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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 prebiehajúcej 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 Recitačné súťaže. Metodika stáže venuje pozornosť dobrovoľnej záujmovej činnosti 
žiakov základných a stredných škôl zameranej na umelecký prednes poézie a prózy na školských, 
regionálnych aj celoslovenských recitačných súťažiach. Stručne predstavuje výber súčasných 
recitačných súťaží organizovaných na Slovensku, prípravu recitátorov na umelecký prednes, ako aj 
kritériá na hodnotenie úrovne ich prednesu. Publikácia sprostredkúva aj základné informácie o stáži 
zameranej na recitačné súťaže, ktorá je určená pre študentov slovenského jazyka a literatúry v 1. a 2. 
ročníku magisterského stupňa štúdia a ktorej cieľom je posilniť ich praktickú prípravu na učiteľské 
povolanie práve prostredníctvom takejto formy praktickej výučby realizovanej v cvičnej škole. 
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1 Recitačné súťaže 

Na Slovensku sa každoročne organizuje viacero celoštátnych, ako aj regionálnych recitačných 
súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy, do ktorých sa môžu zapojiť aj žiaci základných 
a stredných škôl. Poslaním týchto súťaží je prispievať k vyhľadávaniu a podporovaniu nadaných žiakov, 
viesť ich k tvorivej činnosti, kultivovať ich verbálny aj neverbálny prejav, upevňovať ich záujem 
o sebavzdelávanie a tým prispievať aj k účelnému a efektívnemu využívaniu ich voľného času, tiež 
rozvíjať záujem súťažiacich, ako aj verejnosti o hodnotnú umeleckú literatúru, prehlbovať u nich 
poznanie umeleckej literatúry a jej hodnôt a prehlbovať aj ich vzťah a úctu k slovenskému jazyku. 
Recitačné súťaže tiež umožňujú pedagógom využívať poznatky nadobudnuté prostredníctvom týchto 
súťaží, ako aj prostredníctvom rozborových, hodnotiacich seminárov, ktoré bývajú ich súčasťou, aj na 
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v predmete slovenský jazyk a literatúra a, samozrejme, 
na skvalitnenie ďalšej prípravy recitátorov. 

V nasledujúcej tabuľke (Tab. 1) uvádzame výber súčasných recitačných súťaží vyhlasovaných 
a organizovaných na Slovensku spolu s ich stručnou charakteristikou a (tam, kde je to možné) aj 
s linkom na organizačný poriadok alebo propozície danej súťaže. 

 

Tab. 1 Prehľad súčasných recitačných súťaží na Slovensku  

NÁZOV ZAMERANIE SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE 

Hviezdoslavov 
Kubín 

• prednes poézie a prózy 
• tvorba recitačných kolektívov 

a divadiel poézie 

Prednes jednotlivcov 
1. žiaci 2. – 4. roč. ZŠ 
2. žiaci 5. – 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných 

gymnázií 
3. žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. roč. 

osemročných gymnázií 
4. žiaci 1. – 4. roč. stredných škôl, 5. – 8. roč. 

osemročných a bilingválnych gymnázií a 
ostatná nevysokoškolská mládež do 19 
rokov vrátane  

5. študenti vysokých škôl, žiaci 5. – 6. roč. 
konzervatórií a dospelí od 20 rokov 

Tvorba recitačných kolektívov a divadiel 
poézie  
1. detské recitačné kolektívy a divadlá 

poézie – s vekom účinkujúcich členov 
súboru do 15 rokov 

2. divadlá poézie a recitačné kolektívy 
mládeže a dospelých – s vekom 
účinkujúcich členov súboru nad 15 
rokov 

https://www.minedu.sk/data/att/1088.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/1088.pdf


8 

 

Šaliansky Maťko J. 
C. Hronského 

• prednes slovenskej povesti 1. žiaci 2. – 3. roč. ZŠ 
2. žiaci 4. – 5. roč. ZŠ 
3. žiaci 6. – 7. roč. ZŠ a žiaci 1. – 2. roč. 

osemročných gymnázií 

Zlatá podkova, 
zlaté pero, zlatý 
vlas 

• prednes slovenskej rozprávky 1. žiaci 2. – 4. roč. ZŠ 
2. žiaci 5. – 6. roč. ZŠ a ž 1. roč. 

osemročných gymnázií 
3. žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. roč. 

osemročných gymnázií 

Timravina 
studnička 

• prednes pôvodnej slovenskej 
prózy 

1. žiaci 2. – 4. roč. ZŠ  
2. žiaci 5. – 6. roč. ZŠ  
3. žiaci 7. – 9. roč. ZŠ  
4. žiaci stredných škôl 
5. dospelí 

„... a Slovo bolo 
u B oha...“ 

• prednes kresťanskej poézie 
a prózy 

1. žiaci 1. a 2. roč. ZŠ 
2. žiaci 3. a 4. roč. ZŠ 
3. žiaci 5. a 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných 

gymnázií 
4. žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. roč. 

osemročných gymnázií 
5. žiaci stredných škôl 

Vansovej 
Lomnička 

• prednes poézie a prózy 1. ženy vo veku 16 – 25 rokov 
2. ženy nad 25 rokov 

Dilongova Trstená • prednes duchovnej poézie 
a prózy 

1. žiaci 5. – 6. roč. ZŠ, 1. – 2. roč. 
osemročných gymnázií 

2. žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 3. – 4. roč. 
osemročných gymnázií 

3. žiaci stredných škôl 

Koyšove Ladce • prednes ľúbostnej poézie 1. žiaci 8. a 9. roč. ZŠ, žiaci ZUŠ a žiaci 3. – 4. 
roč. osemročných gymnázií, 

2. žiaci stredných škôl (4-ročných, resp. 5-
ročných gymnázií, 5. – 8. roč. 
osemročných gymnázií, stredných 
odborných škôl a konzervatórií) 

Kráľove Šahy • prednes poézie a prózy 
štúrovcov 

A žiaci ZŠ a osemročných gymnázií príma – 
kvarta 

B žiaci stredných škôl 
C žiaci ZŠ a SŠ s iným vyučovacím jazykom 

ako slovenským a zahraniční Slováci 
bez vekového obmedzenia 

D dospelí recitátori nad 19 rokov 
E zborové recitácie, dramatizované  

a zhudobnené pásma bez vekového 
obmedzenia 

http://www.salianskymatko.sk/?page=propozicie
http://www.salianskymatko.sk/?page=propozicie
http://www.gmos.sk/zlata-podkova-zlate-pero-zlaty-vlas/
http://www.gmos.sk/zlata-podkova-zlate-pero-zlaty-vlas/
http://www.gmos.sk/zlata-podkova-zlate-pero-zlaty-vlas/
https://www.tks.sk/oblasti-cinnosti/umelecke-slovo-a-zpoz/timravina-studnicka-2021-propozicie/
https://www.tks.sk/oblasti-cinnosti/umelecke-slovo-a-zpoz/timravina-studnicka-2021-propozicie/
https://www.minedu.sk/data/att/12396.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/12396.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/12396.pdf
http://www.uniazien.sk/aktivityprojekty/vansovej-lomnicka/
http://www.uniazien.sk/aktivityprojekty/vansovej-lomnicka/
https://www.minedu.sk/data/att/12399.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/12290.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/1055.pdf
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Okrem súťaží v prednese poézie a prózy majú žiaci základných škôl možnosť rozvíjať svoj talent 
napríklad aj zapájaním sa do súťaže Zlatá priadka, ktorá sa zameriava na detskú dramatickú tvorivosť 
žiakov 1. – 9. roč. ZŠ a 1. – 4. roč. osemročných gymnázií vo veku 6 – 15 rokov, alebo do súťaže v čítaní 
rozprávok a povestí Pod slovanskou lipou, ktorá je určená pre žiakov 1. – 3. roč. ZŠ (1. kategória) a 4. – 
5. roč. ZŠ (2. kategória). 
 

1.1 Príprava recitátora 

K objaveniu talentovaného recitátora dochádza zvyčajne v škole, preto k rozvíjaniu jeho nadania 
prispievajú svojou sústavnou a systematickou prácou s detskými recitátormi predovšetkým učitelia 
slovenského jazyka a literatúry v základných a stredných školách, ktorí často vedú aj záujmové krúžky 
zamerané na umelecký prednes, a, samozrejme, aj pedagógovia pôsobiaci v literárno-dramatickom 
odbore základných umeleckých škôl.  

V procese prípravy recitátora na prednes zohráva významnú úlohu výber vhodného básnického 
alebo prozaického textu a jeho prípadná úprava učiteľom. V prípade textu určeného na súťaž v 
umeleckom prednese je dôležitá nielen jeho primeranosť vzhľadom na vek, pohlavie, hlasové 
dispozície, skúsenosti, záujmy, povahové vlastnosti, intelektuálnu a citovú zrelosť recitátora, ale aj 
objavnosť, „neošúchanosť“ textu. Pochopiteľne, je potrebné vybrať taký text, ktorý recitátor dokáže 
pochopiť, prijať a zvládnuť. Pre žiakov základných a stredných škôl sú na umelecký prednes vhodné 
hodnotné diela slovenských aj svetových autorov literatúry pre deti a mládež, ktoré je možné v prípade 
ich väčšieho rozsahu upraviť tak, aby recitátor pri prednese neprekročil stanovený časový limit a aby 
aj po úprave ostal zachovaný vnútorný zmysel literárnej predlohy a štýl autora. S odporúčaniami, ako 
postupovať pri skracovaní literárneho textu určeného na prednes, ako aj s praktickou ukážkou úpravy 
pôvodného textu sa možno bližšie oboznámiť v publikácii Kultivovanie jazyka a reči detského recitátora 
(Bekéniová, 2010), ako aj v publikácii Ako formovať umelecký prednes (Čajková, 2013), v ktorej možno 
nájsť aj zoznam odporúčaných autorov literatúry pre deti a mládež vhodnej na prednes.  

Ďalšími dôležitými krokmi v príprave recitátora sú sémantická analýza a interpretácia vybratého 
textu, hlasová a pohybová príprava recitátora, priestorová realizácia prednesu a práca s jazykovými aj 
mimojazykovými výrazovými prostriedkami. Konkrétne ukážky analýzy, interpretácie a prípravy textu 
na prednes, praktické návrhy dychových, hlasových a výslovnostných cvičení, ako aj návrhy práce s 
výrazovými prostriedkami sú k dispozícii v už spomínaných publikáciách Ľ. Bekéniovej (2010) a J. 
Čajkovej (2013).  

Pri príprave žiakov na súťaže v prednese poézie a prózy môžu pedagógovia využívať aj ďalšie 
publikácie ako Umelecký text ako zážitok (Matušková, 2001), Prax detského prednesu (Grohová, 2000), 
Ústny prejav a umelecký prednes (Findra – Tvrdoň, 1986), Vzájomne sa počúvať (Čajková, 1995), Hovory 
s recitátorom (Mistrík, 1971). 

 

1.2 Kritériá hodnotenia umeleckého prednesu 

Na recitačných súťažiach sa umelecký prednes jednotlivých súťažiacich hodnotí podľa 
prepracovaného systému hodnotiacich kritérií vytvorených pre konkrétnu súťaž. Ich cieľom je pomôcť 
najmä menej skúseným členom porôt pri hodnotení, ako aj zjednodušiť a objektivizovať proces 
hodnotenia. Z viacerých existujúcich sústav hodnotiacich kritérií vyberáme sústavu, ktorú predstavuje 

https://kmuruzomberok.files.wordpress.com/2011/02/bekeniova_kultivovanie.pdf
https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/j.cajkova_ako_formovat_umelecky_prednes.pdf
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J. Čajková (2013, s. 59), a prezentujeme ju v nasledujúcej tabuľke (Tab. 2). Pre zaujímavosť uvádzame, 
že ide o hodnotiace kritériá, ktoré sa využívajú napríklad pri hodnotení súťaže „... a Slovo bolo 
u Boha...“ (pozri organizačný poriadok súťaže). 

 

Tab. 2 Kritériá hodnotenia umeleckého prednesu 

1. Dramaturgická príprava predlohy 

• vhodnosť výberu textu veku a typu recitátora 
• myšlienková a umelecká náročnosť predlohy 
• originalita a objavnosť predlohy 
• správne pochopenie obsahu a zmyslu textu 
• rozbor, členenie a úprava predlohy 
• vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu 
• aktuálny výklad recitovaného textu 

2. Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora 

• schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora 
• schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu 
• hlasová a rečová technika recitátora 
• originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania 
• tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami 
• funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov 
• výstavba, gradácia a pointovanie prednesu 
• miera rozumovej a citovej účasti na prednese 

3. Pôsobivosť prednesu na poslucháča 

• zacielenosť na poslucháča a kontakt s ním 
• presvedčivosť interpretácie 
• pôsobenie recitátora ako osobnosti 
• originálnosť recitátora a jeho výkonu 

 

  

https://www.minedu.sk/data/att/12396.pdf
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2  Charakteristika stáže recitačné súťaže 

 
Cieľom stáže recitačné súťaže je obohatiť komplex kompetencií, vedomostí a zručností študentov 

študujúcich v učiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra v kombinácii o nové 
kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa slovenského jazyka a literatúry, ktoré 
súvisia s prípravou recitátorov, a to najmä s výberom literárneho textu na prednes, s jeho sémantickou 
analýzou a interpretáciou, s prácou s výrazovými prostriedkami, ako aj s analýzou a hodnotením 
umeleckého prednesu žiakov.  

Stáže v rozsahu 6 hodín za semester sa zúčastňujú študenti 1. – 2. ročníka magisterského stupňa 
štúdia v učiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra v kombinácii. Stáž prebieha v 
cvičnej základnej alebo strednej škole a jej súčasťou je aj účasť študentov (stážistov) na školskom alebo 
vyššom kole recitačnej súťaže (ak to obdobie realizácie stáže umožňuje). 

 Uvedený počet hodín sa vzťahuje primárne na činnosti realizované v danej škole v priamom 
kontakte stážistov s učiteľom slovenského jazyka a literatúry, ktorý sa venuje príprave recitátorov, ako 
aj na prípadnú účasť stážistov na školskom alebo vyššom kole recitačnej súťaže. Jeden mentor sa počas 
stáže venuje skupine troch študentov (stážistov). Prehľad základných informácií o stáži uvádzame 
v nasledujúcej tabuľke (Tab. 3). 

 

Tab. 3 Prehľad základných informácií o stáži recitačné súťaže 

Názov stáže recitačné súťaže 

Obdobie realizácie stáže zimný/letný semester  

Počet hodín stáže 6 h/semester 

Počet študentov v skupine 3 

Vyhodnotenie pôsobenia študenta na stáži hodnotiaci protokol pre cvičného učiteľa 

Výstupy študenta zo stáže hodnotiaci protokol pre študenta  

Obsahové zameranie stáže 
 

1. Výber literárneho textu na prednes, jeho sémantická analýza a interpretácia 
2. Špecifiká umeleckého prednesu so zreteľom na druh a žáner literárneho textu  
3. Hlasová a pohybová príprava. Práca s výrazovými prostriedkami 
4. Kritériá hodnotenia prednesu. Analýza a hodnotenie prednesu žiaka 
5. Participácia na príprave, zabezpečení, realizácii a vyhodnotení recitačnej súťaže (ak to obdobie 

realizácie stáže umožňuje) 
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2.1 Informácie a pokyny pre cvičných učiteľov 

Študenti si stáž recitačné súťaže 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 o spôsobe výberu literárneho textu na prednes, možnostiach jeho 
sémantickej analýzy a interpretácie. Zamerajú sa tiež na špecifiká umeleckého prednesu so zreteľom 
na druh a žáner literárneho textu a predstavia stážistom aj možnosti hlasovej a pohybovej prípravy 
recitátora, ako aj možnosti práce s výrazovými prostriedkami. Oboznámia ich aj s hodnotiacimi 
kritériami prednesu, umožnia im zúčastniť sa konkrétneho kola recitačnej súťaže (ak to obdobie 
realizácie stáže umožňuje) a analyzovať aj hodnotiť prednes žiakov, ako aj porovnať vlastné hodnotenie 
s inými hodnotiteľmi. 

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 Informácie a pokyny pre študentov 

Študenti si zapíšu stáž recitačné súťaže 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. Študenti (stážisti) sa 
počas stáže riadia harmonogramom vypracovaným cvičným učiteľom (mentorom) a jeho pokynmi, 
pričom sú povinní dôsledne ich dodržiavať. Spolupracujú s mentorom pri výbere vhodných literárnych 
textov na prednes a ich prípadnej úprave, pri ich sémantickej analýze a interpretácii, ako aj pri analýze 
a hodnotení prednesu žiakov. Zúčastnia sa tiež školského alebo iného kola recitačnej súťaže (ak to 
obdobie realizácie stáže umožňuje). 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 
nevyhnutných pri výučbe slovenského jazyka a literatúry aj skúsenosti s výberom vhodných literárnych 
textov na prednes, s ich sémantickou analýzou a interpretáciou, ako aj s analýzou a hodnotením 
prednesu žiakov na základe hodnotiacich kritérií využívaných na recitačných súťažiach. Cieľom stáže 
zameranej na recitačné súťaže je prepojiť prípravu študentov s potrebami školskej praxe práve 
prostredníctvom ich zapojenia do aktivít, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu v základných aj 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-SLOde022/20 

Názov predmetu: 
Recitačné súťaže 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: Za obdobie štúdia: 6s 
Metóda štúdia: prezenčná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študenti absolvujú stáž v cvičnej škole a zúčastnia sa školského alebo vyššieho kola recitačnej súťaže v 
celkovom rozsahu 6 hodín. Vypracujú záznam (reflexiu) podľa vopred stanovených kritérií (ohodnotí ju 
metodik katedry). 
Cvičný učiteľ zhodnotí participáciu študentov počas ich stáže. 
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 získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa slovenského jazyka, 
ktoré sú spojené s prípravou recitátora, ako aj so zabezpečením, realizáciou a vyhodnotením rôznych 
recitačných súťaží. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Výber literárneho textu na prednes. Sémantická analýza a interpretácia textu. 
2. Špecifiká umeleckého prednesu so zreteľom na druh a žáner literárneho textu. 
3. Hlasová a pohybová príprava. Práca s výrazovými prostriedkami. 
4. Kritériá hodnotenia prednesu. Analýza prednesu žiaka/študenta. 
5. Participácia na príprave, zabezpečení, realizácii a vyhodnotení recitačnej súťaže. 
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Odporúčaná literatúra: 
RYBÁR, L. 1970. Umelecký prednes prózy a poézie, rečníctvo. Bratislava: Univerzita Komenského. 139 s. 
BEKÉNIOVÁ, Ľ. 2010. Kultivovanie jazyka a reči detského recitátora. Bratislava: Metodicko-pedagogické 
centrum. 56 s. ISBN 978-80-8052-356-5. 
MATUŠKOVÁ, M. 2001. Umelecký text ako zážitok. Banská Bystrica: Metodické centrum. 19 s. 
ISBN 8080413851. 
ČAJKOVÁ, J. 2013. Ako formovať umelecký prednes. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v 
Bratislave. 64 s. ISBN 978-80-8052-491-3. 
 

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:  recitačné súťaže 
 

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 umeleckého prednesu. (1 = nízka úroveň, 5 = vysoká úroveň) 

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

 

 

 

 

 

 

Udelený hodnotiaci stupeň:  

 

2. 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:  recitačné súťaže 
 

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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