani nie 
je potrebná. Spravidla stačí „odstrihnúť“ počiatočné a koncové zábery, kde sa nastavuje a vypína 
kamera, príp. doplniť úvodné titulky. Ak chceme vytvoriť zo záznamu jednou kamerou kratšie 
videosekvencie (pozri v úvode kapitoly 3), môžeme postupovať rovnako. Pre takýto typ úpravy 
videozáznamu obvykle postačí bežne dostupný softvér na editovanie videa (táto funkcia je aj súčasťou 
aplikácie MS Stream, pozri Obr. 3). Viaceré nástroje na tvorbu interaktívnych cvičení na báze 
videozáznamu umožňujú skrátiť videosekvenciu, príp. do nej aj vložiť ďalšie úlohy (príklady takýchto 
aktivít pozri v kapitole 7.3 Video a asynchrónna výučba). Zostrihanie edukačného videa z nahrávok 
z viacerých kamier môže byť náročnejšie na čas, softvérové vybavenie aj technické zručnosti.  

 

 
Obr. 3 Orezanie začiatku a konca videa v prostredí MS Stream (ukážka z archívu autorky)8 

 

Archivácia a didaktické použitie videozáznamov si zvyčajne vyžaduje väčší priestor, napr. cloudové 
úložisko. Optimálne je, ak sa priestor archivácie môže stať aj priestorom pre prehrávanie videa či už 
v rámci prezenčnej alebo dištančnej výučby. Takýto priestor možno vytvoriť buď ako samostatný 
videoweb (tu sú potrebné služby IT správcu, príp. ďalších odborníkov, ktorí takýto priestor vytvoria) 
alebo ako videoknižnica v rámci niektorého z dostupných e-learningových systémov. Nástroje e-
learningových systémov umožňujú videá archivovať, prehrávať a priradiť k nim rôzne zadania a úlohy 
(pozri napr. Obr. 4 alebo bližšie v kapitole 7.3 Video a asynchrónna výučba). Samozrejme netreba 
zabúdať aj na zálohovanie záznamov minimálne na dvoch rôznych miestach pre prípad technických 
problémov jedného z úložísk. 

 

 Pozri prílohu: Návod na vytvorenie videoknižnice v prostredí Microsoft Stream a Moodle. 
 

 
7 Pozri napr. Melbourne Laboratory Classroom (http://www.iccr.edu.au/index.php/facilities/slrc-classroom)  
8 Videozáznam výučby bol získaný v rámci záujmového krúžku vedeného autorkou publikácie, záznam neobsahuje 

žiadne osobné údaj žiakov. 

http://www.iccr.edu.au/index.php/facilities/slrc-classroom
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Obr. 4 Vloženie formulára k videu v prostredí MS Stream (ukážka z archívu autorky)9 

 

 Postrehy z výučby a výskumných projektov 

Prítomnosť kamier v triede môže zmeniť dynamiku vyučovacích hodín. Ak chceme získať kvalitný 
materiál na analýzu príp. výskum, je vhodné umiestniť techniku do jednej triedy na dlhší čas a nahrávať 
napr. celý vyučovací deň alebo aj viac dní po sebe. Žiaci aj učitelia po čase prestanú prítomnosť kamier 
v triede vnímať a správajú sa spontánnejšie. Taktiež môžeme overiť kvalitu záznamu z rôznych uhlov, 
s rôznych spôsobom osvetlenia či ozvučenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Videozáznam výučby bol získaný v rámci záujmového krúžku vedeného autorkou publikácie, záznam neobsahuje 

žiadne osobné údaje žiakov. 
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6  Video v prezenčnej forme učiteľskej prípravy 

Učiteľská príprava prebieha tradične prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. 
Prezenčná metóda predpokladá, že vyučujúci aj študenti učiteľstva sú v rovnakom čase na rovnakom 
mieste a dochádza medzi nimi k osobnému kontaktu. Pri dištančnej metóde je kontakt 
sprostredkovaný cez digitálne médiá a študenti učiteľstva sa nachádzajú na odlišných miestach 
v rovnakom resp. odlišnom čase (Obr. 5). Kombinovaná metóda znamená, že sa v rámci jedného 
predmetu uplatňujú obe metódy štúdia, t. j. prezenčná aj dištančná. Pandemická situácia spojená 
s vírusom COVID-19 v roku 2020 a 2021 viedla k tomu, že sa vo väčšej miere začala uplatňovať aj tzv. 
hybridná metóda, pri ktorej sa časť študentov vzdelávala prezenčne a časť dištančne (napr. z dôvodu 
choroby, nariadenej karantény alebo nemožnosti dostaviť sa k prezenčnému štúdiu z dôvodu 
obmedzení cestovania). Videozáznamy zo školských tried možno v učiteľskej príprave uplatniť vo 
všetkých uvedených metódach, no každá z nich prináša určité didaktické a etické špecifiká. 

 

 
Obr. 5 Metódy učiteľskej prípravy 

 

V prezenčnej metóde učiteľskej prípravy sú videozáznamy premietané frontálne spravidla pomocou 
bežnej školskej prezentačnej techniky (dataprojektor + počítač). Výhodou tejto formy je najmä etický 
aspekt použitia videozáznamov. Vyučujúci plne reguluje to, akým spôsobom je záznam použitý a môže 
zabrániť tomu, aby z neho boli vytvárané nepovolené kópie, príp. aby bol iným spôsobom zneužitý. 
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Z hľadiska metód práce s videozáznamom vo frontálnej prezenčnej výučbe je limitujúcim faktorom 
možnosť individuálneho tempa, personalizovaného vyučovania a používania ďalších digitálnych 
technológií pri práci s videozáznamom. Študenti učiteľstva obvykle pri tejto forme nemajú možnosť 
pozrieť si video viackrát, zastaviť ho na pasážach, ktoré pokladajú za dôležité a pod. K metódam, ktoré 
sa bežne pri prezenčnej práci s videozáznamom používajú patria napríklad: 

• frontálna diskusia, 
• diskusia v menších skupinách, 
• skupinová práca na problémovej úlohe na základe videa, 
• práca s rôznymi typmi záznamových pozorovacích hárkov, 
• reflektívne písanie. 

 

 Pozri prílohy: ukážky rôznych záznamových hárkov pre prácu s videom 

Príloha 10 – Profesijné videnie (záznamový hárok)  

Príloha 11 – Didaktické kompetencie (záznamový hárok)  

Príloha 12 – Riadenie školskej triedy (záznamový hárok)  

Príloha 13 – Identifikácia cieľa nevhodného správania (záznamový hárok)  

Príloha 14 – Rozvoj tvorivého a kritického myslenia (záznamový hárok)  

Príloha 15 – Mikrosprávanie učiteľa v triede (záznamový hárok)  
 

 
Aj v rámci prezenčnej výučby je možné pri práci s videom využiť rôzne interaktívne nástroje, kde 

môžu študenti svoje odpovede po prihlásení alebo anonymne vpisovať a vyučujúci v reálnom čase 
prezentuje ich odpovede. Výhodou je rýchle vyhodnotenie odpovedí a možnosť okamžite reagovať na 
výsledky. Predpokladá sa však, že študenti majú k dispozícii vlastné alebo školské mobilné zariadenia 
s pripojením na internet (pozri napr. ukážku reakcií na video pri prezenčnej výučbe v aplikácii 
Mentimeter, Obr. 6). 

 

 
Obr. 6 Anonymné odpovede počas resp. po sledovaní videa v aplikácii Mentimeter (ukážka z archívu autorky) 
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 Praktické tipy pre prácu s videom v učiteľskej príprave 

Vybrané online aplikácie možno použiť na interaktívne reagovanie počas alebo po sledovaní videa 
pri prezenčnej alebo dištančnej synchrónnej výučbe. Odkaz na pripojenie môžeme zdieľať ako 
priamy webový odkaz, QR kód alebo prístupový kód (podľa typu aplikácie). Študenti môžu reagovať 
pomocou svojich mobilných zariadení a vyučujúci v reálnom čase zobrazuje výsledky. Aplikácie sú 
vhodné pre rôzne typy zadaní: 

• hlasovanie (výber z viacerých možností),  
• posudzovacie škály, 
• hlasovanie krátkou vlastnou odpoveďou, 
• kladenie otázok vyučujúcemu,  
• rýchle kvízy,  
• získavanie spätnej väzby a pod. 

 

 Odkazy na ďalšie zdroje: aplikácie, ktoré umožňujú online interakciu pri sledovaní videa 

• Mentimeter  www.mentimeter.com   
• AhaSlides   www.ahaslides.com   
• Slido   www.sli.do   
• VoxVote   www.voxvote.com   
• PollEverywhere  www.polleverywhere.com   
• MS Forms   https://forms.office.com   
• Google Forms  www.google.com/forms/about  
• Survey Monkey  www.surveymonkey.com  
• Survio   www.survio.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mentimeter.com/
http://www.ahaslides.com/
http://www.sli.do/
http://www.voxvote.com/
http://www.polleverywhere.com/
https://forms.office.com/
http://www.google.com/forms/about
http://www.surveymonkey.com/
http://www.survio.com/
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7  Video v dištančnej forme učiteľskej prípravy 

Dištančná výučba v učiteľskej príprave v minulosti prebiehala najmä pre študentov externej formy 
štúdia a jej metodickému a didaktickému zázemiu sa nevenovalo toľko pozornosti ako v súčasnosti. 
Pandémia ochorenia COVID-19 priniesla nútenú zmenu z prezenčnej výučby na dištančnú naprieč 
všetkými odbormi a stupňami vzdelávania. A otvorila tiež viaceré možnosti realizácia učiteľskej 
prípravy dištančnou formou. Dištančná výučba sa realizuje v dvoch modalitách: synchrónne (niekedy 
sa používa aj označenie online) alebo asynchrónne (pozri Obr. 5). Vo všeobecnosti majú obe formy 
dištančnej výučby svoje výhody aj nevýhody, ktoré boli zosumarizované vo viacerých publikáciách (pre 
ilustráciu uvádzame zhrnutie Lemova, 2020, Tab. 4). 

 

Tab. 4 Porovnanie synchrónneho a asynchrónneho dištančného vzdelávania (spracované podľa Lemov, 2020) 

 Synchrónne vyučovanie Asynchrónne vyučovanie 

výhody 

• budovanie a udržanie sociálnych 
vzťahov  

• overenie porozumenia v reálnom čase 
• možnosť väčšieho zaangažovania, 

aktivity žiakov 

• lepšie pripravený edukačný „produkt“ 
• učiteľ aj žiaci postupujú vlastným 

tempom 
• komplexnejšie a systematickejšie 

zadania 

nevýhody 

• koordinácia rozvrhov učiteľa a žiakov 
• technické problémy a kvalita pripojenia 
• únava z práce s počítačom/tabletom 
• pokles pozornosti 

• nemožnosť monitorovať porozumenie 
a aktivitu v reálnom čase 

• menšia miera spojenia 
a zodpovednosti 

• otázny je dopad na znevýhodnených 
žiakov 

• únava z práce s počítačom/tabletom 
• pokles pozornosti 

 

 Odkazy na ďalšie zdroje: vybrané publikácie venované vyučovaniu počas pandémie COVID-19 
• Lemov, D. (2020). Teaching in the Online Classroom: Surviving and Thriving in the New Normal. 

Jossey-Bass. 
• Online Teaching Academy (2020). Effective Online Teaching: A Practical and Effective Guide to 

Online Teaching and 2020 Digital Classroom: Quali-ty of Lessons, Mindset, Time Management, and 
Discipline. 

• Online Teaching Academy (2021). Digital Classroom Management: Everything you Need to Create 
and Perform Effective Online Teaching with the Application of Proven Strategies to Improve Lesson 
Quality by Using Google and Zoom. 

• Serravallo, J. (2020). Connecting with Students Online: Strategies for Remote Teaching & Learning. 
Heinemann. 
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Z hľadiska používania videozáznamu výučby so sebou obe formy prinášajú najmä otázku 
zabezpečenia etického použitia autentických záznamov zo školských tried. Ak vyučujúci sprístupňuje 
synchrónne alebo asynchrónne záznamy vyučovacích hodín, musí si byť vedomý viacerých rizík, ktoré 
môžu viesť k porušeniu ochrany osobných údajov osôb na zázname (pozri kapitolu 4): 

• nepovolené fotografovanie a nahrávanie prezentovaných záznamov, 
• zdieľanie záznamov s ďalšími osobami, pre ktoré neboli určené, 
• ďalšie zverejňovanie a zdieľanie záznamov v online priestore, 
• nepovolené upravovanie záznamov a následné zdieľanie. 

Týmto rizikám možno do určitej miery predchádzať poučením študentov, príp. potvrdením (napr. 
v online formulári), že boli poučení o práci s videami a zaväzujú sa dodržiavať príslušné etické princípy. 
Napriek tomu je dôležité zvážiť, aké videá v dištančnej forme výučby študentom sprístupniť. 

 

 Pozri prílohu: Etické zásady práce s videozáznamom výučby 
 

 

7.1 Video a synchrónna výučba 

Synchrónna dištančná výučba umožňuje, podobne ako v prezenčnej forme, frontálne premietať 
študentom videá v reálnom čase. Výhodou je možnosť použiť podobné metódy práce ako v prezenčnej 
forme výučby (frontálna diskusia, diskusia v malých skupinách, skupinová práca na problémovej úlohe 
na základe videa, práca s rôznymi typmi záznamových pozorovacích hárkov, reflektívne písanie, 
využitie online hlasovacích aplikácií) a súčasne možnosť použiť viaceré online nástroje a aplikácie pre 
interaktívnu prácu s videom (pozri napr. Obr. 7). 

 

 
Obr. 7 Premietanie videa v MS Teams a následné zadanie skupinovej práce na spoločnej online tabuli  

(ukážka z archívu autorky)10 

 

Nevýhodou synchrónnej práce s videom sú predovšetkým technické bariéry. Rôzna kvalita 
internetového pripojenia a taktiež rôznorodé technické zázemie študentov aj vyučujúcich spôsobuje 
rozdiely v kvalite sledovaného videa, niekedy si ho nedokážu všetci plnohodnotne pozrieť. Ďalšou 

 
10 Videozáznam výučby bol získaný v rámci projektu VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo 
vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe so súhlasom zákonných zástupcov žiakov. 
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bariérou môžu byť technické zručnosti študentov aj vyučujúcich, ktoré si vyžadujú sledovanie viacerých 
aplikácií, prepínanie medzi viacerými prehliadačmi a pod. Vyučujúci má limitované možnosti pomôcť 
študentom riešiť technické problémy v priebehu výučby. Z tohto dôvodu je dôležité aktivity pre prácu 
s videom v rámci synchrónnej výučby dobre pripraviť, vopred vyskúšať a zadať jednoznačnú inštrukciu, 
vrátane technického postupu (aké aplikácie budú študenti potrebovať, ako sa k nim môžu pripojiť, príp. 
aj ako riešiť situáciu, keď sa niekomu nepodarí video alebo niektorú aplikáciu spustiť). 

 

7.2 Video a asynchrónna výučba 

Pri asynchrónnej dištančnej výučbe prebieha vzdelávanie v rôznom čase, teda každý študent 
pracuje so zadaným materiálom samostatne, príp. podľa zadania aj v skupinách. Výhodou takejto 
dištančnej výučby je možnosť postupovať vlastným tempom, zvoliť si čas a priestor, kedy má študent 
k dispozícii dobré technické zázemie, a ktorý vyhovuje jeho individuálnym vzdelávacím potrebám. Pri 
práci s videom je benefitom aj možnosť pozrieť si záznam viackrát, zamerať sa na niektoré kľúčové 
momenty, alebo pracovať popri sledovaní videa s ďalšími študijnými materiálmi. Určitou bariérou je 
práca s videom „na diaľku“,  kde vyučujúci nemôže počas riešenia úloh študentov usmerňovať. Preto 
je opäť dôležité vypracovať dôkladne zrozumiteľnú inštrukciu alebo použiť niektoré aplikácie, ktoré 
veľmi intuitívne študenta budú sprevádzať sledovaním videa a priradenými úlohami. Zadávanie úloh 
pre prácu s videami prostredníctvom rôznych online platforiem má výhodu aj s ohľadom na veľkosť 
videosúborov a ich zdieľanie. Videá sú uložené priamo v úložisku danej aplikácie, vyučujúci zdieľa so 
študentmi len webový odkaz alebo iné prístupové údaje. 

V súčasnosti majú vyučujúci k dispozícii množstvo rôznych aplikácií, pomocou ktorých možno 
vytvoriť interaktívne učebné materiály založené na sledovaní videozáznamu, jednoducho ich zdieľať, 
sledovať aktivitu študentov, či dávať spätnú väzbu k ich výstupom počas asynchrónnej výučby. V tejto 
kapitole predstavíme niekoľko ukážok takýchto aplikácií pre prácu s videom. Najjednoduchšia možnosť 
je vložiť video priamo do formulára, napr. v prostredí MS Forms (Obr. 8) a pripraviť k nemu úlohy.  

 

 
Obr. 8 Ukážka zadania pre asynchrónnu prácu s videom v MS Forms (ukážka z archívu autorky) 

 

https://forms.office.com/
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V aplikácii MS Forms môžeme takto vložiť odkaz na ktorékoľvek video zo svojej knižnice v aplikácii 
MS Stream (Obr. 9). Potom k videu vytvoríme úlohy a študentom zdieľame odkaz na kvíz alebo 
formulár, príp. ho vložíme priamo ako zadanú úlohu do prostredia MS Teams11. Ak škola používa služby 
Office 365 a študenti majú vytvorené kontá, je výhodou zadania v MS Forms možnosť podmieniť 
prístup do úlohy aj k videu prihlásením pomocou školského konta. Podobne možno vytvoriť formulár 
s videom aj v prostredí Google Forms, tu možno do formulára vložiť video dostupné na platforme 
YouTube. 

 

 
Obr. 9 Videoknižnica v prostredí MS Stream (ukážka z archívu autorky) 

 Pozri prílohu: Návod na vytvorenie videoknižnice v aplikácii Microsoft Stream. 
 

 

Ak prácu s videozáznamom dopĺňajú viaceré zadania (napr. kvíz a esej), je pre didaktické účely 
vhodnejšie zakomponovať videozáznamy do niektorého komplexnejšieho LMS systému (napr. 
Moodle). Prostredie Moodle ponúka viacero možností ako videá vložiť do vzdelávacieho obsahu. 
Môžeme napr. vytvoriť samostatnú tému v rámci daného kurzu pre prácu s videami. Sem možno vložiť 
vlastné videá aj odkazy na videozáznamy z iných internetových zdrojov (Obr. 10). Ku každému videu 
možno vytvoriť ďalšie odkazy so zadaniami úloh, napr. diskusné fórum, test, esej, anketu a pod. 

 

 
Obr. 10 Videoknižnica v prostredí Moodle s úlohami pre asynchrónnu výučbu (ukážka z archívu autorky) 

 

 
11 Návody na prácu v prostredí MS Teams sú dostupné napr. tu: www.microsoft.com/en-

us/education/products/teams    

https://www.google.com/forms/about/
https://moodle.com/
http://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams
http://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams
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Pomocou ďalších aplikácií možno vkladať úlohy priamo do videa. Takéto interaktívne úlohy sa dajú 
vytvárať napr. v aplikácii H5P, ktorá je integrovaná aj do prostredia Moodle (Obr. 11). Opäť môžeme 
vložiť vlastné video alebo odkaz na video umiestnené na platforme YouTube. Na konkrétne miesto vo 
videu sa dá vložiť text, obrázok, tabuľka, prepojenie na ďalší obsah na Internete, alebo interaktívne 
úlohy: 

• otázky s možnosťou výberu, 
• otázky typu áno/nie (pravda/nepravda), 
• dopĺňanie slov do textu, 
• označenie obrázku atď. 

Interaktívne videá vytvorené v aplikácii H5P sa dajú vkladať aj do iných prostredí, vzdelávacích 
materiálov, prezentácií a webstránok. Interaktívne úlohy s videami tak môžu byť napr. súčasťou 
digitálnej učebnice didaktiky alebo webového portálu školy. 

 

 
Obr. 11 Ukážka zadávania pre asynchrónnu prácu s videom v aplikácii H5P (ukážka z archívu autorky)12 

 

 Pozri prílohu: návod na vytvorenie videoknižnice v prostredí Moodle. 
 

 

Ďalšia aplikácia, v ktorej možno vytvárať interaktívne úlohy na základe videa je EdPuzzle. Aj tu 
môžeme vložiť vlastné video alebo odkaz na video umiestnené na platforme YouTube. Na konkrétne 
miesto vo videu možno vložiť komentár k danej pasáži videa, otázku s možnosťou výberu alebo 
doplnenia vlastnej odpovede. Video sa dá v tejto aplikácii tiež orezať alebo doplniť o vyučujúcim 
nahraný slovný komentár. Takto pripravenú úlohu s videom možno zdieľať ako webový odkaz alebo 
zadať študentom, ktorých vyučujúci priamo priradí do svojej virtuálnej triedy v prostredí EdPuzzle. Po 
spustení videa sa na určenom mieste video zastaví a študenti odpovedajú na otázku (Obr. 12), príp. 
riešia zadanú úlohu, zapisujú si postrehy a pod. Keď študent nevie na otázku odpovedať, môže si 
potrebný úsek videa opätovne pozrieť, príp. otázku preskočiť. Po odoslaní odpovede sa video 
automaticky ďalej spustí. Aj úlohu vytvorenú v EdPuzzle možno vložiť na webstránku, do učebných 
materiálov a pod. 

 
12 Videozáznam výučby bol získaný v rámci projektu VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo 
vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe so súhlasom zákonných zástupcov žiakov. 

http://www.h5p.org/
http://www.edpuzzle.com/
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Obr. 12 Ukážka zadania pre asynchrónnu prácu s videom v aplikácii EdPuzzle (ukážka z archívu autorky)13 

V aplikácii ThingLink môžeme vytvárať rôznorodé interaktívne úlohy, ktoré študenta intuitívne 
sprevádzajú videom. Opäť možno vložiť vlastné video alebo použiť videá dostupné online. Na príslušné 
miesto v čase (minutáži videa) aj v priestore možno umiestniť ikony (Obr. 13, vľavo), po ich rozkliknutí 
sa objaví úloha (Obr. 13, vpravo). Úlohy môžu mať podobu textových zadaní, interaktívnych úloh 
vytvorených v iných aplikáciách (napr. formulár vytvorený v MS Forms alebo Google Forms), odkazov 
na ďalšie zdroje (webstránky, videá a pod.). Podobne ako v predchádzajúcom prípade možno úlohu 
vytvorenú v ThingLink zdieľať ako webový odkaz, vložiť do učebného materiálu alebo na webstránku. 

 

 
Obr. 13 Ukážka zadaní pre asynchrónnu prácu s videom v aplikácii ThingLink (ukážka z archívu autorky)14 

 

Výhodou takto vytvorených úloh pre prácu s videozáznamom v asynchrónnej dištančnej výučbe 
je predovšetkým ich jednoduché zdieľanie a intuitívna navigácia úlohami. Študenti sa v úlohách ľahko 
zorientujú, môžu si videozáznam viackrát pozrieť, pracovať s ďalšími zdrojmi a podľa typu použitej 
aplikácie a typu zadaných úloh môže vyučujúci priebežne sledovať, ako študenti napredujú pri ich 
plnení. Ďalším prínosom je nepochybne aj to, že sa študenti učiteľstva naučia pracovať s ďalšími 
digitálnymi nástrojmi, rozšíria si svoje digitálne kompetencie a repertoár didaktických prostriedkov 
a metód, ktoré môžu sami použiť vo svojej praxi. 

 
13 Videozáznam výučby bol získaný v rámci projektu VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo 
vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe so súhlasom zákonných zástupcov žiakov. 
14 Videozáznam výučby bol získaný v rámci projektu VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo 
vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe so súhlasom zákonných zástupcov žiakov. 

 

Odkazy na zadania vo 
videozázname 

http://www.thinglink.com/
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8  Video ako súčasť pedagogickej praxe 

V čase pandémie COVID-19 sa videozáznamy a online prenosy z virtuálnych tried pre niektorých 
študentov učiteľstva stali jediným kontaktom s praktickou výučbou. Napriek niektorým podobnostiam 
sledovanie videozáznamu rozhodne nemá za cieľ nahradiť priamu pedagogickú prax. Malo by slúžiť 
skôr ako jej vhodné doplnenie. Za optimálnych podmienok by sa videozáznamy v profesijnej učiteľskej 
príprave mali používať prierezovo (v rámci rôznych predmetov všeobecnej aj predmetovo-špecifickej 
prípravy), aby odrážali pohľad na profesijnú prípravu z rôznych aspektov, napr. v rámci predmetovej 
didaktiky, tréningov pedagogickej komunikácie, ale aj v rámci psychologických disciplín, a aby sa 
školské situácie prepájali s teóriou rôznych predmetov učiteľskej prípravy.  

Hoci sledovanie videa nemá nahrádzať pedagogickú prax, prináša oproti priamej hospitácii alebo 
reflektovaniu vlastného výstupu aj určité výhody. Predovšetkým video umožňuje veľmi podrobnú 
analýzu diania v triede, pretože si záznam možno pozrieť opakovane a zamerať sa na konkrétne detaily. 
Výhodou môže byť aj to, že pri sledovaní videa iného učiteľa dokážeme byť objektívnejší, nie sme 
emočne zaťažení priamou účasťou na dianí v triede. Na druhú stranu záber kamery môže niektoré 
aspekty diania v triede skresľovať. Porovnanie výhod a nevýhod sledovania videozáznamu resp. 
priamej hospitácie v triede sumarizujeme v Tab. 5. 

 

Tab. 5 Porovnanie sledovania videozáznamu a priameho pozorovania v triede (Sokolová & Hlaváč, 2018) 

Sledovanie videozáznamu  Priame pozorovanie 

možnosť detailne a opakovane sledovať 
vybrané sekvencie (spomaliť, zastaviť, 
zopakovať) 

dynamika diania limituje schopnosť zachytiť 
všetky relevantné javy 

záber je spravidla realizovaný len jednou 
kamerou, môže teda vynechať niektoré 
parciálne, no z hľadiska dynamiky diania 
relevantné, javy 

umožňuje selektívne vnímanie javov, detailov, 
ktoré kamera dokonale nezachytí 

ak pozorovateľ nie je osobne zaangažovaný, 
dokáže zamerať svoju pozornosť inak a na iné 
javy, ako keď je súčasťou diania 

emočná zaangažovanosť môže pôsobiť ako 
facilitátor i inhibítor vnímania, ak je pozorovateľ 
súčasťou diania, môže zameranie jeho 
pozornosti ovplyvniť aktuálne emočné 
prežívanie, ktoré reflektuje atmosféru situácie  

umožňuje vytvoriť štandardné podmienky, 
zabezpečiť rovnaký podnetový materiál pre 
väčší počet študentov 

možnosť zabezpečiť a kontrolovať štandardné 
podmienky je limitovaná 

podmienky sledovania majú umelý, 
laboratórny charakter 

podmienky sledovania sú autentické, 
pozorovanie prebieha v prostredí typickom pre 
výkon danej profesie 
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8.1 Video cvičného učiteľa 

 

V rámci predmetov pedagogickej praxe môžeme pracovať s dvoma typmi videozáznamov. Prvým 
z nich je videozáznam výučby cvičného učiteľa. Takýto záznam môže cvičný učiteľ študentovi učiteľstva 
(ďalej praktikantovi) poskytnúť v prípade, že sa nemôže priamo zúčastniť výučby alebo aj v prípade, ak 
reálne hospituje danú vyučovaciu hodinu a videozáznam má slúžiť ako podklad pre detailnejší spoločný 
rozbor vyučovacej hodiny. V oboch prípadoch by malo ísť o ukážku tzv. dobrej praxe, praktikant si teda 
má na základe sledovania a analýzy záznamu výučby svojho cvičného učiteľa osvojovať niektoré 
metódy, spôsoby didaktickej analýzy učiva daného predmetu, spôsoby používania didaktických 
prostriedkov atď.  

Pred samotným nahrávaním je dôležité zabezpečiť všetky etické a právne postupy korektnej práce 
s videozáznamom (bližšie pozri v kapitole 4), určiť ciele a spôsob použitia videa a zabezpečiť technické 
zázemie nahrávania záznamu (bližšie pozri v kapitole 5). Potom možno určiť, akým spôsobom sa bude 
s videozáznamom (príp. jeho časťami) ďalej pracovať a aké úlohy má praktikant na základe videa 
spracovať. Celý postup prípravy videa prehľadne uvádzame v prílohe 1. 

 

 Pozri prílohu: Príprava praktickej výučby s podporou videa 
 

 

Ak je cieľom práce s videom cvičného učiteľa rozvoj vybraných učiteľských kompetencií, môže 
cvičný učiteľ zadať praktikantovi konkrétne úlohy (napr. záznamové hárky zamerané na konkrétne javy 
v školskej triede), ktoré praktikant samostatne vypracuje a následne konzultuje s cvičným učiteľom. Ak 
videozáznam má slúžiť ako podklad pre spoločný komplexný rozbor celej vyučovacej hodiny, možno 
použiť napr. zadanie v prílohe 7, kde má praktikant zachytiť dôležité momenty vyučovacej hodiny na 
časovej osi.   

 

 Pozri prílohu: Analýza dôležitých momentov (metódy časovej osi) 
 

 

Záznam vyučovacej hodiny a jej spoločný rozbor s praktikantom môže tiež slúžiť ako nástroj 
profesijnej reflexie a rozvoja profesijných kompetencií samotného cvičného učiteľa. Sledovanie 
videozáznamu vlastnej výučby má svoje limity (pozri ďalej v kapitole 8.2), napriek tomu sa často 
používa ako metóda kontinuálneho vzdelávania a rozvoja profesijných kompetencií nielen u budúcich 
učiteľov ale aj u skúsených učiteľov, ktorí pôsobia už dlhšie v praxi. Spoločné sledovanie a rozbor 
záznamu výučby spolu s praktikantom môže cvičným učiteľom ponúknuť cennú spätnú väzbu, iný 
pohľad na ich výučbu a podnety k rozvoju ich didaktických zručností. 
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8.2 Video praktikanta 

 

Cieľom pedagogickej praxe študentov učiteľstva psychológie v magisterskom stupni štúdia je 
rozvíjať profesijné videnie najmä v rovine interpretačnej a predikčnej, rozvíjať didaktické, predmetové, 
sociálno-psychologické a sebareflektívne kompetencie budúcich učiteľov. Študent by po absolvovaní 
pedagogickej praxe mal vedieť15: 

• aplikovať požiadavky školskej dokumentácie pri projektovaní edukačnej jednotky,  
• spracovať prípravu na vyučovaciu hodinu podľa predmetovej špecializácie,  
• interpretovať a predvídať edukačné javy (prvky komunikácie v učebnej skupine, interindividuálne 

odlišnosti žiakov, javy dynamiky učebnej skupiny),  
• vhodne implementovať jednotlivé ciele, metódy, formy a fázy vyučovacieho procesu, 
• efektívne projektovať vyučovaciu jednotku s použitím inovatívnych prostriedkov a metód,  
• analyzovať, hodnotiť a interpretovať výsledky vlastnej edukačnej činnosti,  
• tvoriť a overovať vlastné doplnkové edukačné materiály podľa predmetovej špecializácie,  
• samostatne riešiť a následne zhodnotiť rôzne edukačné situácie. 

Sledovanie videozáznamu vlastného vyučovania môže študentom pomôcť napĺňať vyššie uvedené 
ciele najmä v rovine rozvoja profesijného videnia a sebareflektívnych kompetencií. Aj tu však so sebou 
prináša sledovanie a analýza záznamu vlastnej výučby prináša aj určité limity. Zaraďujú sa k nim 
predovšetkým problémy spojené so získaním informovaného súhlasu žiakov (ak ide o záznam celej 
triedy, bližšie v kapitole 4), zručnosti spojené s technickým zabezpečením získania videozáznamu, 
bariéry týkajúce sa sledovania a rozboru vlastného videozáznamu (prílišná sebakritika, úzkosť spojená 
s nahrávaním vlastnej výučby a pod.) a v neposlednom rade aj časové hľadisko a podcenenie 
niektorých krokov prípravy videozáznamu. 

 

 Pozri prílohu: Príprava praktickej výučby s podporou videa 
 

 

V rámci predmetu Didaktika psychológie sme viac ako 10 rokov pracovali s videozáznamami 
mikrovyučovania študentov učiteľstva psychológie. Študenti nahrávky svojich mikrovýstupov 
analyzovali v skupine a následne spracovali vlastnú reflexiu videotréningu. Reflexie videotréningu sme 
analyzovali (bližšie v Sokolová, 2018) a popísali sme šesť kategórií, ktoré vystihujú skúsenosti 
študentov s analýzou a reflexiou vlastného videozáznamu v pregraduálnej učiteľskej príprave (Tab. 6), 
tie sú dokladom vnímaných výhod ale aj bariér práce s vlastným videozáznamom očami budúcich 
učiteľov. 

 

Pozri prílohu: Reflexia videozáznamu vlastnej výučby 
 

 
15 Spracované podľa sylabu predmetov Pedagogická prax 2A a Pedagogická prax 3A pre študentov učiteľstva 

psychológie v kombinácii na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
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Tab. 6 Vnímanie sledovania vlastného videozáznamu (spracované podľa Sokolová, 2018) 

Kategória Charakteristika Príklad výroku 

„T
ré

m
a 

pr
ed

 se
bo

u 
sa

m
ým

“
 

Vystupovanie pred kamerou predstavuje 
pre študentov určitú záťaž, obávajú sa 
priamej konfrontácie s nedostatkami svojich 
výstupov, výzoru, komunikácie a pod. Práve 
osobná zaangažovanosť, tréma a obavy  
z výsledku sa považujú za nevýhody práce  
s vlastným videom, jestvuje určité riziko, že 
sa študenti viac sústreďujú na vystupovanie 
a výzor ako na obsah výučby. Napriek týmto 
počiatočným obavám hodnotili účastníci 
túto skúsenosť prevažne pozitívne. 
Oceňovali aj to, že sa zbavili trémy, dokázali 
zabudnúť na prítomnosť kamery a sústredili 
sa na kvalitu vlastného výstupu, čo možno 
pokladať za určitý stupeň osobnostnej  
i učiteľskej zrelosti. 

„Keď sa na to pozerám s odstupom 
času, beriem to ako veľmi prínosnú 
skúsenosť, napriek tomu, že som na 
začiatku z tejto úlohy nemala dobrý 
pocit.“ (Š23) 
 

„V
ie

m
, č

o 
ne

vi
em

“
 

Najviac priestoru vo svojich reflexiách 
študenti venovali rozboru nedostatkov vo 
svojich výstupoch. Napriek tomu, že 
semináre neboli orientované na analýzu 
chýb, tento aspekt bol v reflexiách silne 
akcentovaný. Opäť ide o riziko analýzy 
vlastného videa, ktoré smeruje k vyššej 
miere kritičnosti ako pri analýze videa iného 
učiteľa. Pri skupinovom rozbore sekvencií sa 
študenti viac sústredili na popis, pozitívne 
hodnotenie a interpretáciu ako na analýzu 
chýb. Pri individuálnom rozbore vlastného 
videa však oceňovali možnosť nazerať na 
niektoré negatíva svojho vystupovania  
a štýlu vedenia vyučovacej hodiny z iného 
uhla. 

„Do praxe mi to takisto veľa ponúklo, 
najmä čo sa týka chýb, ktoré som si 
počas nácviku uvedomila a ktorých sa 
už dúfam budem do budúcna 
vyvarovať.“ (Š39) 
 

„V
id

en
ie

 n
ev

id
ite

ľn
éh

o“
 

Predpoklad o význame videotréningu  
v oblasti rozvoja profesijného videnia 
potvrdzujú výroky študentov zamerané na 
citlivejšie vnímanie edukačného kontextu 
pri rozbore videosekvencií. Uvádzajú, že 
vďaka spoločnému sledovaniu 
videozáznamu si mohli všimnúť situácie, 
javy a reakcie, ktoré si neuvedomili ako 
priami účastníci mikrovýstupu. Práve 
cielený výber sekvencií a možnosť ich 
opakovaného sledovania umožňuje 
zvyšovať citlivosť študentov učiteľstva na 
konkrétne javy a situácie. 

„Zaujalo ma, koľko vecí som si počas 
vlastnej aktivity vôbec nevšimol. Veľmi 
zaujímavé bolo tiež sledovať reakcie 
skupiny na to, čo práve učiteľ hovorí. 
Niekoľkokrát som si uvedomil, že 
reakcia na niečo bolo výraznejšia, ako 
som ju v tom čase zaznamenal.“ (Š28) 
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„I
nt

er
pr

et
ov

an
ie

 n
ei

nt
er

pr
et

ov
an

éh
o“

 Ďalším významným aspektom rozvoja 
profesijného videnia je interpretácia a 
predikcia edukačných situácií. Skutočnosť, 
že sledované javy nie sú pri skupinovom 
rozbore len pomenované či hodnotené, ale 
dávajú sa do súvislosti s teoretickými 
didaktickými a psychologickými poznatkami 
posilňuje citlivosť na tieto javy a účinne 
prepája teoretické poznanie s praxou. 
Individuálna analýza videa bez spätnej 
väzby skupiny či vyučujúcej nevytvára 
priestor pre spoločné hľadanie interpretácie 
a predikcie. 

„Vystihnuté boli aj momenty, ktoré by 
som asi sama nevedela interpretovať, či 
odhaliť ich význam.“(Š25) 
 

„U
ko

tv
en

ie
 te

ór
ie

 v
 p

ra
xi

“
 K prepojeniu teoretického poznania  

s praktickou skúsenosťou dochádza nielen 
prostredníctvom interpretácie jednotlivých 
javov. Študenti v reflexiách uvádzali mnoho 
príkladov, kedy im práve reálny zážitok 
pomohol hlbšie porozumieť, „prežiť“ 
význam niektorých poznatkov, ktoré 
nepokladali za významné, resp. si v plnom 
rozsahu neuvedomovali ich význam, pokým 
nemali príležitosť na videozázname vidieť 
kontext situácie. 

„Napriek tomu, že kladenie otázok sme 
preberali na mnohých hodinách zo 
všetkých uhlov, až takto v „praxi“ som si 
konečne úplne zapamätala hlavný 
rozdiel medzi otvorenými a zatvorenými 
otázkami. Nie že  by som ich nevedela 
spoľahlivo pred tým definovať, úplne 
bez problémov, ale je obrovský rozdiel  
v ich položení, kde často iba jedno 
pozmenené úvodné slovo môže zmeniť 
celý kontext a namiesto rozvírenia 
diskusie dostaneme  jednoslovnú 
odpoveď.“ (Š19) 

„H
ľa

da
ni

e 
pr

ou
či

te
ľs

ke
j i

de
nt

ity
 –

 
al

eb
o 

bu
de

m
 te

da
 u

či
ť?

“
 Poslednou kategóriou, ktorá rezonovala  

v niektorých reflexiách videotréningu, bolo 
reflektovanie seba samého v role učiteľa. 
Študenti zväčša na túto tému reagovali 
nepriamo a opatrne, v niektorých reakciách 
zaznievali skôr pochybnosti, v iných naopak 
formulácie, ktoré naznačujú zvýšenie 
sebavedomia vo  vzťahu k učiteľskému 
povolaniu.  

„Možno práve počas sledovania svojho 
mikrovýstupu si niektorí uvedomili, 
resp. potvrdili si v sebe to, že chcú  
v budúcnosti naozaj učiť a stať sa 
plnohodnotným pedagógom.“ (Š42) 
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8.3 Videohospitácia prezenčnej výučby 

Pre potreby tejto publikácie pojem „videohospitácia“ používame v kontexte dištančnej 
synchrónnej alebo hybridnej výučby, kedy praktikant sleduje výučbu v reálnom čase prostredníctvom 
videokonferenčnej aplikácie. V prípade videohospitácie prezenčnej výučby hovoríme o tzv. hybridnej 
(alebo aj tzv. HyFlex) triede. Hybridné vyučovanie sa v školskej praxi môže uplatniť v rôznych situáciách 
a má široký potenciál využitia nielen v čase pandemických obmedzení: 

• jeden žiak sa pripája z domu (napr. z dôvodu choroby, karantény alebo individuálneho 
vzdelávacieho plánu), 

• skupina žiakov sa pripája z domu (napr. z dôvodu choroby alebo karantény alebo individuálneho 
vzdelávacieho plánu), 

• 2-smenná prevádzka školy, časť detí sa vzdeláva v škole a časť sa pripája z domu (napr. z dôvodu 
zachovania sociálneho odstupu v triede), 

• učiteľ sa pripája z domu, žiaci sú sa učia v triede (napr. z dôvodu choroby alebo karantény), 
• online hosť v triede (napr. z dôvodu zamedzenia vstupu cudzích osôb do školy alebo hosť pôsobí 

v inom meste, krajine a pod.), 
• online hospitácia praktikanta v rámci pedagogickej praxe (napr. z dôvodu zamedzenia vstupu 

cudzích osôb do školy alebo sa  praktikant nachádza v inom meste). 

Videohospitácia prezenčnej výučby teda predpokladá, že vyučovanie prebieha štandardne 
v triede a praktikant sa pripája z iného miesta pomocou videokonferenčnej aplikácie. Tento spôsob 
hospitácie si vyžaduje dobrú technickú aj didaktickú prípravu cvičného učiteľa. V prvom rade je dôležité 
dohodnúť sa na konkrétnej aplikácii a spôsobe pripojenia. Ďalej musí cvičný učiteľ v triede zabezpečiť 
vhodné umiestnenie kamery a mikrofónu tak, aby praktikant mohol sledovať čo najlepší záber triedy, 
ktorý zohľadňuje aj prípadný pohyb učiteľa alebo žiakov v triede, používanie tabule, digitálnych 
technológií a pod. (bližšie pozri aj kapitolu 5 o technickom zázemí nahrávania výučby). Nevyhnutnou 
podmienkou videohospitácie je kvalitné internetové pripojenie na oboch stranách. Ak cvičný učiteľ 
pracuje s rôznymi didaktickými prostriedkami (textové materiály, pracovné listy, interaktívne aplikácie 
a iné materiálne pomôcky), je vhodné poslať ich (resp. informácie o nich) praktikantovi vopred, aby 
mohol sledovať, na čom  v reálnom čase žiaci pracujú. Pred vlastnou hospitáciou je dôležité praktikanta 
upozorniť aj na dodržiavanie etických princípov, ktoré zahŕňajú napr. zákaz robiť si z vyučovacej hodiny 
akýkoľvek obrazový alebo zvukový záznam, ak k tomu nebol explicitne udelený súhlas. 

 

 Pozri prílohu: Etické zásady praktikanta počas videohospitácie 
 

 

Videohospitácia opäť nemôže plnohodnotne nahradiť hospitačnú prax priamo v triede. Záber 
kamery len zriedka zachytí všetky relevantné momenty diania v triede a cvičný učiteľ pre tento typ 
hospitácie neraz musí modifikovať svoju výučbu (výber metód či spôsob interakcie v triede). Napriek 
týmto limitom je videohospitácia vhodným spôsobom praxe napr. v čase pandemických opatrení, 
v situácii, keď sa praktikant nemôže dostaviť na prax zo zdravotných alebo iných dôvodov, keď nemá 
k dispozícii vhodnú školu v mieste bydliska alebo štúdia, ale aj v situácii, keď chceme študentom ukázať 
príklady dobrej praxe výnimočnej školy alebo pedagóga z iného mesta či dokonca zo zahraničia. Ďalším 
benefitom môže byť aj to, že sa praktikant nestáva rušivým prvkom v triede a hospitácie sa môže 
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zúčastniť väčší počet praktikantov súčasne (výhody a nevýhody videohospitácie prezenčnej výučby 
sumarizujeme v Obr. 14). 

 
Obr. 14 Výhody a nevýhody videohospitácie prezenčnej výučby  

 

8.4 Videohospitácia dištančnej výučby 

Dištančná synchrónna výučba má viaceré špecifiká, ktoré popisujeme aj v kapitole 7, a od ktorých 
sa odvíjajú aj určité výhody a limity (Obr. 15) hospitácie takejto výučby. Synchrónne dištančné 
vyučovanie sa často vyznačuje nižšou mierou interakcie, žiaci neraz pracujú bez zapnutej kamery, 
mnohí nie sú dostatočne sústredení na výučbu, tieto prvky limitujú možnosť praktikanta zachytiť 
niektoré dôležité momenty vo výučbe, ktoré by mohol pozorovať priamo v školskej triede. Na druhú 
stranu umožňuje takáto výučba zapojenie viacerých digitálnych aplikácií, praktikant má možnosť 
vnímať počas hospitácie dianie v triede z pohľadu žiaka a porovnať použitie rôznych didaktických 
metód v synchrónnej výučbe. Výhodou oproti videohospitácii prezenčnej výučby je aj to, že cvičný 
učiteľ nemusí osobitne zabezpečovať technické zázemie hospitácie. Aj tu je však nevyhnutné upozorniť 
praktikantov na dôsledné dodržiavanie etických princípov hospitácie vo virtuálnom prostredí. 

 

 Pozri prílohu: Etické zásady praktikanta počas videohospitácie 
 

 
V rámci predmetov pedagogickej praxe možno videohospitácie dištančnej výučby doplniť aj 

o webináre a konzultácie s cvičnými učiteľmi príp. ďalšími pedagogickými a odbornými zamestnancami 
školy, príp. prizvať aj odborníkov zo zahraničia. Takýto model kombinácie bežnej prezenčnej praxe 
a využitia výhod videokonferenčných aplikácií môže študentom pomôcť získať širší rozhľad, vidieť 
rôznych učiteľov a dozvedieť sa o rôznych vzdelávacích prístupoch. Podobný model praxe sme 

možnosť hospitovať aj na hodinách 
pedagógov z iných miest či dokonca 
krajín
pedagogickú prax možno flexibilnejšie 
plánovať, praktikant môže pozorovať 
výučbu učiteľov z rôznych škôl 
žiaci si neuvedomujú prítomnosť 
cudzej osoby v triede, ktorá môže 
pôsobiť rušivo
možnosť účasti väčšieho počtu 
hospitujúcich súčasne

záber kamery pri "živom" prenose zo 
školskej triedy nemusí plnohodnotne 
zachytávať všetky dôležité javy 
v školskej triede
príprava tejto formy hospitácie je 
náročnejšia na technickú prípravu zo 
strany cvičného učiteľa
v niektorých prípadoch učiteľ musí 
výučbu (výber metód, spôsob 
interakcie) prispôsobiť potrebám 
videohospitácie
priebeh hospitácie môžu komplikovať 
problémy s internetovým pripojením
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aplikovali počas pandémie COVID-19 a napriek netradičnej forme ho študenti prijali pozitívne (Obr. 16). 
Ich postrehy k dištančnému vzdelávaniu uvádzame v závere kapitoly. 

 

 
Obr. 15 Výhody a nevýhody videohospitácie dištančnej výučby 

 
 

 
Obr. 16 Výber z reflexií pedagogickej praxe formou videohospitácie dištančnej výučby študentov učiteľstva 

psychológie v akademickom roku 2020/21 

 

možnosť hospitovať aj na hodinách 
pedagógov z iných miest či dokonca 
krajín
pedagogickú prax možno flexibilnejšie 
plánovať, praktikant môže pozorovať 
výučbu učiteľov z rôznych škôl 
praktikant sa stáva rovnocennou 
súčasťou triedy, vníma dianie rovnako 
ako žiaci
v prípade potreby vytvorenia 
videozáznamu vyučovacej hodiny je to 
v tomto prípade technicky najmenej 
náročné

dištančná výučba má inú dynamiku 
ako bežná vyučovacia hodina v triede, 
žiaci majú často vypnuté kamery, 
menej sa zapájajú do vyučovania, 
preto je často pozorovanie limitované 
len na niektoré javy
dištančná výučba tiež limituje 
aplikáciu niektorých didaktických 
metód a prostriedkov
priebeh hospitácie môžu komplikovať 
problémy s internetovým pripojením

Po pravde som bola prvotne 
sklamaná z celej praxe a toho, že 

budeme desať dní len pasívne 
počúvať, avšak hneď prvý webinár bol 

skvelý a prínosný! Naozaj som 
počúvala skoro dve hodiny všetko, čo 
pán učiteľ hovoril, bez toho, aby som 
sa pristihla, že sa mi už nechce, alebo 

že by som stratila pozornosť. To 
všetko bolo vďaka energii a nadšeniu, 

ktoré s nami zdieľal učiteľ a to 
podotýkam, že bolo odporné počasie 
a aj napriek tomu podal skvelý výkon. 

Pedagogická prax
dištančnou formou bola 
prínosná. Nerovnalo sa 

to síce prezenčnej
forme a reálnemu

učeniu, ale bola 
to vhodná alternatíva
ako za danej situácie

absolvovať prax.

Na začiatku, keď sme boli 
oboznámení s online formou 

praxe, som bola mierne 
vystrašená a nevedela som, čo ma 

čaká. No po jej absolvovaní som 
rada, že to fungovalo touto 

dištančnou formou. Osobne sa mi 
páčila táto forma viac, ako keď 

sme chodili na prax osobne. 
Najviac ma zaujala rôznorodosť 

webinárov či hospitácií, ktoré sme 
mali možnosť absolvovať. 

Naša prax v tomto semestri bola 
úplne iná ako ktorákoľvek 

predchádzajúca. Nielen preto, že 
som sa našej praxe zúčastnila zo 

svojej izby a za jednu minútu som 
bola v Modre a za druhú vo Veľkej 

Británii. Prax nám umožnila 
pozorovať vyučovacie techniky viac 

ako jedného učiteľa a získať 
prehľad o práci mnohých 

odborníkov, čo by za normálnych 
okolností, vo svete bez 

koronavírusu, nebolo možné.

Prax priamo v škole 
nemožno plnohodnotne 

nahradiť, hoci boli aktivity 
tejto praxe zaujímavé 
a užitočné, dúfam, že 

nabudúce už sa 
dostaneme do školy.

Získali sme množstvo 
poznatkov, ktoré by sme 
možno počas normálnej 

situácie nenadobudli. Či už to 
boli poznatky technické –
napríklad zoznámenie sa 

s novými aplikáciami, ktoré sa 
dajú pri online vyučovaní 

funkčne využiť, alebo 
poznatky, ktoré sa týkajú 
vyučovania psychológie 

v zahraničí. 



46 

 

 Postrehy z výučby a výskumných projektov: skúsenosti študentov učiteľstva psychológie 
počas dištančnej výučby v období pandémie COVID-1916 

POZITÍVA A POTREBY: 

• Systém a organizovanosť. Všetky pravidlá výučby sú jasné hneď na začiatku a zásadne sa v priebehu 
semestra nemenia. Študenti vedia, čo sa od nich očakáva a môžu si plánovať svoje povinnosti. 

• Pravidelný kontakt. Vyučujúci pravidelne reagujú na e-maily a iné správy. Študenti vedia, že ich 
môžu kontaktovať a dostanú včas všetky odpovede. 

• Rešpekt k individuálnej situácii študenta. Každý má niekedy problémy s technikou, v rodine a pod. 
Je veľmi dôležité, ak sú učitelia pripravení riešiť tieto problémy individuálne so študentmi a brať 
ohľad na danú situáciu. 

• Interaktivita vyučovania. Aj pre študentov je potešujúce, ak je dištančná výučba interaktívna, môžu 
sa rôznym spôsobom zapájať a nie len pasívne sledovať výklad bez zapnutej kamery na oboch 
stranách. 

• Zmysluplnosť zadaní. Pre študentov je dôležité, ak si uvedomujú zmysel zadaných úloh, pri 
dištančnej výučbe ich často niektorí vnímali ako nelogickú, umelú náhradu za osobné stretnutia. 

NEGATÍVA A PREKÁŽKY: 

• Preťažovanie úlohami navyše. Mnohí študenti dostávali počas dištančnej výučby neprimerané 
množstvo úloh. Často bolo náročné stíhať úlohy v termínoch, najmä ak doma zdieľali zariadenia, či 
nemali dostatočne kvalitné internetové pripojenie. 

• Technické zručnosti vyučujúcich. Ak učitelia nevedia dobre ovládať technológie, ktoré používajú, 
príp. nevedia riešiť technické problémy, ktoré počas výučby môžu nastať, odráža sa to v kvalite 
vyučovania aj v celkovom dojme z realizovanej výučby. 

• Nedostatky v organizácii vyučovania. Stáva sa, že organizácia zlyháva v zmysle prekrývania 
vyučovania, nerešpektovania povinností študentov na iných predmetoch a pod. 

• Únava z času stráveného za počítačom. Pri dištančnom synchrónnom vyučovaní je náročné 
koncentrovať sa napr. 6 vyučovacích hodín bez prestávky. Študenti oceňovali, ak vyučujúci brali aj 
na toto ohľad, dopriali im prestávky, alebo rozložili zmysluplne vyučovací čas medzi synchrónnu  
a asynchrónnu formu dištančného vyučovania. 

 

 Odkazy na ďalšie zdroje: vybrané videokonferenčné aplikácie používané pri dištančnej 
a hybridnej výučbe 

• MS Teams  www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/group-chat-software  
• ZOOM  https://zoom.us/  
• BigBlueButton https://bigbluebutton.org/ 
• Google Meet https://meet.google.com/  
• Jitsi Meet  https://meet.jit.si/  
• Webex  www.webex.com  

 

 
16 Tieto skúsenosti študentov boli v upravenej podobe uverejnené aj v Spravodajcovi Slovenskej asociácie pre učiteľstvo 

psychológie (SAUP), č. 1-2/2020.  

http://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/group-chat-software
https://zoom.us/
https://meet.google.com/
https://meet.jit.si/
http://www.webex.com/
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Záver 

Príprava na učiteľské povolanie prináša stále nové a nové výzvy. Popri zmenách legislatívy či 
technologickom pokroku to v rokoch 2020 a 2021 bola aj pandemická situácia a s ňou spojený nútený 
prechod z prezenčnej výučby na dištančnú. Paradoxne práve táto situácia mnohých vyučujúcich na 
všetkých stupňoch škôl primäla k prehodnoteniu svojich vzdelávacích postupov, obľúbených metód či 
didaktických prostriedkov. Hoci nám chýbala živá interakcia so študentmi, viacerí napokon ocenili aj 
príležitosti, ktoré poskytujú digitálne médiá a aplikácie pri výučbe na diaľku. A video je nepochybne 
jedným z užitočných nástrojov interakcie, aktivizácie a rozvoja o. i. aj učiteľských zručností. Cieľom tejto 
metodickej publikácie bolo ponúknuť metodikom pedagogickej praxe a cvičným učiteľom predmetu 
psychológia a ďalších predmetových aprobácií prehľad možností, ako videozáznamy zo školských tried 
alebo priame videohospitácie efektívne zaradiť do učiteľskej prípravy a predmetov pedagogickej praxe. 
Veríme, že skúsenosti popísané na týchto stranách budú pre čitateľov inšpiráciou a prínosom pre 
rozvoj a inovácie učiteľskej prípravy nielen v čase pandémie. 
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Príloha 1 – Príprava praktickej výučby s podporou videa 
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Príloha 2 – Vzor informovaného súhlasu pre zákonného zástupcu žiaka 

 
 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov   
 

  
Maloletá dotknutá osoba:  
  
Meno a priezvisko:   ........................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska:  ........................................................................................... 

Názov a adresa školy:   ........................................................................................... 

Trieda:    ........................................................................................... 

(ďalej len „Dotknutá osoba“)  

  

Zákonný zástupca Dotknutej osoby :  
  
Meno a priezvisko:   .......................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska:  .......................................................................................... 

E-mail:     .......................................................................................... 

(ďalej len „Zástupca“)  

 
Zástupca udeľuje ..................................................................................................................................  
 

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

........................................................................................................................................................... 
(uveďte plné meno a adresu osoby alebo inštitúcie, ktorej sa udeľuje súhlas so spracovaním údajov) 

 
v mene Dotknutej osoby dávam súhlas so spracovaním osobných údajov na obrazovo-zvukovom 
zázname, ktorý zachytáva Dotknutú osobu počas školského vyučovania. Videozáznam bude slúžiť 
výlučne na študijné účely v rámci prípravy  budúcich učiteľov (analýzu vyučovacích metód a stratégií 
riadenia školskej triedy použitých pri výučbe). Videozáznam nebude verejne prístupný. 
 
Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Dotknutá osoba alebo Zástupca majú právo kedykoľvek tento súhlas 
odvolať . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov vyplývajúce zo 
súhlasu pred jeho odvolaním.  
  
  
  
   
  
V ....................................  dňa………….............                 ....................................................................  

                                                                                                           podpis zákonného zástupcu    
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Príloha 3 – Etické zásady práce s videozáznamom výučby 

 

Videozáznam z vyučovania prezentovaný učiteľom v rámci prezenčnej alebo dištančnej výučby 
nie je študent oprávnený nahrávať ani iným spôsobom zaznamenávať a archivovať. 

 

 

Videozáznam z vyučovania prezentovaný učiteľom v rámci prezenčnej alebo dištančnej výučby 
nie je študent oprávnený ďalej zdieľať a poskytovať tretím osobám. 

 

 

Videozáznam z vyučovania poskytnutý učiteľom v rámci e-learningových systémov dištančnej 
výučby nie je študent oprávnený archivovať, ďalej zdieľať a poskytovať tretím osobám. 

 

 

Počas pedagogickej praxe študent nemá právo zaznamenávať video výučby, ak k tomuto nemá 
písomný alebo elektronický súhlas cvičného učiteľa a zákonných zástupcov žiakov. 

 

 

S videozáznamom výučby realizovanej počas pedagogickej praxe, ku ktorému študent získal 
súhlas cvičného učiteľa a/alebo zákonných zástupcov žiakov, narába eticky korektne, v súlade 

s ustanoveniami uvedenými v informovanom súhlase. 

 

 

Videozáznam výučby realizovanej počas pedagogickej praxe, ku ktorému študent získal súhlas 
cvičného učiteľa a/alebo zákonných zástupcov žiakov, študent verejne nezdieľa a neposkytuje tretím 

osobám. 

 

 

Videozáznam výučby realizovanej počas pedagogickej praxe, ku ktorému študent získal súhlas 
cvičného učiteľa a/alebo zákonných zástupcov žiakov, študent po ukončení štúdia, resp. udelenia 

hodnotenia za daný predmet ďalej neuchováva. 
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Príloha 4 – Etické zásady praktikanta počas videohospitácie 

 

 

Študent si s cvičným učiteľom vopred dohodne spôsob pripojenia k dištančnej resp. hybridnej 
vyučovacej hodine. 

 

 

Študent v žiadnom prípade nezdieľa s tretími osobami prístupové informácie k dištančnej resp. 
hybridnej vyučovacej hodine. 

 

 

Študent sa k dištančnej resp. hybridnej vyučovacej hodine pripojí včas, optimálne so zapnutou 
kamerou a vypnutým mikrofónom, aby žiaci vedeli, kto je počas výučby prítomný a súčasne, aby 

nenarúšal priebeh vyučovacej hodiny. 

 

 

Počas hospitovania dištančnej resp. hybridnej výučby  študent nemá právo robiť obrazový ani 
zvukový záznam výučby, ak k tomuto nemá písomný alebo elektronický súhlas cvičného učiteľa 

a zákonných zástupcov žiakov. 

 

 

Počas hospitovania dištančnej resp. hybridnej výučby  študent sleduje prenos výučby sám, neumožní 
tretím osobám sledovať priebeh tejto výučby. 

 

 

Študent zachováva mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch žiakov a cvičných učiteľov, príp. ďalších 
citlivých skutočnostiach, s ktorými je oboznámený počas hospitovania dištančných resp. hybridných 

vyučovacích hodín. 
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Príloha 5 – Vytvorenie videoknižnice v aplikácii MS Stream 

Ako sa dostať k aplikácii STREAM a na čo slúži? 

Aplikáciu STREAM majú k dispozícii všetci používatelia balíka Office 365. 
Po otvorení aplikácie Outlook kliknite na ikonu s bodkami v ľavom 
hornom rohu a vyberte z ponuky aplikáciu STREAM. 

Aplikácia STREAM slúži na archiváciu a zdieľanie videí v rámci organizácie. 
Funguje veľmi podobne ako platforma Youtube, je tu možné vytvárať 
tematické kanály, zdieľať videá rôznym cieľovým skupinám, sledovať 
obľúbené kanály a pod. Diváci si video vložené do STREAMu môžu 
pozrieť, no nemôžu si ho stiahnuť do svojho zariadenia.  

 

Návody, ako začať, nájdu používatelia hneď po otvorení aplikácie. 

 
 
 
Ako nahrať video do STREAMu? 

Keď chcete do svojho STREAMu nahrať video z pevného disku svojho počítača, vyberte si možnosť 
Nahrať video v hlavnom banneri alebo kliknite na Môj obsah na hornej lište a vyberte si v pravom 

hornom rohu ikonu (Nahrať video). Vyberte video súbor z disku. Odporúčaný formát videa v aplikácii 
STREAM je mp4, ale STREAM podporuje aj ďalšie bežne používané formáty videosúborov: avi, flv, mxf, 
gxf, wmv, wav, mov. 

 

Video sa začne nahrávať a zobrazí sa panel, v ktorom môžete nastaviť rôzne parametre svojho 
videa. V časti Podrobnosti dajte svojmu videu názov, príp. doplňte krátku anotáciu. V časti Povolenia 
môžete definovať, pre koho je video určené. Ak ponecháte označenú možnosť Povoliť všetkým 
v spoločnosti zobraziť toto video, môžu Vaše video vyhľadať všetci (napr. všetci učitelia a žiaci danej 
školy). Ak chcete dostupnosť videa obmedziť, nastavte v časti Zdieľať s skupiny (pozri ďalej) alebo 
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konkrétne osoby, ktorým sa video zobrazí. Tu môžete nastaviť aj kanály (pozri ďalej), v ktorých sa videá 
budú zobrazovať. V časti Možnosti môžete nastaviť napr. titulky alebo povolenie komentovania videa 
divákmi: 

  
 
 
Aký je rozdiel medzi skupinou a kanálom? 

Funkcia Skupina v aplikácii STREAM slúži na definovanie skupiny osôb, ktoré majú prístup k danému 
videu. Funkcia Kanál slúži na triedenie videí napr. podľa predmetov, tematických oblastí a pod. Video, 
ktoré je určené len pre definovanú skupinu osôb je v zozname videí označené oranžovou ikonou 
Private. Kanály sú vlastne priečinky, adresáre videí. Diváci si môžu podobne ako na Youtube nastaviť 
sledovanie Vášho kanálu a budú upozornení na nové pridané videá. 

 
 
 
Ako vytvoriť kanál? 

Nový kanál vytvoríme v časti Môj obsah: Kanály kliknutím na Pridať nový. Zadáme názov, popis kanála 
a môžeme priradiť ilustračný obrázok a skupinu, pre ktorú je daný kanál určený (pozri ďalej). Vytvorené 
kanály možno upravovať a zdieľať kliknutím na tri bodky v pravom dolnom rohu ikony kanála.  

 
Ako vytvoriť skupinu? 

Pri tvorbe skupín môžeme postupovať dvoma spôsobmi. Aplikácia STREAM automaticky ponúka 
preddefinované skupiny vytvorené v aplikácii MS TEAMS. Ak chcete videá zobraziť rovnakej skupine 
študentov, pre ktorú máte vytvorený tím v MS TEAMS, stačí si vybrať z ponuky Vašich tímov.  

 

Ak nepoužívate MS TEAMS, alebo chcete vytvoriť úplne novú skupinu, kliknite na Vytvorenie skupiny. 
Zadajte jej meno a môžete definovať, či pôjde o skupinu súkromnú alebo verejnú. Členov skupiny 
môžete vyberať zo všetkých účastníkov v rámci danej organizácie (napr. žiakov a učiteľov danej školy) 
v časti Pridať členov skupiny. 
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Prepojenie aplikácií MS STREAM a MS TEAMS 

Pri definovaní skupín možno v aplikácii STREAM automaticky priradiť videá k skupinám definovaným 
v TEAMS (pozri vyššie). V TEAMS môžete následne zdieľať svoje videá a kanály v STREAMe. Môžeme to 
urobiť tak, že skopírujeme odkaz videa alebo kanál priamo do diskusného vlákna v MS TEAMS pomocou 
ikony STREAM v dialógovom riadku.  

 

 

Kanál vytvorený v aplikácii STREAM možno pripojiť aj na panel aplikácií priamo v MS TEAMS. Po kliknutí 
na túto záložku sa študentom zobrazia videá zaradené do tohto kanálu a môžu si ich prehrávať priamo 
v prostredí MS TEAMS bez prepínania do ďalšej aplikácie.  

 

 

V prostredí STREAM možno ukladať a zdieľať vlastné vytvorené videá alebo nahrávky schôdzí 
a vyučovacích hodín v MS Teams. Tu si ich môžu študenti aj prezerať. Výhodou je, že vyučujúci môže 
video v MS STREAM zdieľať len s vybranými osobami.  
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Príloha 6 – Vytvorenie videoknižnice v LMS Moodle 

Moodle je komplexný e-learningový systém, ktorý ponúka mnohé funkcie zdieľania učebných 
materiálov, učebných úloh, testovania či asynchrónnej interakcie formou diskusných fór, spätných 
väzieb a pod. Možno ho veľmi ľahko a efektívne využiť aj pri práci s videozáznamom. 

 

Knižnicu videozáznamov si možno 
vytvoriť napr. ako samostatnú tému 
v  kurze. V takejto knižnici môžu byť 
uložené vlastné videá aj odkazy na 
videá dostupné na Internete. Ku 
každému videu možno pripojiť rôzne 
úlohy a zadania. Na obrázku je ukážka 
samostatnej témy Videoknižnica. Prvá 

položka je video vložené ako mp4 súbor (Ukážka zo školskej triedy 1) s nadväzujúcou úlohou vo forme 
diskusného fóra, do ktorého môžu študenti prispievať a ostatní vidia všetky príspevky a môžu na ne 
reagovať. Druhé video je vložené ako odkaz na video dostupné na Internete (Neposlúcha, alebo má 
ADHD?). K tomuto videu je vytvorená úloha vo forme testu, test vypracúva každý študent samostatne. 

Videá a aktivity do jednotlivých tém (v tomto prípade do témy Videoknižnica) pridávame v ponuke 
Pridať aktivitu alebo zdroj. Ak chceme vložiť odkaz na video dostupné na Internete, použijeme položku 
URL, kde možno vložiť priamo internetový odkaz príslušného videa. Ak chceme vložiť vlastné video, 
postupujeme cez položku Súbor. Maximálna veľkosť jedného súboru je obvykle 25 MB. 
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Ku každému vloženému súboru alebo internetovému odkazu možno pridať komentár, priblíženie 
kontextu videa, vysvetlenie zadania, pripojenie ďalších odkazov alebo aktivít. 

 

Odkazy na videá dostupné online, napr. zverejnené v rámci platformy Youtube, možno vkladať 
priamo do stránok a učebných materiálov v prostredí Moodle (napr. do aktivít typu Kniha alebo 
Stránka, pozri vyššie). Videá potom možno spúšťať priamo v texte učebného materiálu.  

Ďalšia možnosť ako pracovať s videom v prostredí Moodle je použitie integrovanej aplikácie H5P, 
v ktorej možno do vlastných alebo online dostupných videosekvencií vkladať textové polia, obrázky 
a rôzne typy úloh (bližšie pozri v kapitole 7.2). Výhodou integrovanej aplikácie H5P je možnosť priamo 
v prostredí Moodle sledovať plnenie úloh a započítavať študentom body získané v rámci týchto 
interaktívnych aktivít do celkového hodnotenia. 

 

K výhodám vytvorenia knižnice videozáznamov v rámci kurzu v prostredí Moodle patrí, okrem 
možnosti archivovať prehľadne hodnotenia študentov za jednotlivé čiastkové úlohy, aj skutočnosť, že 
vyučujúci môže regulovať, kto má do kurzu prístup. Videozáznamy vložené do Moodle môže označiť 
autorskými právami a prispieť tak k etickému používaniu videozáznamov. Študenti si v Moodle kurze 
taktiež môžu označiť, ktoré zadané video si už pozreli a ktoré úlohy už splnili, príp. môže vyučujúci 
nastaviť automatické označovanie splnených úloh (napr. pri aktivitách typu Test). 
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Príloha 7 – Analýza dôležitých momentov (metóda časovej osi) 

Pozrite si nahrávku svojho výstupu alebo záznam vyučovacej hodiny svojho cvičného učiteľa. Najskôr pozerajte 
celý záznam, poznačte si momenty, ktoré v danej vyučovacej hodine pokladáte za dôležité (napr. z hľadiska 
porozumenia učiva, dynamiky školskej triedy, aktivizácie žiakov a pod.). K poznačeným momentom sa vráťte, 
zaznačte ich do časovej osi spolu s minutážou a stručným popisom. 

 Popis situácie  Analýza situácie, komentáre a návrhy 
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Príloha 8 – Reflexia po sledovaní vlastného videozáznamu 

Pozrite si nahrávku svojho výstupu. Najskôr pozerajte celý záznam, nezastavujte ho, nepíšte si poznámky, len 
vnímajte opäť svoju vyučovaciu hodinu (mikrovýstup). Po sledovaní si poznačte svoje prvé dojmy, postrehy, 
momenty, ktoré Vám utkveli v pamäti. Potom si záznam pozrite ešte raz. Zamerajte sa na hľadanie odpovedí na 
nižšie uvedené otázky. Ak je to potrebné, záznam zastavte, pustite si dôležité pasáže niekoľkokrát, robte si 
poznámky. 

 

Zhodnoťte silné stránky svojho výstupu. Uveďte príklady. 

 

 

 

 

V čom vidíte rezervy svojho výstupu? Uveďte príklady.  

 

 

 

 

V čom je podľa Vás najväčší potenciál použitia videozáznamu pri rozbore vlastného výstupu? 

 

 

 

V čom vidíte najväčšie bariéry použitia videozáznamu pri rozbore vlastného výstupu? 

 

 

 

Zhodnoťte prínos videotréningu pre Vašu budúcu pedagogickú prax: 

 

 

 

 

Zhodnoťte prínos videotréningu pre Vás osobne: 
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Sebahodnotenie vlastného výstupu na základe videozáznamu18 

Vymedzenie témy a cieľa vyučovacej hodiny                                     
Poznámky:  
 
 
 

Tempo a zrozumiteľnosť reči                                                                      
Poznámky:  
 
 
 

Zadávanie inštrukcie                                                                                                          
Poznámky:  
 
 
 

Práca s časom                                                                                                 
Poznámky:  
 
 
 
 

Kladenie otázok a stimulovanie diskusie                                                                      
Poznámky:  

 
 
 
 

Reagovanie na otázky a odpovede žiakov                                                                   
Poznámky:  
 

 
 
 

Práca s didaktickými prostriedkami                                                                               
Poznámky:  

 
 
 
 

Výber a aplikácia didaktických metód                                                  
Poznámky:  

 

 

 
18 Záznamový hárok bol vytvorený na základe obsahovej analýzy reflexií videotréningu študentov učiteľstva psychológie. 



71 

 

Príloha 9 – Identifikácia znakov vývinového obdobia na základe videa 

Vývinová psychológia je dôležitou súčasťou prípravy každého budúceho učiteľa. Poznatky o vývine dieťaťa 
v jednotlivých obdobiach učiteľom pomôžu porozumieť správaniu detí, zvoliť vhodné metódy, otázky, celkový 
prístup k danej cieľovej skupine. 

Pozrite si ľubovoľné video zo školskej triedy a pokúste sa odpovedať na nasledujúce otázky. 

 

Do ktorého vývinového obdobia by ste zaradili deti v tejto ukážke? 

 

 

 

Podľa akých znakov ste určili vývinové obdobie? 

 

 

 

 

Popíšte interakciu detí v triede.  
Čo je typické pre sociálnu interakciu v tomto vývinovom období? 

 

 

 

 

 

Čo viete o kognitívnych procesoch (pamäť, myslenie, predstavivosť) detí v tomto vývinovom období? 
Použil učiteľ/učiteľka metódy primerané úrovni kognitívneho vývinu detí? 

 

 

 

 

 

Všimli ste si vo videu nejaké prejavy emócií u detí?  
Aká je úroveň emočnej regulácie v tomto vývinovom období? 
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Príloha 10 – Profesijné videnie (záznamový hárok)19  

Zadania v tomto cvičení sú určené na prácu počas alebo po sledovaní videa. Vychádzajú z konceptu profesijného 
videnia (pozri kapitolu 1). V prvej časti rozvíjame všímavosť k dianiu v triede, schopnosť postrehnúť rôzne detaily, 
ktoré môžu byť dôležité z hľadiska analýzy diania v školskej triede. V druhej časti sa zameriavame na usudzovanie, 
popis, interpretáciu a predikciu diania v školskej triede s ohľadom na riešenie nevhodného alebo rušivého 
správania. Pri rozvoji profesijného videnia nie je cieľom hodnotiť výkon učiteľa či žiakov, postrehy a komentáre 
by mali byť objektívne, nie hodnotiace. 

 

Selektívna pozornosť 

Čo Vás v ukážke najviac zaujalo? Čo Vám utkvelo v pamäti? 

 

 

 

Zaujala Vás v ukážke nejaká konkrétna osoba? Ak áno, ktorá a prečo? 

 

 

 

Zaujalo Vás niečo v prostredí triedy? Ak áno, čo a prečo? 

 

 

 

Koľko žiakov bolo podľa Vášho odhadu v triede? 

 

 

 

Aká bola téma vyučovacej hodiny? 

 

 

 

Pokúste sa dať tejto ukážke nejaký názov, ktorý podľa Vás vystihuje podstatu ukážky. 

 

 

 

 
19 Publikované aj v Sokolová, L. (2018). Lepšie raz vidieť: Video v psychologickej príprave učiteľov a učiteliek. 
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Usudzovanie založené na vedomostiach 

Popíšte na základe ukážky jeden prípad správania, ktoré vnímate ako rušivé alebo nevhodné. 

 

 

 

 

Ktoré konkrétne momenty správania vnímate ako rušivé alebo nevhodné a prečo? 

 

 

 

 

 

Pokúste ste sa na základe ukážky identifikovať možné príčiny tohto správania. 

 

 

 

 

 

 

Zhodnoťte reakciu učiteľa/učiteľky v ukážke. Čo by ste urobili inak? 

 

 

 

 

 

 

Ako podľa by podľa Vás situácia pokračovala? 
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Príloha 11 – Didaktické kompetencie (záznamový hárok)20 

 Indikátor dosiahnutej 
úrovne 1 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 2 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 3 1-2-3-N/A  

Plánovanie 
vyučovacej 
jednotky 

Jednotlivé fázy 
vyučovacej hodiny sú 
logicky štruktúrované, 
plynule nadväzujú, 
základný postup 
motivačnej, expozičnej 
a aplikačnej fázy je 
zachovaný. 

Prechody medzi fázami 
vyučovacej hodiny sú 
skokovité, niekedy 
nepôsobia logicky, 
chýbajú plynulé 
prechody, premostenia, 
debriefing... 

Základný postup fáz 
vyučovacej jednotky nie 
je zachovaný, hodina 
ako celok pôsobí 
zmätočne a chaoticky. 

 

Časový 
manažment  

S časom narába 
racionálne, má dobrý 
odhad na trvanie 
jednotlivých aktivít, 
stanovený čas je 
zmysluplne vyplnený 
(nechýba ani neostáva). 

Časové plánovanie nie je 
plne v súlade 
s realizáciou, niektoré 
aktivity nie sú vhodne 
rozvrhnuté (sú 
neprimerane dlhé alebo 
krátke). 

Časové plánovanie nie 
je zvládnuté, nemá 
odhad na trvanie 
aktivít, spravidla 
nestihne prebrať 
plánované učivo, 
s časom nakladá 
nehospodárne. 

 

Výber metód 

Vybrané metódy smerujú 
jednoznačne k naplneniu 
cieľa vyučovacej 
jednotky, sú primerané 
veku žiakov, veľkosti 
skupiny, vstupným 
vedomostiam. 

Výber niektorých metód 
je sporný z hľadiska 
naplnenia cieľa. Niektoré 
metódy nie sú vhodné 
s ohľadom na tému 
a špecifiká skupiny. 

Väčšina metód nie je 
zvolená primerane 
s ohľadom na cieľ 
a špecifiká skupiny. 
Niektoré metódy nevie 
správne aplikovať. 

 

Učivo  
a didaktická 
analýza učiva 

Učivo je zvládnuté 
a didakticky spracované 
odborne takmer bez 
chýb, podané 
zrozumiteľne, odborne 
správne, takmer bez 
čítania z pomôcok (z 
textu, z prezentácie). 

Učivo nie je plne 
zvládnuté, prezentuje 
s pomocou textu, s 
drobnými chybami. 
Štruktúra nie je vždy 
jednoznačná a prehľadná. 

Učivo je zvládnuté 
nedostatočne, číta ho 
z pomôcok, dopúšťa sa 
chýb, neštruktúruje 
učivo didakticky 
správne, nevie 
odpovedať na otázky 
žiakov. 

 

Tvorba 
didaktických 
materiálov  

Vytvorené materiály 
(prezentácie, texty, 
testy...) sú odborne, 
didakticky a jazykovo 
správne, prehľadné, 
graficky atraktívne, 
kreatívne. 

V materiáloch sú drobné 
chyby, nejednoznačné 
údaje. Materiály sú skôr 
tradičné, jednoduché. 

Nevytvára vôbec 
didaktické materiály, ak 
tak veľmi jednoduché, 
často s chybami 
(vecnými a/alebo 
gramatickými), 
materiály sú didakticky 
neprimerané. 

 

Prezentačné 
spôsobilosti 

Prezentuje sebavedome, 
štruktúra 
prezentácie/poznámok 
na tabuli je logická, vecne 
správna, prehľadná. 

V prezentácii sú drobné 
chyby, nepôsobí vždy 
sebaisto, štruktúra nie je 
vždy logická a správna. 

Prezentuje neisto, často 
robí chyby, pomýli sa, 
podá zmätočné 
informácie, vracia sa 
späť a pod. 

 

Aktivizácia 
žiakov 

Výber metód 
a komunikácia stimulujú 
aktivitu žiakov, žiaci sa 
zapájajú, hlásia, reagujú 
na otázky. Aktivitu žiakov 
vhodne usmerňuje. 

Výber metód je 
kombináciou 
aktivizujúcich 
a tradičných, časť žiakov 
je pasívna, v stimulácii 
aktivity nie je plne 
úspešný. 

Nezameriava sa na 
aktivizáciu žiakov, žiaci 
sú pasívni, hlásia sa 
málo, otázky smerom 
k skupine sú minimálne 
alebo žiadne. 

 

 
20 Spracovala autorka pre potreby projektu VEGA 1/0562/13 (PdF UK, 2014). 



75 

 

Práca so 
skupinou 

Rovnomerne zapája 
všetkých žiakov, dokáže 
identifikovať a reagovať 
na zmeny v dynamike 
skupiny, podporuje 
kooperatívne správanie 
v skupine. 

Žiakov nezapája 
rovnomerne, v triede 
vzniká skupina 
„aktívnych“ a 
„neaktívnych“. K zmenám 
dynamiky nie je 
dostatočne citlivý. 

Dynamiku skupiny 
nedokáže vnímať alebo 
ju ignoruje. Skupinu 
zapája minimálne alebo 
nerovnomerne, 
stimuluje viac rivalitu 
ako spoluprácu. 

 

Verbálna 
komunikácia 

Hovorí jasne, 
zrozumiteľne, primerane 
hlasno, spisovne. Výber 
jazykových prostriedkov 
je primeraný veku žiakov. 
Aktívne reaguje na otázky 
žiakov, kladie otvorené 
a jednoznačné otázky. 

Hovorí prevažne jasne, 
občas použije nespisovné 
výrazy alebo 
nejednoznačné otázky. 
Intenzita hlasu a tempo 
reči sú väčšinu času 
primerané. Na otázky 
väčšinou reaguje, nie 
vždy vhodne. 

Hovorí nezrozumiteľne, 
príliš hlasno alebo príliš 
ticho či rýchlo. Na 
otázky žiakov nereaguje 
včas alebo správne. 
Kladie uzavreté alebo 
viacznačné otázky. 
Často používa 
nespisovné/slangové 
výrazy. 

 

Neverbálna 
komunikácia 

Neverbálne signály sú 
v súlade s verbálnym 
prejavom, nepôsobia 
rušivo, sú autentické 
a skôr povzbudivé. 
Striedavo so žiakmi 
udržiava očný kontakt. 

Neverbálny signál je cca 
v 50% v rozpore 
s verbalitou, niektoré 
neverbálne signály sú 
rušivé, očný kontakt 
udržiava len s niektorými. 

Neverbalita vôbec nie 
je v súlade s verbálnym 
prejavom, je buď 
prakticky nulová, alebo 
naopak nadmerná až 
rušivá. Vyhýba sa 
očnému kontaktu. 

 

Podávanie 
spätnej väzby 

Poskytuje žiakom 
priebežne verbálne aj 
neverbálne zrozumiteľnú 
spätnú väzbu. Verbálna 
spätná väzba má 
štruktúru: kladné stránky 
– záporné stránky – 
kladné stránky + 
povzbudenie a podpora. 

Spätnú väzbu poskytuje 
nerovnomerne 
(niektorým viac, 
niektorým menej), spätná 
väzba často začína 
poukázaním na chyby a 
nedostatky. 

Nedáva spätnú väzbu 
vôbec alebo len 
poukazuje na 
nedostatky. 

 

Dodržiavanie 
etických 
princípov 

Žiakov oslovuje menom, 
nezosmiešňuje 
a neponižuje ich, 
nepoukazuje verejne na 
výkony žiakov. 

Niekedy nevhodne 
komentuje výkony žiakov, 
zverejňuje výsledky bez 
súhlasu žiakov. 

Žiakov oslovuje často 
hanlivo, ponižujúco, 
otvorene kritizuje alebo 
naopak nekriticky 
vyzdvihuje výkony. 

 

Individuálny 
prístup 

Vie identifikovať rozdiely 
medzi žiakmi v tempe 
práce, úrovni 
porozumenia učiva 
a inštrukcie, dokáže 
vhodným spôsobom žiaka 
povzbudiť, zadať 
alternatívnu úlohu, 
upraviť náročnosť alebo 
tempo práce. 

Rozdiely medzi žiakmi 
identifikuje len niekedy, 
individuálny prístup 
uplatňuje skôr náhodne a 
intuitívne, bez jasného 
cieľa. Pomalších, menej 
výkonných žiakov skôr 
odbremení než povzbudí. 

Rozdiely medzi žiakmi 
nevníma, resp. ich 
ignoruje. Individuálny 
prístup uplatňuje 
minimálne, vyžaduje 
rovnaký výkon a tempo 
práce od všetkých 
žiakov. 

 

Riešenie 
nevhodného 
správania 
žiakov  

Na vyrušovanie a iné 
nevhodné správanie 
reaguje demokraticky 
a/alebo nedirektívne, 
upozorní na pravidlo, 
snaží sa upútať 
pozornosť, nevhodné 
správanie väčšinou vie 
efektívne zastaviť. 

Na nevhodné správanie 
reaguje striedavo 
demokraticky 
a direktívne. Stratégie na 
zastavenia správania nie 
sú jednoznačné, 
efektivita stratégií je 
úspešná cca v 50%. 

Reaguje príliš direktívne 
(ponižuje žiakov alebo 
neprimerane trestá) 
alebo príliš vyhýbavo, 
vôbec nereaguje na 
nevhodné správanie, 
ktoré pretrváva, t. j. 
stratégie sú veľmi málo 
efektívne. 
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Príloha 12 – Riadenie školskej triedy (záznamový hárok) 

Riadenie školskej triedy zahŕňa inštruktážno-didaktickú a interpersonálnu rovinu, obe sú dôležité pre hladký 
priebeh a efektivitu vyučovacieho procesu. Zahŕňajú napr. plánovanie a realizácia učebných činností v triede, 
nastolenie a dodržiavanie pravidiel, zabezpečovanie disciplíny a pozitívnej atmosféry v triede, či časovo-
priestorovú organizáciu vyučovania (bližšie v Sokolová, Lemešová, & Jursová Zacharová 2014). Cieľom tohto 
cvičenia je zamerať pozornosť študentov učiteľstva na činnosti učiteľa, ktoré prispievajú k riadeniu školskej triedy 
a učebných činností žiakov. 

 
Učiteľ/učiteľka zadáva jasné a jednoznačné inštrukcie.   ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka efektívne pracuje s časom.     ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka má v triede jasne stanovené pravidlá.   ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka identifikuje dôležité momenty diania v triede.  ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka flexibilne reaguje na zmenu dynamiky školskej triedy.  ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka adekvátne reaguje na hlásenie/otázky žiakov.  ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka vie efektívne zastaviť neželanú činnosť žiakov.  ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka efektívne používa didaktické prostriedky a techniku.  ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka vytvára v triede pozitívnu učebnú atmosféru.  ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka celkovo dobre zvláda organizáciu vyučovacej hodiny. ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
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Príloha 13 – Identifikácia cieľa nevhodného správania (záznamový hárok)21 

„Nevhodné správanie nie je problém. Je to riešenie problému, ktorý dieťa má. A my musíme deťom pomôcť nájsť 
alternatívne riešenie.“  A. Lew a B. L. Bettner (1998) popisujú nevhodné správanie ako copingovú, či 
kompenzačnú stratégiu, po ktorej deti siahnu, keď sa necítia prijímané a nepoznajú konštruktívny spôsob, ako to 
zmeniť. 

 
R. Dreikurs príčiny problémového správania vysvetlil v súlade s adlerovskou teóriou pomocou cieľov nevhodného 
správania. Pôvodne popísal štyri ciele nevhodného správania (napr. Dreikurs, Cassel, & Dreikurs Ferguson, 2004; 
Dreikurs, Grunwald, & Pepper, 1998):  
• získanie pozornosti,  
• boj o moc,  
• snaha o odplatu  
• tendencia vyhnúť sa neúspechu. 
 

 

 

CIEĽ NEVHODNÉHO 
SPRÁVANIA 

Správanie dieťaťa Emócie učiteľa Reakcia učiteľa Reakcia dieťaťa 

POZORNOSŤ 

vyrušovanie 
predvádzanie 
šaškovanie 
hlučnosť 

vyrušený 
nervózny 
rozptýlený 
podráždený 

upozornenie 
napomínanie 
dohováranie 

na chvíľu prestane, 
ale po čase opäť 
volí nevhodné 
správanie  

BOJ O MOC 

odporovanie 
odvrávanie 
výbuchy hnevu 
pasívny odpor 

nahnevaný 
frustrovaný 
neistý 
ohrozený 

vyhrážanie 
konflikt 
hádka 
rezignácia 

pokračuje, 
prestane, ale „po 
svojom“ 

ODPLATA 

útoky 
ponižovanie 
nadávky 
výbuchy hnevu 
vandalizmus 

nahnevaný 
ponížený 
sklamaný 
bezmocný 

odveta 
trest 
ponižovanie 
únik 

pokračuje,  
príp. zintenzívni 
správanie 

VYHÝBANIE 

pracuje pomaly 
nepracuje vôbec  
vyhýba sa úlohám 

rozpačitý 
frustrovaný 
sklamaný 
bezmocný 

upozorňovanie 
pomoc 
 odbornú pomoc 

je pasívne 
uzatvára sa do seba 

 

 

 

 

 
21 bližšie aj v Sokolová, 2017 
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Identifikácia cieľa nevhodného správania 

Popíšte, čo sa v danej ukážke deje?  

 

 

 

Ako veľmi je podľa Vás pre učiteľa/učiteľku situácia stresujúca?  

vôbec nie je stresujúca                 veľmi stresujúca 

 

O aký cieľ nevhodného správania pravdepodobne ide?  
a) snaha získať pozornosť 
b) boj o moc 
c) snaha o odplatu 
d) vyhýbanie sa neúspechu 

 

Na základe čoho identifikujete cieľ nevhodného správania?  

 

 

 

 

Mohol/mohla učiteľ/učiteľka tomuto správaniu predísť? Ako?  

 

 

 

Ako by mal/mala učiteľ/učiteľka zareagovať v čase incidentu?  

 

 

 

Ako by mal/mala učiteľ/učiteľka zareagovať po incidente?  
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Príloha 14 – Rozvoj tvorivého a kritického myslenia (záznamový hárok) 

Kritické myslenie je proces preskúmania informácie, ktorú dostaneme a následne, na základe tohto „prieskumu“ 
vytváranie úsudkov a rozhodnutí. „Kritickým myslením sa zvyšuje naša úspešnosť pri interpretovaní a používaní 
rôznych informácií. Ide o špecifické myšlienkové postupy spojené so schopnosťou zovšeobecňovať, nachádzať 
analógie, porozumieť súvislostiam apod.“ (Kotlán et al., 2011, s. 56). 

Tvorivosť sa najčastejšie definuje ako schopnosť originálne, inovatívne a pohotovo riešiť rôzne problémy  
a životné situácie. Tvorivé a kritické myslenie je potrebné u žiakov rozvíjať naprieč všetkým predmetmi 
a vzdelávacími oblasťami. Cieľom tohto cvičenia je zamerať pri analýze videozáznamu pozornosť študentov 
učiteľstva na činnosť učiteľa, ktorá vytvára priestor a stimuluje rozvoj kritického a tvorivého myslenia žiakov  

 
Otázky učiteľa/učiteľky podporujú diskusiu medzi žiakmi.   ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Príklady: 
 
 
Učiteľ/učiteľka kladie otázky, ktoré podporujú divergentné myslenie. ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Príklady: 
 
 
Učiteľ/učiteľka zadáva úlohy, ktoré podporujú konvergentné myslenie. ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Príklady: 
 
 
Učiteľ/učiteľka dáva priestor pre vyjadrenie rôznych názorov.  ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Príklady: 
 
 
Učiteľ/učiteľka akceptuje netradičné, tvorivé riešenia žiakov.   ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Príklady: 
 
 
Učiteľ/učiteľka vedie žiakov k tomu, aby používali rôzne zdroje informácií. ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Príklady: 
 
 
Učiteľ/učiteľka vedie žiakov k tomu, aby si overovali zdroje informácií. ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Príklady: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka používa príklady, ktoré ilustrujú rôzne prístupy k problému.  ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Príklady: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka zadáva úlohy, ktoré umožňujú uplatniť tvorivosť žiakov. ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Príklady: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka zadáva úlohy, ktoré podporujú argumentáciu.  ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Príklady: 
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Príloha 15 – Mikrosprávanie učiteľa v triede (záznamový hárok) 

Tzv. mikrosprávanie predstavuje veľmi jemné, často nevedomé a opakujúce sa prejavy správania učiteľa, ktoré 
prispievajú k prirodzenému budovaniu vzťahu medzi učiteľom a žiakmi, pretože pomáhajú prirodzene čítať 
verbálne aj neverbálne signály a súčasne umožňujú interpretovať autenticitu učiteľa a akceptáciu všetkých  
žiakov v triede. 
Učiteľ/učiteľka udržiava očný kontakt so žiakmi.    ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka prirodzene rozdeľuje vizuálnu pozornosť.   ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka sa často usmieva.      ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka používa mimovoľné gestá.     ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
  
Učiteľ/učiteľka používa symbolické gestá.      ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka sa pohybuje po triede.      ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka prirodzene pracuje s intonáciou reči.   ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka oslovuje žiakov krstným menom.    ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka žiakom poďakuje za ich odpovede a reakcie.   ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka neverbálne reaguje na odpovede a reakcie žiakov.  ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka parafrázuje odpovede a reakcie žiakov.   ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
 
 
 
Učiteľ/učiteľka nechá žiakov dohovoriť, neskáče im do reči.   ÁNO - NIE – NEDÁ SA POSÚDIŤ 
Poznámky: 
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