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Úvod 

V rámci študijného programu učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii absolvujú 
študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v obidvoch stupňoch štúdia dovedna 
tri typy pedagogických praxí; prvú v bakalárskom stupni štúdia a ďalšie dve v magisterskom stupni 
štúdia. Kým prvá pedagogická prax je zameraná výlučne na hospitačnú činnosť, a to na pozorovanie a 
následnú analýzu, reflexiu a interpretáciu edukačného procesu realizovaného rôznymi učiteľmi na 
rôznych vyučovacích predmetoch v základných a stredných školách, počas druhej pedagogickej praxe 
študenti 1. ročníka magisterského štúdia popri prevažujúcej hospitačnej činnosti výlučne na hodinách 
slovenského jazyka a literatúry v základných a stredných školách realizujú prvýkrát počas svojho štúdia 
už aj vlastnú výučbu tohto predmetu, pričom práve vlastná vyučovacia činnosť študenta výrazne 
dominuje pri realizácii poslednej, 3. pedagogickej praxe v 2. ročníku magisterského štúdia. Obidve 
pedagogické praxe realizované v magisterskom stupni štúdia sú veľmi dôležitou súčasťou prípravy 
študentov slovenského jazyka a literatúry na každodennú prácu učiteľa tohto predmetu v nižšom aj 
vyššom sekundárnom vzdelávaní, ich zameranie však neumožňuje, aby sa študenti v dostatočnej miere 
zoznámili aj s povinnosťami a činnosťami učiteľa slovenského jazyka a literatúry súvisiacimi napríklad 
s prípravou žiakov na celoštátne zisťovanie a overovanie ich vedomostí a zručností na výstupe z 
primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania či s podnecovaním a rozvíjaním záujmu 
žiakov o slovenský jazyk a literatúru prostredníctvom ich zapájania do rôznych mimovyučovacích 
aktivít. 

S cieľom skvalitniť praktickú prípravu študentov slovenského jazyka a literatúry a obohatiť ju aj o 
uvedené oblasti ich budúceho pôsobenia v základných a stredných školách sa Katedra slovenského 
jazyka a literatúry PdF UK rozhodla zapojiť do projektu ESF č. 312011AFX7 Skvalitnenie prípravy 
budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, 
jazykov a umeleckých vied návrhmi pedagogických stáží určených pre študentov magisterského stupňa 
štúdia, ktoré sú zamerané na celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl a 4. 
ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom zo slovenského jazyka a literatúry 
(Testovanie 5 a Testovanie 9), na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, olympiádu zo 
slovenského jazyka a literatúry, recitačné súťaže a na školský časopis a rozhlas. 

Publikácia Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Metodika stáže sprostredkúva základné 
informácie o olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej len OSJL) a o stáži zameranej na OSJL, 
ktorá je určená pre študentov 1. a 2. ročníka magisterského stupňa štúdia a ktorej cieľom je posilniť 
praktickú prípravu študentov slovenského jazyka a literatúry na učiteľské povolanie prostredníctvom 
praktickej výučby realizovanej v cvičnej škole. Publikácia predstavuje OSJL ako formu dobrovoľnej 
záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl zameranú na podporovanie a prehlbovanie ich 
tvorivej činnosti a záujmu o sebavzdelávanie v oblasti slovenského jazyka a literatúry. Pozornosť sa 
preto sústreďuje na ciele OSJL, na jej obsahové zameranie, na špecifikáciu súťažných zadaní z hľadiska 
ich formy a obsahu a na spôsob a kritériá ich hodnotenia. Publikácia ďalej informuje o obsahovom 
zameraní stáže a poskytuje základné informácie a pokyny pre cvičných učiteľov (mentorov) a študentov 
(stážistov). Keďže školské kolá OSJL organizujú a zabezpečujú školské komisie OSJL, tvorené spravidla 
učiteľmi slovenského jazyka a literatúry, ktorých úlohou je propagovať OSJL medzi žiakmi, systematicky 
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pracovať s talentovanými žiakmi prejavujúcimi záujem o slovenský jazyk a literatúru, poskytovať im 
pomoc pri ich odbornej príprave na jednotlivé kolá OSJL a, samozrejme, zabezpečovať OSJL po 
odbornej, obsahovej a organizačnej stránke, je potrebné, aby študenti slovenského jazyka a literatúry 
v rámci prípravy na svoje učiteľské povolanie mali možnosť zapojiť sa aj do organizovania OSJL v cvičnej 
škole a oboznámiť sa s procesom tvorby a hodnotenia súťažných zadaní určených pre jej školské kolo. 
Počas stáže tak nadobudnú aj cenné praktické skúsenosti s prípravou písomných a ústnych zadaní (t. j. 
s tvorbou testových úloh, navrhovaním tém písomných slohových prác a rečníckych prejavov), ako aj 
skúsenosti s ich analýzou a hodnotením.  
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1 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Podľa informácií uvedených v organizačnom poriadku OSJL zverejnenom na webových stránkach 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poslaním OSJL je predovšetkým 
rozširovať, prehlbovať a upevňovať komunikačné zručností žiakov základných a stredných škôl, 
zvyšovať ich záujem o slovenský jazyk a literatúru, ako aj o jeho štúdium na vysokých školách, a keďže 
ide o formu dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, zapájaním žiakov do OSJL možno podporovať 
a prehlbovať aj ich záujem o sebavzdelávanie a vlastnú tvorivú činnosť a prispievať tak aj k ich 
účelnému využívaniu voľného času.  

OSJL je postupovou súťažou organizovanou od školského roka 2008/2009, ktorú vyhlasuje 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odborne garantuje Slovenská 
komisia OSJL v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny. Realizuje sa v troch 
kategóriách určených pre žiakov  

- 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií (kategória C), 
- 1. a 2. ročníka stredných škôl a 5. a 6. ročníka osemročných gymnázií (kategória B) a  
- 3. a 4., resp. aj 5. ročníka stredných škôl a 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií (kategória A). 

OSJL prebieha v niekoľkých postupových kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne). Školských 
kôl OSJL sa zúčastňujú žiaci všetkých troch kategórií, ktorí v danej škole prejavia záujem o olympiádu. 
Okresné kolá sú určené výlučne pre víťazov školských kôl súťažiacich v kategórii C. Do krajských kôl 
postupujú víťazi okresných kôl súťažiaci v kategórii C a víťazi školských kôl súťažiaci v kategóriách A a B. 
Víťazi krajských kôl všetkých troch kategórií postupujú do celoštátneho kola.  

 

1.1 Súťažné zadania a ich hodnotenie 

Informácie o súťažných zadaniach a ich hodnotení sú zverejnené v Organizačnom poriadku 
olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (2017). Súťažné zadania pre jednotlivé kategórie a kolá 
OSJL sa skladajú z dvoch častí: písomnej a ústnej.  

Písomná časť zadaní pozostáva  

- z didaktického testu „s rozličnými typmi úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, zameranými 
na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých 
jazykových rovín a teórie literatúry“ (Organizačný poriadok olympiády zo slovenského jazyka 
a literatúry, 2017, s. 5) a  

- tvorby vlastného textu, resp. transformácie textu, „v ktorej má žiak preukázať schopnosť písať 
žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality“ (tamže).  

Ústna časť zadaní je zameraná na prípravu rečníckeho prejavu na zadanú tému a na jeho 
prednesenie spamäti (v rozsahu minimálne 10 viet) s využitím charakteristických znakov rečníckeho 
štýlu a prvkov verbálnej aj neverbálnej komunikácie. 

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/10.%20rocnik%202017-2018/op%20osjl%20k%20010118.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/12379.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/12379.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/12379.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/12379.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/10.%20rocnik%202017-2018/op%20osjl%20k%20010118.pdf
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Pri hodnotení výkonov jednotlivých súťažiacich hodnotiace komisie postupujú podľa inštrukcií 
uvedených v metodicko-organizačných pokynoch platných pre aktuálny ročník OSJL (pozri napr. 
webové stránky IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže). Hodnotenie písomnej a ústnej časti 
súťažných zadaní OSJL prebieha jednak na základe kľúča správnych odpovedí (pri didaktickom teste), 
jednak na základe hodnotiacich kritérií (pri tvorbe vlastného textu/transformácii textu a pri príprave 
a následnom prednese rečníckeho prejavu), ktoré si ešte bližšie predstavíme. 

Didaktický test je tvorený 25 otázkami (prevažne uzavretými s výberom odpovede zo štyroch 
možností), ktoré sa viažu na štyri (resp. tri) ukážky. Ide o test relatívneho výkonu, t. j. rozlišujúci, 
normatívno-referenčný (NR) test, ktorý porovnáva výkon súťažiacich podľa zvládnutia požiadaviek 
testu. Komisia ho hodnotí na základe kľúča správnych odpovedí, pričom za každú správnu testovú 
položku udeľuje jeden bod (celkovo 25 bodov).  

Tvorbu vlastného textu, resp. transformáciu textu komisia hodnotí podľa piatich kritérií, ktorými 
sú  

1. dodržanie žánra a témy,  
2. výstižnosť,  
3. originalita textu,  
4. jazyková zložka (lexika, gramatika, štýl), 
5. pravopis,  

pričom dodržanie stanoveného žánra a témy je nevyhnutnou podmienkou udelenia bodov v tejto časti 
súťaže (pri nedodržaní tohto kritéria je hodnotená 0 bodmi). Za každú položku je možné udeliť 
maximálne 3 body (celkovo 15 bodov).  

Ústnu časť súťaže komisia hodnotí podľa troch kritérií, ktorými sú 

1. výstavba textu,  
2. prednes (výslovnosť, prozodické vlastnosti),  
3. celkový dojem (vystupovanie, verbálne a neverbálne prejavy), 
pričom za každú položku je možné udeliť maximálne 5 bodov (celkovo 15 bodov). 

Úspešnými riešiteľmi konkrétneho kola OSJL sa stávajú tí súťažiaci, ktorí dosiahnu stanovený počet 
bodov uvedený v metodicko-organizačných pokynoch platných pre aktuálny ročník OSJL. Poradie 
súťažiacich sa určuje na základe celkového počtu získaných bodov, pričom v prípade rovnakého počtu 
bodov u viacerých súťažiacich je rozhodujúci počet bodov získaných v didaktickom teste a v prípade 
opätovnej rovnosti bodov o poradí súťažiacich rozhoduje ďalšie kritérium, a to počet bodov získaných 
za: 1. tvorbu vlastného textu/transformáciu textu (celkovo), 2. originalitu vytvoreného alebo 
transformovaného textu, 3. celkový dojem v ústnej časti súťaže (kritériá sú uvedené postupne podľa 
ich relevantnosti). 

 

1.2 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2020/2021 

13. ročník OSJL v školskom roku 2020/2021 ovplyvnila nepriaznivá epidemiologická situácia na 
Slovensku, v dôsledku ktorej bol spôsob realizácie jednotlivých súťažných kôl OSJL pozmenený 
nasledovne:  

- v školských kolách ústna časť OSJL mohla byť v prípade zatvorenia škôl vynechaná a písomná 
časť sa mohla realizovať buď online, alebo papierovou (tzv. korešpondenčnou) formou,  

https://www.iuventa.sk/olympiady-1/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury/organizacny-poriadok-a-pokyny/
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- v okresných kolách súťažiaci absolvovali len písomnú časť olympiády, a to iba didaktický test, 
ktorý prebehol online, pričom ústna časť sa nerealizovala,  

- v krajských kolách všetci súťažiaci absolvovali písomnú časť (test online formou 
a tvorbu/transformáciu textu mailovou formou), no iba prví piati súťažiaci v každej kategórii, 
ktorí dosiahli najvyššie skóre v písomnej časti, absolvovali aj ústnu časť formou 
videokonferenčného hovoru,  

- v celoštátnom kole súťažiaci absolvovali písomnú aj ústnu časť OSJL online formou. 

V nasledujúcej tabuľke (Tab. 1) uvádzame linky na didaktické testy, písomné zadania (tvorbu 
vlastného textu, resp. transformáciu textu) a ústne zadania (tvorbu a prednes rečníckeho prejavu) 
využité na OSJL v jednotlivých kategóriách a kolách v školskom roku 2020/2021, s ktorými sa študenti 
(stážisti) môžu oboznámiť počas stáže. Na ilustráciu uvádzame aj konkrétne inštrukcie využité 
v písomných a ústnych zadaniach, avšak konkrétne testy ani texty využité ako ukážky v písomných 
a ústnych zadaniach vzhľadom na ich rozsah neuvádzame.  

 

Tab. 1 Prehľad didaktických testov, písomných a ústnych zadaní OSJL v šk. r. 2020/2021 

KA
TE

G
Ó

RI
A 

C 

Okresné kolo 

Didaktický test Transformácia textu: nerealizovaná Ústna časť: nerealizovaná 

Krajské kolo 

Didaktický test Transformácia textu: 

Transformujte obsah ukážky 1 do sci-fi 
príbehu s využitím myšlienok 
Christophera Conselicea (cca 15 viet). 

Ústna časť: 

Predneste príhovor (cca 3 – 5 minút) pri 
príležitosti oslavy narodenín staršieho 
súrodenca. 

Celoštátne kolo 

Didaktický test Transformácia textu: 

Báseň Milana Rúfusa použi ako 
inšpiráciu na umelecký opis jesennej 
prírody (max. 15 viet). 

Ústna časť: 

Na základe informácií získaných z ukážky 3 
si priprav slávnostný príhovor pri 
príležitosti otvorenia Múzea drotárstva. 

KA
TE

G
Ó

RI
A 

B 

Krajské kolo 

Didaktický test Transformácia textu: 

Pretransformujte obsah básne Strom 
do podoby úvahy o stave prírody v 21. 
storočí. (Rozsah cca 150 – 200 slov.) 

Ústna časť: 

Predneste krátky prejav (cca 3 – 5 minút) v 
prospech cestovania verejnou dopravou. 

Celoštátne kolo 

Didaktický test Transformácia textu: 

Pretransformujte prvé tri odseky ukážky 
2 do dramatickej literárnej/jazykovej 
formy. 

Ústna časť: 

Predneste krátky (cca 3 – 5 minút) diskusný 
príspevok na tému Zdroje konfliktov pri 
komunikácii medzi rodičmi a deťmi a 
návrhy, ako im zabrániť. 

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/ok/ok_osjl20_test_c.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/kk/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia%20(a,b)/kk%20osjl_kat.c_onlinetest.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/kk/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia%20(a,b)/kk_osjl21_prva-cast_c_transformacia_online-kolo.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/kk/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia%20(a,b)/kk_osjl21_druha-cast_c_online-kolo.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/ck/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia/ck-osjl21_test_c_online.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/ck/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia/ck_osjl21_transormacia_b_online.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/ck/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia/ck-osjl21_prejav_c_online.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/kk/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia%20(a,b)/kk_osjl21_prva-cast-b_test_online-kolo.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/kk/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia%20(a,b)/kk_osjl21_prva-cast-b_transformacia_online-kolo.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/kk/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia%20(a,b)/kk_osjl21_druha-cast_b.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/ck/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia/ck_osjl21_test_b_online.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/ck/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia/ck_osjl21_transormacia_b_online.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/ck/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia/ck_osjl21_prejav_b_online.pdf
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KA
TE

G
Ó

RI
A 

A 

Krajské kolo 

Didaktický test Transformácia textu:  

Pretransformujte obsah básne Ohýbači 
železa na zápis chlapca/mladého 
muža/básnického subjektu do 
osobného denníka. Rozsah cca 150 slov. 

Ústna časť:  

Predneste agitačný prejav (cca 3 – 5 minút) 
v prospech zachovania prírodného 
prostredia/pôvodnej výstavby namiesto 
realizácie veľkého developerského 
projektu. 

Celoštátne kolo 

Didaktický test Transformácia textu: 

Pretransformujte myšlienky z básne 
Študenti, ktoré vás najviac oslovili, do 
článku (10 – 15 viet) pre študentský 
časopis. 

Ústna časť: 

Predneste krátky (max. 5-minútový) 
rečnícky prejav, v ktorom vyzdvihnete na 
turistickom veľtrhu prírodné krásy 
Slovenska pre potenciálnych zákazníkov zo 
zahraničia. 

 
  

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/kk/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia%20(a,b)/kk_osjl21_a_prva-cast_test_online-kolo.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/kk/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia%20(a,b)/kk_osjl21_a_prva-cast_transformacia_online-kolo.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/kk/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia%20(a,b)/kk_osjl21_druha-cast_a.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/ck/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia/ck_osjl21_test_a_online.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/ck/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia/ck_osjl21_transformacia_a_online.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/13.%20rocnik%202020-2021/ck/%C3%BAlohy%20a%20rie%C5%A1enia/ck_osjl21_prejav_a_online.pdf
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2 Charakteristika stáže olympiáda zo slovenského 
jazyka a literatúry 

Stáže v rozsahu 4 hodiny za semester sa zúčastňujú študenti 1. alebo 2. ročníka magisterského 
stupňa štúdia v učiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra v kombinácii. Stáž 
prebieha v cvičnej základnej škole alebo strednej škole, ktorá organizuje a zabezpečuje OSJL, a to 
prioritne v období prípravy a realizácie školského kola OSJL. Uvedený počet hodín stáže sa vzťahuje 
primárne na činnosti realizované v danej škole v priamom kontakte stážistov s mentorom – učiteľom 
slovenského jazyka a literatúry, ktorý je členom školskej komisie OSJL. Jeden mentor sa počas stáže 
venuje skupine troch študentov (stážistov). Prehľad základných informácií o stáži olympiáda zo 
slovenského jazyka a literatúry uvádzame v nasledujúcej tabuľke (Tab. 2). 

 

Tab. 2 Prehľad základných informácií o stáži olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Názov stáže olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Obdobie realizácie stáže zimný/letný semester  

Počet hodín stáže 4 h/semester 

Počet študentov (stážistov) v skupine 3 

Vyhodnotenie pôsobenia študenta na stáži hodnotiaci protokol pre cvičného učiteľa 

Výstupy študenta (stážistu) zo stáže hodnotiaci protokol pre študenta  

Obsahové zameranie stáže 

1. Problematika prípravy písomnej a ústnej časti olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 
• Stručné oboznámenie stážistov s organizačným poriadkom OSJL a s metodicko-

organizačnými pokynmi pre aktuálny ročník OSJL 
• Priblíženie podoby písomnej a ústnej časti súťažných zadaní, ukážka konkrétnych súťažných 

úloh a ich riešení z predchádzajúcich ročníkov OSJL 
2. Zásady tvorby testov. Obsahové zameranie testov 

• Priblíženie procesu tvorby rozličných typov testových úloh s rôznou kognitívnou 
náročnosťou, zameraných na prácu s textom, čítanie s porozumením, overenie vedomostí a 
zručností žiakov z jednotlivých jazykových rovín a z teórie literatúry  

• Oboznámenie stážistov so spôsobmi zabezpečenia objektivity, validity, spoľahlivosti a 
citlivosti testu určeného pre školské kolo OSJL 

• Zapojenie stážistov do tvorby testových úloh 
3. Návrhy tém písomných slohových prác (resp. výber textov na transformáciu) a návrhy tém 

ústnych (rečníckych) prejavov 
• Oboznámenie stážistov s prípravou zadaní zameraných na tvorbu alebo transformáciu 

textu a na tvorbu rečníckeho prejavu 
• Zapojenie študentov do prípravy návrhov tém písomných a ústnych prejavov, resp. do 

výberu textov určených na transformáciu 
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4. Spôsob a kritériá hodnotenia písomných a ústnych zadaní OSJL, analýza výsledkov 
• Oboznámenie stážistov s kritériami hodnotenia vytvoreného alebo transformovaného 

textu: dodržanie žánra a témy, výstižnosť, originalita textu, jazyková zložka (lexika, 
gramatika, štýl), pravopis 

• Oboznámenie stážistov s kritériami hodnotenia ústneho prejavu: výstavba textu, prednes 
(výslovnosť, dodržanie prozodických vlastností), celkový dojem (vystupovanie, verbálne a 
neverbálne prejavy) 

• Sprostredkovanie priamej účasti stážistov na školskom kole OSJL v cvičnej škole (ak to 
obdobie realizácie stáže umožňuje) 

• Zapojenie stážistov do cvičného hodnotenia súťažných zadaní a do analýzy výsledkov 
školského kola OSJL 

 

2.1 Pokyny pre cvičných učiteľov 

Študenti si stáž olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry zapisujú na základe prejaveného 
záujmu ako výberový predmet. Metodička praxe kontaktuje cvičných učiteľov (mentorov) v cvičných 
základných a stredných školách, dohodne sa s nimi na termíne realizácie stáže a pridelí im konkrétnych 
študentov (stážistov). Mentori zabezpečia priebeh stáže v súlade s jej cieľmi, obsahovým zameraním 
a trvaním. Sprostredkujú stážistom základné informácie súvisiace s organizáciou a zabezpečením 
školského kola OSJL. Stručne ich oboznámia s organizačným poriadkom OSJL a s metodicko-
organizačnými pokynmi pre aktuálny ročník OSJL. Predstavia im podobu písomnej a ústnej časti 
súťažných zadaní, a to aj na konkrétnych ukážkach súťažných úloh z predchádzajúcich ročníkov OSJL. 
(Súťažné úlohy zo všetkých ročníkov okresných, krajských aj celoštátnych kôl OSJL sú dostupné aj s 
riešeniami na https://www.iuventa.sk/olympiady-1/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury/.) 
Mentori priblížia stážistom aj proces tvorby testových úloh rôznej kognitívnej náročnosti, zameraných 
na prácu s textom, čítanie s porozumením a na overenie vedomostí a zručností z jednotlivých 
jazykových rovín a z teórie literatúry, pričom ich upozornia aj na možnosť využiť pri tvorbe testov 
publikácie ako  

• Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete slovenský jazyk a literatúra (Hincová – 
Húsková, 2012),  

• Metodika tvorby testových úloh a testov (Kubiš a kol., 2015), 
• Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 2. Matematika. Slovenský jazyk a literatúra. Slovenský 

jazyk a slovenská literatúra. Maďarský jazyk a literatúra (2013),  
• Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 3. Slovenský jazyk a literatúra. Maďarský jazyk a 

literatúra. Slovenský jazyk a slovenská literatúra (2013).  
 

V súvislosti s tvorbou testov mentori upozornia stážistov aj na najčastejšie nedostatky znižujúce 
reliabilitu (a následne aj validitu) testov, a to najmä na nejasnú, resp. nepresnú formuláciu úloh, 
viacero možností správnych odpovedí, nevhodné distraktory, naznačenie správnej odpovede atď. 
Zamerajú sa aj na návrhy tém písomných slohových prác (resp. na výber textov na transformáciu) a na 
návrhy tém ústnych (rečníckych) prejavov. Predstavia stážistom aj postup pri hodnotení písomných a 
ústnych zadaní na základe stanovených kritérií, ktorými sú pri hodnotení vytvoreného alebo 
transformovaného textu dodržanie žánra a témy, výstižnosť, originalita textu, jazyková zložka (lexika, 
gramatika, štýl), pravopis a pri hodnotení ústneho prejavu výstavba textu, prednes (výslovnosť a 
dodržanie prozodických vlastností) a celkový dojem (vystupovanie, verbálne a neverbálne prejavy). 

https://www.iuventa.sk/olympiady-1/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury/
https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikaci%20e/a_huskova_k_hincova_tvorba_testov_a_moznosti_ich_vyuzitia_v_predmete_sjl.pdf
https://www.etest.sk/data/files/1969_metodika-tvorby_final-2016.pdf
https://www.nucem.sk/dl/3571/Zbierka_ISCED_2_2013_v3.7_CD.pdf
https://www.nucem.sk/dl/3571/Zbierka_ISCED_2_2013_v3.7_CD.pdf
https://www.nucem.sk/dl/3569/ZBIERKA_VUJ_preWWW.pdf
https://www.nucem.sk/dl/3569/ZBIERKA_VUJ_preWWW.pdf
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Umožnia stážistom získať praktickú skúsenosť s tvorbou úloh písomnej a ústnej časti školského kola 
OSJL, sprostredkujú im priamu účasť na školskom kole OSJL (ak to obdobie realizácie stáže umožňuje), 
pričom ich zapoja aj do hodnotenia súťažných úloh a do analýzy výsledkov zúčastnených žiakov, 
zamerajúc sa predovšetkým na oblasti, v ktorých žiaci vynikajú a v ktorých sa u nich, naopak, prejavujú 
prípadné nedostatky.  

Pred začiatkom stáže mentori v spolupráci s metodičkou praxe vytvoria harmonogram stáže s 
konkrétnymi termínmi jednotlivých aktivít aj s ich plánovaným trvaním a najneskôr na prvom stretnutí 
ho dajú k dispozícii stážistom. Po skončení stáže mentori prostredníctvom hodnotiaceho protokolu 
slovne zhodnotia participáciu študentov počas stáže a ohodnotia ju aj zodpovedajúcim stupňom na 
základe stupnice uvedenej v informačnom liste predmetu). 

 

2.2 Pokyny pre študentov 

Študenti si zapíšu stáž olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry ako výberový predmet 
(informácie o predmete sú uvedené v informačnom liste). Pred začiatkom stáže absolvujú úvodné 
stretnutie s metodičkou praxe, na ktorom budú oboznámení s priebehom stáže a podmienkami jej 
úspešného absolvovania. Počas stáže sa riadia harmonogramom vypracovaným cvičným učiteľom 
(mentorom) a jeho pokynmi, ktoré sú povinní dôsledne dodržiavať. Spolupracujú s mentorom pri 
príprave testových úloh a návrhov tém písomných a ústnych prejavov, resp. pri výbere textov na 
transformáciu určených pre školské kolo OSJL. Ako pozorovatelia sa zúčastnia školského kola OSJL 
v cvičnej škole (ak to obdobie realizácie stáže umožňuje), zapoja sa do cvičného hodnotenia súťažných 
zadaní a spoločne s mentorom na základe analýzy výsledkov OSJL v cvičnej škole vyhodnotia schopnosť 
zúčastnených žiakov pracovať s textom, čítať s porozumením, aplikovať vedomosti z jednotlivých 
jazykových rovín a z teórie literatúry, ako aj ich schopnosť komunikovať písomnou a ústnou formou 
v súlade s inštrukciami uvedenými v súťažných zadaniach. Na základe identifikácie a analýzy 
problémových typov úloh v súťažných zadaniach sa pokúsia sformulovať návrhy odporúčaní, ako 
prehĺbiť vedomosti a zručnosti žiakov (najmä účastníkov olympiády) v oblastiach, v ktorých nedosiahli 
želateľné výsledky, a ako posilniť ich záujem o tieto oblasti. Po ukončení stáže študenti vyplnia 
hodnotiaci protokol, ktorého súčasťou je aj záverečné zhodnotenie absolvovanej stáže (reflexia), a 
zúčastnia sa záverečného hodnotiaceho seminára organizovaného metodičkou katedry .  
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Záver 

Študenti slovenského jazyka a literatúry ako budúci učitelia tohto predmetu potrebujú počas 
svojej pregraduálnej prípravy nadobudnúť popri kompetenciách, vedomostiach a zručnostiach, ktoré 
sú nevyhnutné pri výučbe slovenského jazyka a literatúry, aj skúsenosti s prípravou, realizáciou 
a vyhodnotením školského kola OSJL, teda aj s tvorbou, analýzou a hodnotením testov, ako aj 
písomných a ústnych súťažných zadaní. Cieľom stáže zameranej na olympiádu zo slovenského jazyka a 
literatúry je prepojiť prípravu študentov s potrebami školskej praxe práve prostredníctvom ich 
zapojenia do aktivít, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných 
a stredných školách, no počas pedagogickej praxe na nich študenti bežne neparticipujú, resp. nemajú 
túto možnosť všetci. Absolvovanie takto špecificky zameranej stáže posilní a skvalitní pregraduálnu 
prípravu študentov slovenského jazyka a literatúry. 
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Príloha 1 Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická fakulta 

Kód predmetu: 
PdF.KSJL/M-SLOde026/20 

Názov predmetu: 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 4s 
Metóda štúdia: prezenčná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študenti absolvujú v cvičnej škole stáž v rozsahu 4 hodín a vypracujú záznam (reflexiu) podľa vopred 
stanovených kritérií (ohodnotí ju metodik katedry). 
Cvičný učiteľ zhodnotí participáciu študentov počas ich stáže v cvičnej škole. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti sa oboznámia s procesom tvorby a hodnotenia súťažných zadaní určených pre školské kolo 
olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zapojením sa do organizovania olympiády v cvičnej škole 
získajú nové kompetencie a nadobudnú praktické skúsenosti s prípravou písomných a ústnych zadaní, ako 
aj s ich analýzou a hodnotením. 



19 

 

Stručná osnova predmetu: 
1. Problematika prípravy písomnej a ústnej časti olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  
2. Zásady tvorby testov. Obsahové zameranie testov. 
3. Návrhy tém písomných slohových prác (resp. výber textov na transformáciu) a návrhy tém ústnych 
(rečníckych) prejavov. 
4. Spôsob a kritériá hodnotenia písomných a ústnych zadaní olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 
analýza výsledkov. 

Odporúčaná literatúra: 
BELÁKOVÁ, M. 2017. Teória a prax vyučovania slovenského jazyka I. (Úvod do problematiky). 
Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. 76 s. ISBN 978-80-568-0066-9. 

HINCOVÁ, K. – HÚSKOVÁ, A. 2012. Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete slovenský jazyk a 
literatúra. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. 68 s. ISBN 978-80-8052-405-0. 
Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 2. Matematika. Slovenský jazyk a literatúra. 
Slovenský jazyk a slovenská literatúra. Maďarský jazyk a literatúra. Zost. B. Mizerová. Bratislava: Národný 
ústav certifikovaných meraní vzdelávania, 2013. 145 s. ISBN 978-80-89638-04-8. 
Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 3. Slovenský jazyk a literatúra. Maďarský jazyk a literatúra. 
Slovenský jazyk a slovenská literatúra. Zost. E. Péteryová. Bratislava: Národný ústav certifikovaných 
meraní vzdelávania, 2013. 96 s. ISBN 978-80-89638-15-4 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A ABS B C D E FX 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vyučujúci: Mgr. Eva Faithová, PhD., Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.02.2021 

Schválil: doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD., prof. PhDr. Róbert  
Letz, PhD., prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., doc. Tivadar Palágyi, PhD.,  
prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD., doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc., 
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD., doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. 
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Príloha 2 Hodnotiaci protokol pre cvičného učiteľa 

Názov stáže:  
 

olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Meno cvičného učiteľa: 
 

 

Názov a adresa cvičnej školy: 
 

 

Termín konania stáže (konkrétne dni): 
 

 

Mená študentov v skupine: 
 

 

Meno hodnoteného študenta, ročník, 
skratka študijného programu: 

 

 
1. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte novonadobudnuté zručnosti študenta uplatňované pri 

analýze a hodnotení písomných a ústnych zadaní OSJL a pri tvorbe vlastných súťažných zadaní. 
(1 = nízka úroveň, 5 = vysoká úroveň) 

1  2  3  4  5 
2. Celkovo zhodnoťte pôsobenie študenta na stáži a udeľte mu hodnotiaci stupeň (A – Fx). 

 

 

 

 

 

 

Udelený hodnotiaci stupeň:  

 

3. Uveďte svoje postrehy a pripomienky k obsahovej náplni stáže, k jej organizácii a priebehu. 
Čo považujete za najväčšie pozitíva (prínos) stáže a aké prípadné zmeny navrhujete? 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: Podpis cvičného učiteľa: 
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Príloha 3 Hodnotiaci protokol pre študenta 

 

Názov stáže:  olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
 

Meno študenta, ročník, skratka študijného 
programu: 

 

Meno cvičného učiteľa: 
 

 

Názov a adresa cvičnej školy: 
 

 

Termín konania stáže (konkrétne dni): 
 

 

Mená študentov v skupine: 
 

 

 

1. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte obsahovú náplň stáže. (1 = nízka úroveň, 5 = vysoká úroveň) 

1  2  3  4  5 
2. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte organizáciu a priebeh stáže. (1 = nízka úroveň, 5 = vysoká 

úroveň) 

1  2  3  4  5 
3. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte prínos stáže pre Vaše budúce učiteľské pôsobenie. (1 = nízky 

prínos, 5 = vysoký prínos) 

1  2  3  4  5 
4. Uveďte svoje pripomienky k stáži, ako aj návrhy na jej zlepšenie (zefektívnenie, 

zatraktívnenie). 
 
 
 
 
 

 
5. V záverečnej reflexii celkovo zhodnoťte absolvovanú stáž. Uveďte, čo považujete za jej 

najväčšie pozitíva najmä so zreteľom na Vaše budúce učiteľské pôsobenie. 
 

 

 

 

 

Dátum: Podpis študenta: 
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