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Úvod 

Metodická príručka je dokumentom o realizácii a výstupoch pedagogickej praxe hospitačnej 

v primárnom vzdelávaní a zároveň je učebným textom. Cieľové zameranie metodickej príručky priamo 

súvisí s realizáciu praxe. 

Metodický materiál je zameraný na sprostredkovanie odborných a metodických informácií pre 

študentov výtvarných odborov. Zameranie metodického materiálu je špecifické vzhľadom na to, že ide 

o dokument k realizácii a výstupoch pedagogickej praxe (hospitačnej) v primárnom vzdelávaní, so 

zameraním na výtvarnú výchovu. Výtvarná výchova je súčasťou povinného vzdelávania žiakov na 

primárom stupni na základnej škole. Hodinová dotácia v jednotlivých ročníkoch sa môže v čase 

(ob)meniť, pretože nie je statickou, ale podlieha aktuálnej legislatívnej úprave. 

Pri pregraduálnej príprave učiteľov výtvarnej výchovy je nevyhnutné, aby učiteľ mal prehľad 

a poznal nielen štruktúru a špecifiká vedenia hodiny výtvarnej výchovy, ale zároveň aby mal prehľad 

v obsahovom a formálnom výtvarnom zobrazovaní žiakov v období mladšieho školského veku. 

Metodická príručka je primárne určená študentom v pregraduálnom štúdiu výtvarnej edukácie. 

Veríme však, že môže byť zároveň inšpiráciou aj pre iných učiteľov a pedagogickú prax. 

 

autorka 
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1  Výtvarná výchova 

 

1.1 Výtvarná výchova ako vyučovací predmet 

Výtvarná výchova patrí medzi povinné predmety v rámci primárneho vzdelávania. Ako vyučovací 

predmet má bohatú históriu a v súčasnosti je jeho obsahové zameranie aktualizované 

a modernizované. 

1.1.1 Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní 

Výtvarná výchova je v rámci primárneho vzdelávania zaradená ako jeden z povinných predmetov 

štátneho vzdelávacieho programu. Štátny vzdelávací program (2015) predstavuje záväzný národný 

rámec pre primárne vzdelanie – 1. stupeň základných škôl. Reprezentuje prvú úroveň dvojúrovňového 

modelu vzdelávania. Je východiskovým dokumentom na prípravu školských vzdelávacích programov, 

ktoré predstavujú druhú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávania. Ten dáva priestor každej škole, 

aby prostredníctvom školského vzdelávacieho programu dotvorila svoj obsah vzdelávania podľa 

špecifických regionálnych a lokálnych podmienok a požiadaviek, ktoré vychádzajú z potrieb žiakov 

alebo rodičov. 

V Štátnom vzdelávacom programe (2015) môžeme nájsť, okrem základnej charakteristiky, ciele 

vzdelávania na úrovni primárneho vzdelávania. 

Tab. 1 Všeobecné ciele vzdelávania 
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vytvárať u žiakov základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových 

kompetencií 

poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a 

skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia 

viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych 

predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa 

rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v 

skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie 

rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov 

viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho 

zdravia 

viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu 

práv iných ľudí 

        Zdroj: Štátny vzdelávací program (2015) 
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Všeobecné ciele vzdelávania na 1. stupni základnej školy sú formulované skutočne všeobecne tak, 

aby korešpondovali s rozvojom celej osobnosti žiaka. 

Obsah vzdelávania na primárnom stupni je štruktúrovaný do vzdelávacích oblastí a vyučovacích 

predmetov. Vzdelávacie oblasti predstavujú širšie okruhy, v ktorých sú zaradené vyučovacie predmety 

blízke svojím obsahovým zameraním a charakterom. 

 

 

Tab. 2 Vzdelávacie oblasti 

VZDELÁVACIE OBLASTI VYUČOVACIE PREDEMTY 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

slovenský jazyk a literatúra 

slovenský jazyk a slovenská literatúra 

jazyk národnostnej menšiny a literatúra 

anglický jazyk 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI matematika 

informatika 

ČLOVEK A PRÍRODA prvouka 

prírodoveda 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

prvouka 

vlastiveda 

ČLOVEK A HODNOTY 

 

etická výchova / náboženská 

výchova/náboženstvo 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

pracovné vyučovanie 

UMENIE A KULTÚRA 

 

hudobná výchova 

výtvarná výchova 

ZDRAVIE A POHYB 

 

telesná a športová výchova 

 

Zdroj: Štátny vzdelávací program (2015) 

 

 

Výtvarná výchova je súčasťou vzdelávacej oblasti umenie a kultúra. Zameriava sa na spoznávanie 

umenia a kultúry, pochopenie významu človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty 

umenia, kultúry a kultúrnej tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vizuálneho, 

dramatického, hudobného umenia, písaného a hovoreného slova (Štátny vzdelávací program, 2015 , s. 

9). 

Výtvarná výchova vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého vyjadrovania sveta, vizuálnej 

kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. Obsah predmetu je členený do 
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tematických celkov, ktoré kladú dôraz na rozvoj predstavivosti a fantázie, pozorovacích a vyjadrovacích 

schopností a zručností pri práci s nástrojmi a materiálmi. 

 

Tab. 3 Metodické rady 

M
ET

O
D

IC
K

É 
R

A
D

Y 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety 

Podnety moderného výtvarného umenia 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

Škola v galérii 

Podnety architektúry 

Podnety fotografie 

Podnety videa a filmu 

Podnety dizajnu a remesiel 

Podnety poznávania sveta 

Elektronické médiá (od druhého ročníka) 

Zdroj: Výtvarná výchova, PV  (2014) 

 

Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít žiak získava príležitosti na uplatnenie 

fantázie a predstavivosti, a tým aj priestor pre vlastnú sebarealizáciu. Vzdelávací štandard upravuje 

a stanovuje výkon a obsah vyučovacieho predmetu výtvarná výchova. Obsah predmetu v jednotlivých 

metodických radoch je konkretizovaný vo výkonovom štandarde. Výkon sa premieta do obsahového 

štandardu, ktorý predstavuje vymedzenie učebného obsahu. Avšak je možnosť uvedené obsahy 

modifikovať a upravovať podľa konkrétnej situácie v rámci triedy žiakov. 

Hlavný cieľ výtvarnej výchovy je definovaný ako: "žiaci v nadväznosti na detský výtvarný prejav 

rozvíjajú svoju vizuálnu kultúru na úrovni poznania i vyjadrovania“ (Výtvarná výchova, PV, 2014). Ciele 

predmetu sú formulované s kontextom na žiaka a jeho rozvoj. 
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Tab. 4 Ciele výtvarnej výchovy 

C
IE

LE
 V

Ý
TV

A
R

N
EJ

 V
Ý

C
H

O
V

Y
 

ži
ac

i 

rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu 

rozvíjajú si pozorovacie schopnosti 

spoznávajú základné prostriedky výtvarného 

vyjadrovania 

rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových 

konceptov a ich formálnu a technickú 

realizáciu 

osvojujú si základné zručnosti pri práci s 

nástrojmi a materiálmi 

poznávajú umelecké diela a svoj zážitok z nich 

výtvarne vyjadrujú 

osvojujú si základné kultúrne postoje 

Zdroj: Výtvarná výchova, PV  (2014) 

 

Ciele sú štruktúrované jednak vo všeobecnejšej rovine, ako sme to uviedli v tabuľke č.4 

ale zároveň ich je možné konkretizovať v jednotlivých vyučovacích hodinách vzhľadom na ročník, vek 

žiakov a zároveň aj na obsah vyučovacej hodiny. 

Rozsah vyučovacích hodín je stanovený v rámcovom učebnom pláne, ktorý je súčasťou štátneho 

vzdelávacieho programu. Výtvarná výchova v primárnom stupni vzdelávania je odporúčaná v prvom a 

druhom ročníku dve vyučovacie hodiny za týždeň a v treťom a štvrtom ročníku jedna vyučovacia 

hodiny za týždeň. 

Uvedené informácie sú aktuálne v čase publikovania metodickej príručky. 

Počas školského roka 2019/20 počas pandemickej situácie bolo možné, aby sa základné školy 

zapojili do pilotného overovania upravených rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov, 

pod gesciou Štátneho pedagogického ústavu. Obsah vzdelávania na prvom stupni a druhom stupni 

základnej školy je rozdelený na tri ucelené časti vzdelávacieho programu – cykly, pričom druhý cyklus 

združuje posledný ročník prvého stupňa základnej školy a začiatočný ročník druhého stupňa základnej 

školy. Výsledky pilotného overovania budú zverejnené v priebehu nasledujúcich rokov. 

 

 

1.1.2 Vedenie vyučovacej hodiny výtvarnej výchovy 

 

Pri vyučovacej činnosti učiteľ vychádza z platnej legislatívnej úpravy a platným štátnym 

vzdelávacím programom. Poznanie obsahového zamerania predmetu výtvarnej výchovy predstavuje 

základný postulát prípravy učiteľa na výučbu. 
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Obr. 1 Príprava učiteľa na vyučovanie                                        Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Príprava učiteľa na vyučovanie predstavuje cyklus procesov zobrazených vyššie. Prvým 

a základným krokom je poznanie aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu. V ňom sú uvedené 

nielen ciele, ale aj základné východiská a usmernenia k vyučovaciemu procesu. Druhým krokom je 

poznanie štruktúry a rozsahu vyučovacej hodiny. Každý predmet je inak definovaný svojím rozsahom 

v jednotlivých ročníkoch v štátnom vzdelávacom programe. Tretím krokom v cykle prípravy učiteľa je 

poznanie obsahu konkrétneho predmetu, v našom prípade výtvarnej výchovy. Orientácie v cieľoch, 

metodických radoch, výkonových a obsahových štandardov výtvarnej výchovy je dôležitým 

predpokladom pre úspešnú výučbu. Až po týchto jednotlivých krokoch cyklu prípravy sa realizuje 

výučba výtvarnej výchovy. 

 

1.1.3 Tvorba cieľov 

 

Dospelý človek je spôsobilý prejaviť vlastný úsudok, využíva kompetencie v kontakte so sociálnym 

aj fyzickým svetom, má zmysel pre zodpovednosť, rozumie, chápe veci. To je cieľ, ktorý chce dosiahnuť 

učiteľ pri výučbe žiakov, aby boli iniciatívni, aktívne skúmali, bádali, experimentovali, sebarealizovali sa 

a sebaprezentovali. 

UČITEĽ 
štátny 

vzdelávací 
program

štruktúra a 
rozsah 

vyučovacej 
hodiny

učebné 
osnovy

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA
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Obr. 2 Druhy a skupiny cieľov                                   Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Na obrázku č. 2 uvádzame rozdelenie výučbových cieľov z pohľadu pedagogiky a didaktiky. Ako je 

uvedené, v kontexte didaktiky hovoríme o cieľoch dlhodobých, rozvojových a učebných. V kontexte 

didaktiky hovoríme o cieľoch všeobecných, špecifických a čiastkových. 

 

Domény učenia sa a vyučovania sú podľa Šveca (1988) definované nasledovne: 

- kognitívne učenie sa a vyučovanie: ciele vzdelávacie, 

- sociálno–afektívne učenie sa a vyučovanie: ciele výchovné, 

- perceptuálno–motorické učenie sa a vyučovanie: ciele výcvikové. 

 

Všetky spolu tvoria edukačné ciele. 

Výučbové ciele sú dôležitou kategóriou v školskej didaktike. Existuje viacero názorov na ciele, na 

ich potrebu a miesto vo výučbe. Chápeme ich ako predstavu o kvalitatívnych a kvantitatívnych 

zmenách u jednotlivých žiakov v oblasti kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej. Výučbové ciele sa 

majú dosiahnuť v stanovenom čase a objektívnym predpokladom na stanovenie cieľov je poznanie 

učiteľa. 

 

Podľa Slavíka (1999) existujú dva prístupy k stanovovaniu cieľov. 

druhy 
cieľov

otázka 
pedagogiky

dlhodobé

rozvojové

učebné

skupiny 
cieľov

otázka 
didaktiky

všeobecné

špecifické

čiastkové
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Tab. 5 Modely stanovovania cieľov 

SPROSTREDKUJÚCI MODEL STRETÁVAJÚCI MODEL 

 

Postupné plnenie čiastkových cieľov tak, aby boli 

efektívne dosiahnuté vopred stanovené ciele. 

Nevyžaduje detailné stanovenie cieľov, rozpracováva 

ciele všeobecne smerujúce k tvorivosti, k rozvoju 

sociálnych, etických, estetických a ďalších dispozícií. 

Otázky  Otázky 

Aké ciele (kompetencie dieťaťa) chce škola 

dosiahnuť? 

Aké činnosti budú používané, aby boli ciele 

dosiahnuté? 

Ako môžu byť tieto ciele efektívne organizované? 

Ako môžeme zistiť, či boli stanovené ciele dosiahnuté, 

ako budeme hodnotiť výkony? 

 

Aký námet je vhodný na dnešnú výuku? 

Akými činnosťami budeme s deťmi námet realizovať? 

Ako budeme žiakov motivovať? 

Akým spôsobom budeme hodnotiť tvorivé výsledky 

detí? 

Akým spôsobom budeme poukazovať na ciele, ktoré 

sa vyskytnú v priebehu činnosti? 

Zdroj: Slavík (1999) 

 

 

Výučbové ciele nie sú len perspektívnym programom činnosti, ale majú významnú usmerňujúcu 

a motivujúcu úlohu. Ciele dávajú výučbe poriadok, pomáhajú voliť primerané metódy a hodnotenie. 

 

Z praktického hľadiska odporúčame delenie a definovanie cieľov na: 

- kognitívne (vzdelávacie), 

- afektívne (postojové, 

- psychomotorické (výcvikové). 

Každý z cieľov je potrebné formulovať a premýšľať o ňom samostatne. 

 

Medzi najčastejšie nedostatky pri formulovaní cieľov patria (Kalhous, 2002, s. 273 — 292): 

- cieľ je totožný s témou edukačnej jednotky: napr. Kresba ľudskej postavy, 

- cieľ reprezentuje činnosť učiteľa: napr. Naučiť deti novú výtvarnú techniku, 

- cieľ je veľmi všeobecný, nestanovuje podmienky, kvalitu alebo iné kritériá výkonu dieťaťa: 

napr. Rozoznať základné farby. 

 

Výučbové ciele by mali spĺňať tieto kritériá: 

Komplexnosť 

- kognitívne ciele smerujú k rozvoju osobnosti dieťaťa v oblasti kognitívneho rozvoja, mali 

by stanoviť, čo má dieťa vedieť, poznať, aplikovať a pod., 
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- afektívne (sociálno-emocionálne) ciele sú formulované v rámci obsahových celkov tak, že 

učiteľ sa zamýšľa nad tým, ako môže ovplyvniť postoje dieťaťa, jeho hodnotovú 

orientáciu, kde dostanú deti priestor na sprostredkovanie subjektívnych pocitov, 

- psychomotorické ciele sú učiteľom definované na základe predpokladov dieťaťa 

a možností rozvíjania psychomotorickej spôsobilosti. 

Konzistentnosť 

- vyjadruje vnútornú nadväznosť cieľov vzhľadom na postupnosť od jednoduchších, 

k zložitejším, vzhľadom na vek dieťaťa a vzhľadom na schopnosti dieťaťa. Zároveň je to aj 

vzájomná väzba všeobecného cieľa k špecifickému cieľu a špecifického cieľa 

k čiastkovému (konkrétnemu) cieľu. 

Aby ciele boli zmysluplné a využívané efektívne, nie je nutné, aby učiteľ mal čiastkový cieľ 

stanovený na úplne každú edukačnú aktivitu, môže využiť jeden čiastkový cieľ vo viacerých aktivitách, 

ak si to konkrétna situácia vyžaduje. 

Kontrolovateľnosť 

- výukový cieľ by mal obsahovať tri základné súčasti: požadovaný výkon, činnosť, 

podmienky a normu výkonu, ktorá sa uplatňuje hlavne v kognitívnych 

a psychomotorických cieľoch. 

V afektívnych (sociálno-emocionálnych) to nie je možné, pretože si vyžadujú viac času. 

 

Ciele tvoríme cez stupnicu — taxonómiu cieľov. Taxonómia cieľov môže byť užitočnou pomôckou 

pre učiteľa na zefektívnenie výučby. V pedagogickej literatúre možno nájsť rôzne taxonómie 

kognitívnych cieľov. Naším cieľom nie je jednotlivé taxonómie analyzovať, uvedieme tie, ktoré možno 

najlepšie aplikovať v rámci výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. 

Z hľadiska uplatnenie stanovovania cieľov v rámci výtvarnej výchovy odporúčame taxonómie 

uvedené v prehľadom spracovaní v tabuľkách. 
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Tab. 6 Taxonómia kognitívnych cieľov — B. Niemierko 

Cieľová kategória Typické slovesá používané na vymedzeniu cieľa 

I. úroveň: vedomosti  

zapamätanie si poznatkov 

žiak si dokáže vybaviť určité termíny, fakty, zásady 

činnosti, nezamieňa a neskresľuje ich 

 

 

opakovať, definovať, poznať, pomenovať, 

reprodukovať, vybrať, doplniť, priradiť, zoradiť 

porozumenie poznatkom 

žiak dokáže zapamätané vedomosti predložiť v inej 

forme ako v tej, v ktorej si ich zapamätal, usporiada 

ich a zostruční 

dokázať inak formulovať, interpretovať, odhadnúť, 

predložiť, vyjadriť vlastnými slovami, vysvetliť, 

objasniť, predviesť, opraviť, zmerať 

II. úroveň: schopnosti  

používanie vedomostí v typických situáciách 

(špecifický transfer) 

žiak ovláda schopnosť používať vedomosti podľa 

vopred predložených vzorov, líšiacich sa od 

skutočných vzorov v bežnej praxi 

 

 

načrtnúť, použiť, riešiť, vyskúšať 

používanie vedomostí v problémových situáciách 

(nešpecifický transfer) 

žiak ovláda schopnosť formulovať problémy, 

prevádza analýzu, syntézu nových javov 

 

rozhodnúť, rozlíšiť, rozčleniť, špecifikovať, 

klasifikovať, navrhnúť, zhrnúť, argumentovať, obhájiť, 

porovnať, preveriť, vybrať, zdôvodniť 

Zdroj: Kalhous (2002) 
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Tab. 7 Taxonómia afektívnych cieľov — B. Niemierko 

Cieľová kategória 

I. úroveň: 

ÚČASŤ NA ČINNOSTI 

Vykonávanie činnosti zodpovedajúcej prijatej roli, bez prejavovania iniciatívy, dieťa sa 

nevyhýba činnosti, avšak ani sa do nej nezapája s vlastnej vôle. 

REAGOVANIE NA ČINNOSŤ 

Žiak samostatne začne určitú činnosť a vnútorne sa zaangažuje, nielen sa prispôsobuje, ale aj 

organizuje, ide o málo upevnené konanie. 

II. úroveň: 

NALADENIE SA NA ČINNOSŤ 

Priaznivé naladenie na činnosť, žiak je naklonený k činnosti, podnecuje aj ostatných, avšak 

chýba zovšeobecnenie vlastného vzťahu. 

SYSTÉM ČINNOSTI 

Regulácia určitého druhu činnosti pomocou zvnútornených zásad. 

Zdroj: Kalhous (2002) 



18 

 

Tab. 8 Taxonómia psychomotorických cieľov — H. Davea 

Cieľová kategória 

imitácia (napodobňovanie) 

Žiak  po impulze pozoruje činnosť a vedome ju začína napodobňovať. Imitácia prebieha na 

základe vonkajšej motivácie a pozorovania. 

impulzívne napodobňovanie 

vedomé napodobňovanie 

manipulácia (praktické cvičenie) 

Žiak je schopný vykonať nejakú pohybovú činnosť na základe slovného podnetu, začína sa 

prejavovať určitá obratnosť. 

manipulácia podľa inštrukcií 

manipulácia podľa výberu 

manipulácia s cieľom upevňovania 

spresňovanie 

Žiak vykonáva pohyb s väčšou presnosťou a účinnosťou. 

reprodukcia 

kontrola 

koordinácia 

Ide o koordináciu niekoľkých činností, ktoré sú zaradené za sebou, pohybové výkony sú 

vnútorne súdržné. 

sekvencie 

harmónia 

automatizácia 

Automatizované prvky — minimum energie — maximum výkonu. 

čiastočné zautomatizovanie 

úplné zautomatizovanie 

Zdroj: Kalhous (2002) 
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Tab. 9 Taxonómia výučbových cieľov - porovnanie 

kognitívna oblasť (doména) afektívna oblasť (doména) psychomotorická oblasť (doména) 

úroveň: vedomosti 

 

zapamätanie si poznatkov 

porozumenie poznatkom 

úroveň: vedomosti 

 

účasť na činnosti 

reagovanie na činnosť 

imitácia (napodobňovanie) 

impulzívne napodobňovanie 

vedomé napodobňovanie 

úroveň: schopnosti 

 

používanie vedomostí v typických 

situáciách (špecifický transfer) 

 

 

požívanie vedomostí 

v problémových situáciách 

(nešpecifický transfer) 

úroveň: schopnosti 

 

 

 

naladenie na činnosť 

 

 

 

 

systém činnosti 

manipulácia (praktické cvičenie) 

manipulácia podľa inštrukcií 

manipulácia podľa výberu 

manipulácia s cieľom upevnenia 

spresňovanie 

reprodukcia 

kontrola 

koordinácia 

sekvencie 

harmónia 

automatizácia 

čiastočné zautomatizovanie 

úplné zautomatizovanie 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Pre jednoduchšiu orientáciu v taxonómiách uvádzame tabuľku č. 9 s cieľmi, kde je zrejmá 

prepojenosť a učiteľovi/študentovi sa v nej bude lepšie pracovať s taxonómiami. Výber konkrétnych 

taxonómií je na zvážení učiteľa, v súvislosti s obsahom výučby a zameraním procesu výučby. 

 

 

Postupnosť pri tvorbe cieľov 
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Tab. 10 Tvorba cieľov 

vnímať osobnosť dieťaťa ako celistvú 

konkretizácia cieľa 

splnenie požiadaviek na ciele konzistentnosť 

primeranosť 

vyjadrenie v pojmoch výkonov žiakov 

jednoznačnosť 

kontrolovateľnosť, merateľnosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Efektivita výučby súvisí s tým, ako je didakticky správne stanovený cieľ, ako sa realizovala priama 

výučba a ako prebehla spätná informácia medzi žiakmi a učiteľom. 

 

1.1.4 Metódy výtvarnej výchovy 

 

Metódu charakterizujeme ako všeobecnosť cesty, určitý predpis a opis činností, ako od vstupu 

prísť k výstupu, ako uskutočniť organizáciu činností, aby došlo k pozitívnym cieľom. 

Z pedagogiky poznáme celý rad metód, často zoradených do osobitných systémov a poradí. 

Podľa Skalkovej (2008) sa v didaktike pod pojmom vyučovacia metóda chápu spôsoby zámerného 

usporiadania činností učiteľa a žiakov, ktoré smerujú k stanoveným cieľom. 

Metódami sa transformuje obsah vzdelania, ale aj výchovy, do konkrétneho výchovno-

vzdelávacieho procesu (Petlák, 2004). 

Vyučovaciu metódu charakterizuje Maňák, Švec (2003) ako koordinovaný systém 

vyučovacích činností učiteľa a učebných aktivít  žiakov, ktoré sú zamerané na dosahovanie výchovno-

vzdelávacích cieľov. 

 

Tab. 11 Výber metódy 

Výber vhodnej metódy je závislý od: 

špecifickosti obsahu 

konkrétneho cieľa 

vekových zvláštností 

individuálnych zvláštností 

materiálneho vybavenia školy, mimoškolského zariadenia 

zemepisnej polohy regiónu školy, mimoškolského zariadenia 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tab. 12 Klasifikácia didaktických metód 

Metódy z hľadiska prameňa 

poznávania 

slovné monologické – rozprávanie, opisovanie, 

vysvetľovanie 

dialogické – rozhovor, diskusia 

metódy písomných prác – písomné cvičenia 

metóda práce s učebnicami a knihami 

demonštračné  pozorovanie predmetov a javov 

predvádzanie predmetov, obrazov, schém, 

modelov, činností, 

praktické nácvik pohybových a praktických zručností 

laboratórne činnosti 

pracovné činnosti v dielňach a na pozemku 

grafické a výtvarné činnosti 

činnosti so špeciálnymi učebnicami — 

atlasmi, tabuľkami 

Metódy z hľadiska stupňa aktivity 

a samostatnosti detí — psychologický 

aspekt 

metóda odovzdávania poznatkov 

metóda pozorovania žiakov 

metóda individuálnej činnosti 

metódy bádateľské a výskumné 

Metódy z hľadiska myšlienkových 

operácií — logický aspekt 

 

metódy porovnávania 

induktívne a deduktívne metódy 

metódy syntézy a analýzy 

metódy generalizácie 

Metódy z hľadiska fáz výchovno-

vzdelávacieho procesu — procesuálny 

aspekt 

 

motivačné metódy 

expozičné metódy 

fixačné metódy 

diagnostické metódy 

aplikačné metódy 

Zdroj: Obdržálek (1993) 

 

 

 

 

 

 

Tab. 13 Klasifikácia didaktických metód 

 



22 

 

Metódy z hľadiska prameňa 

poznania a typu poznatkov —

didaktický aspekt 

Metódy slovné 

monologické metódy (vysvetľovanie, 

prednáška, výklad) 

dialogické metódy (rozhovor, dialóg, 

diskusia 

metódy písomných prác (písomné 

cvičenia) 

metódy práce s učebnicou, knihou, 

textovým materiálom 

Metódy názorno-demonštračné 

pozorovanie predmetov a javov 

predvádzanie (predmetov, pokusov, 

činností, modelov) 

demonštrácia statických obrazov 

statická a dynamická projekcia 

Metódy praktické 

 

nácvik pohybových a praktických 

zručností 

laboratórne činnosti žiakov 

pracovné činnosti (v dielňach, na 

pozemku) 

grafické a výtvarné činnosti 

Metódy z hľadiska aktivity 

a samostatnosti žiakov — 

psychologický aspekt 

Metódy odovzdávania poznatkov 

Metódy samostatnosti žiakov 

Metódy bádateľské, výskumné, problémové 

Metódy z hľadiska myšlienkových 

operácií — logický aspekt 

Postup porovnávania 

 

Postup indukcie 

Postup dedukcie 

Postup analyticko- syntetický 

Metódy z hľadiska fáz výchovno-

vzdelávacieho procesu — 

procesuálny aspekt 

Metódy motivačné 

 

Metódy expozičné 

Metódy fixačné 

Metódy diagnostické 

Metódy aplikačné 

Metódy z hľadiska vyučovacích 

foriem a prostriedkov — 

organizačný aspekt 

Kombinácia metód s vyučovacími formami 

 

Kombinácia metód s vyučovacími pomôckami 

Aktivizujúce metódy —

interaktívny aspekt 

Diskusné metódy 

Situačné metódy 
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Inscenačné metódy 

Didaktické hry 

Špecifické metódy 

Zdroj: Maňák, Švec (2003) 

 

 

Vychádzajú zo súčasnej výtvarno-pedagogickej praxe (Valachová, 2012). Patria do skupiny 

didaktických metód praktickej činnosti. 

 

Tab. 14 Prehľad metód vo výtvarnej výchove 

explorácia s výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami experiment - využíva skúsenosti žiakov, náhodilosti, 

medzi výtvarným experimentom a výtvarnou hrou 

nie je presná hranica 

etuda 

výtvarná hra môže byť súčasťou experimentu 

výtvarná akcia expresívne vyjadrenie 

kópia má miesto v tradičnej výtvarnej výchove, v školskom 

veku a v mimoškolskej činnosti sa nevyužíva 

parafráza je voľné spracovanie vnímaného diela alebo 

vyjadrenie deja a myšlienky iným spôsobom 

spätná syntéza vzniká na základe predchádzajúcej analýzy, je vhodná 

na podrobné skúmanie a intenzívne prežívanie 

vnímaného javu 

zhrňujúce vyjadrenie alebo závery žiaci k nim dospejú prostredníctvom výtvarnej 

aktivity 

         Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ďalšie metódy výtvarnej výchovy založené na priamej skúsenosti dieťaťa: 

Trojanova metóda mostov — je vhodná na prekonávanie krízy vo výtvarnom prejave aj u detí 

predškolského a mladšieho školského veku. Mostom rozumieme také výtvarné činnosti, ktoré pomôžu 

dieťaťu prejsť od nezáujmu o výtvarné aktivity k aktívnemu prejavu, od nežiaducich prejavov vo 

výtvarnom prejave k činnostiam žiaducim, takým ktoré umožnia ďalší výtvarný rozvoj. 

Metóda vyčleneného komunikovateľného hodnotenia – metóda zameraná na hodnotenie 

výtvarnej aktivity ako procesu sebahodnotenia a hodnotenia ostatných detí. 

 

 

Formy aktivít súčasnej výtvarnej výchovy 
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Organizačná forma — špecificky organizovaná činnosť učiteľa a dieťaťa prebiehajúca podľa 

premysleného režimu. 

 

Tab. 15 Organizačné formy vo výtvarnej výchovy 

Výtvarná výchova orientovaná na výtvarnú aktivitu najčastejší typ, ťažiskom je samostatná výtvarná 

aktivita, môže sa realizovať v interiéri a exteriéri 

Výtvarná aktivita zameraná na oblasť výtvarného 

umenia 

práca s umeleckým dielom 

Výtvarná aktivita zmiešaného typu spojenie výtvarnej aktivity a práce s umeleckým 

dielom 

zvláštnym typom je prvá, úvodná aktivita výtvarnej 

výchovy 

Výtvarná aktivita organizovaná mimo školské 

zariadenie 

besedy, návšteva múzea, galérie 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Pod pojmom organizačná forma vyučovania sa spravidla chápe usporiadanie vyučovacieho 

procesu, teda vytvorenie prostredia a spôsob organizácie činnosti učiteľa a žiakov pri vyučovaní. Každá 

z rozmanitých organizačných foriem vytvára i svojbytný svet vzťahov medzi žiakom, vyučujúcim, 

obsahom vzdelávania a vzdelávacími prostriedkami. 

Organizačná forma vyučovania je časová jednotka zameraná na realizovanie vyučovacieho 

procesu (cieľa, obsahu, metód, prostriedkov), pričom sa uplatňujú a využívajú viaceré výchovno-

vzdelávacie metódy, rešpektujú sa didaktické zásady a dochádza k vzájomnej interakcii učiteľ — žiak 

(Skalková, 2008). 

Spojenie organizačných foriem s vhodnými metódami je kľúčom k splneniu cieľov vyučovania. 

Tradične sa organizačné formy vyučovania chápu ako vonkajšia stránka vyučovacích metód. Novší 

prístup vníma organizačné formy z hľadiska komplexného systémového poňatia, riadenia a 

usporiadania vyučovania v určitej vzdelávacej situácii (Průcha, Walterová, Mareš, 2003). 

 

Organizačné formy vyučovania možno klasifikovať podľa viacerých kritérií. 
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Tab. 16 Organizačné formy vyučovania 

Podľa počtu žiakov frontálne – formy hromadnej aktivity 

skupinové – vyučovanie skupín žiakov (5 – 7 žiakov v skupine) 

individuálne – vyučovanie s jednotlivcami 

Podľa dĺžky trvania 

 

krátkodobé (napr. vyučovacia hodina) 

dlhodobé (výlet, exkurzia) 

Podľa druhu a obsahu činnosti 

 

formy zamerané na teoretické vyučovanie 

polytechnické vzdelanie 

praktickú činnosť 

Podľa organizovanosti 

 

organizované formy 

spontánne vznikajúce činnosti (spravidla realizované samotnými 

žiakmi) 

Podľa aktivity žiakov 

 

aktivizujúce formy (napr. súťaže, kvízy) 

pasívne (napr. návštevy rôznych podujatí) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Základnou organizačnou jednotkou vo výtvarnej výchove je výtvarná aktivita. 

Dĺžka trvania lekcií, ich frekvencia, ako i samostatná metodika tvorby s estetickými objektmi závisí 

od obsahu témy a najmä cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. 

 

Tab. 17 Organizačné formy 

krátke vstupy do praktických činností 

integrované lekcie spojením výtvarnej výchovy s hudobnou, prípadne literárnou výchovou 

vychádzky a exkurzie 

súvislé programové pásma krátkych filmov, televíznych záznamov, televíznych programov vysielania pre školy 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Najbežnejšou formou tvorby s umeleckým dielom je zaraďovanie teoretických otázok 

výtvarného umenia do praktických činností výtvarnej výchovy. Sú to pomerne krátke, 5 až 15 minút 

trvajúce vstupy do činnosti, keď žiaci riešia aktívnou výtvarnou tvorbou nastolené problémy. V 

štruktúre činnosti plnia motivačnú, vysvetľovaciu, prípadne zovšeobecňujúcu funkciu. Umeleckým 

dielom alebo výrobkom podnecujeme záujem žiakov o samostatnú tvorbu, inokedy poukážeme na 

určité zákonitosti výtvarnej tvorby, ktoré majú vo svojej aktivite rešpektovať. V závere činnosti 

hodnotíme dosiahnuté výsledky porovnaním s analogickými umeleckými činnosťami, dielami alebo 

výrobkami. 

Za najefektívnejšiu a najúčinnejšiu formu môžeme pokladať integrované lekcie, ktoré vzniknú 

spojením výtvarnej výchovy s hudobnou, prípadne aj literárnou výchovou. Jednotiacim momentom sa 

stáva napríklad obsah alebo téma, určitý pojem, ktorý sa objavuje vo viacerých umeleckých oblastiach. 
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Činnosť prebieha podľa vopred spoločne pripraveného scenára. V rámci výtvarnej výchovy 

demonštrujeme rôzne obrazové ukážky a umelecké diela. V rámci literatúry sa prednášajú vhodné 

básne a literárne úryvky. Hudbou podfarbujeme hovorené slovo a vizuálne vnímanie. Tým sa 

emocionálny zážitok podstatne umocní, celkový dojem z činnosti sa hlbšie vrýva do vedomia žiakov. 

Integrované hodiny sa môžu uskutočniť 2 až 3-krát v roku. Na ich príprave sa okrem učiteľa podieľajú 

aj žiaci. Vyhľadávajú vhodné výtvarné ukážky, recitujú, hrajú na hudobných nástrojoch a pod. 

 

Osobitne vhodnou formou kontaktu žiaka s umením sú exkurzie, návštevy výstav a galérií, 

vychádzky za umeleckými pamiatkami. Každá akcia tohto druhu vyžaduje starostlivú prípravu. Musí 

sa uskutočniť v kooperácii s vedením školy. Vopred treba prezrieť príslušné objekty a miesta, ktoré 

navštívime. S pracovníkmi galérie, dielne, obchodu alebo výtvarníkom prediskutujeme obsah 

prehliadky a besedy so žiakmi. 

 

Lekcie vo forme súvislých programov, zostavených z krátkych filmov, filmových slučiek alebo 

diafilmov, nie sú iba oživením výtvarnej výchovy, ale skutočnou modernizáciou výchovno-

vzdelávacieho procesu pomocou progresívnej didaktickej techniky. Sú to celohodinové pásma zložené 

z filmov, ktoré majú vzťah k téme, poskytujú komplexný pohľad na danú problematiku. Môže to byť 

napríklad pohľad do ateliéru umelca, zábery z galérie, prierez určitým obdobím atď. Obsahom 

filmových programov môžu byť aj kreslené animované grotesky a bábkové filmy. Touto formou 

názorne demonštrujeme, ako výtvarné umenie úzko spolupracuje s hudbou, dramatickou a filmovou 

tvorbou. Pomoc učiteľa, jeho osobná prítomnosť pri vnímaní umeleckého diela je veľmi dôležitá. Učiteľ 

upozorňuje na niektoré dôležité momenty, pojmy a problémy. Pomáha prenikať pod povrch vnímanej 

formy. Primeranou formou sprístupňuje to, čo by žiaci sami nepostrehli. Podľa potreby upozorní na 

dôležité súvislosti vedúce k pochopeniu obsahu diela. Vyhýbame sa formalistickému bezobsažnému 

hovoreniu o diele, mentorovaniu alebo vnucovaniu svojho subjektívneho názoru. Takýmto postupom 

by sme mohli otupiť vzťah žiaka k umeniu. Nie je vhodné žiakov nútiť, aby v danom diele videli a hľadali 

to, čo ešte pre svoj vek a skúsenosti nemôžu vidieť ani pociťovať. Učiteľ volí také metódy a postupy, 

ktoré mu najlepšie umožňujú sprístupniť umelecké dielo, učí žiakov umenie vnímať prežívať. 

 

Predchádzanie formalizmu pri vedení výtvarnej výchovy 
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Tab. 18 Príklady formalizmu vo výtvarnej výchove 

neujasnenosť zmyslu výtvarnej výchovy vo vzdelávacom systéme 

nesprávne zostavený plán výtvarnej výchovy, keď sú jednotlivé činnosti zaraďované náhodne 

dodávanie hotových foriem a vzorov žiakom, predkresľovanie, priamy zásah učiteľa do výtvarnej tvorby žiaka, 

verbalizmus — nepoužívanie názorných pomôcok, používanie priameho názoru 

zadávanie veľmi ľahkých úloh (znižuje myšlienkovú a tvorivú aktivitu), zadávanie veľmi ťažkých úloh (strata 

sebadôvery, strata záujmu o výtvarné aktivity) 

nedostatočná motivácia, námet nevychádza z emocionálneho zážitku 

učiteľova neznalosť a nerešpektovanie učebných osnov 

pokus o výchovu umelcov 

voľný štýl vedenia výtvarnej aktivity, alebo naopak autoritatívny štýl 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prostredníctvom výtvarnej výchovy žiak nielen poznáva svet, ale utvára si citové vzťahy 

k predmetom a ľudom. Žiak je aktívny, reaguje na podnety zo svojho okolia. Pri výtvarnej výchove, 

ktorá je súčasťou estetickej výchovy, sa prirodzene integrujú obe základné zložky estetickej výchovy: 

aktívna a aj pasívna. 
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2  Špecifiká výtvarného zobrazenie žiaka mladšieho 

školského veku 

Výtvarný prejav je špecifický v každom veku. 

Každý výtvarný prejav je historicky a ontogeneticky jeden z prvých spontánnych prejavov duševného 

života jedincov. 

Výtvarné vyjadrenie: 

- je viazané na aktuálny psychický stav, 

- na štruktúru osobnosti jedinca, 

- je to forma tvorivej aktivity, 

- výpoveď o vnútornom živote, 

- slúži na komunikáciu, 

- vypovedá o sociálnom prostredí, vplyvoch kultúry. 

 

Kresba, tvar a forma  - priestorové projekcie zážitku. 

Farba – emocionálna stránka zážitku. 

 

Tab. 19 Štádia vývoja myslenia podľa Piageta 

1. Obdobie senzomotorické 

(do 2 roku veku dieťaťa) 

vytváranie schém správania sa, orientácia v priestore, 

manipulácia s predmetmi 

2. Obdobie predoperačného myslenia 

(od 2 do 7,8 rokov veku dieťaťa) 

egocentrické myslenie, neschopnosť zmyslovo 

vnímať, rozvoj reči, dieťa koná na základe impulzov, 

pojem času je neznámy je potrebné učiť na základe 

vlastnej skúsenosti na základe experimentovania 

3. Obdobie konkrétnych operácií 

(od 7,8 do 11, 12 rokov veku dieťaťa) 

typické sú operácie s konkrétnymi činnosťami, 

evidentné prvé kroky abstraktného myslenia 

4. Obdobie formálnych operácií 

(od 11, 12 do 14, 15 rokov veku dieťaťa) 

vývoj abstraktného myslenia, schopnosť abstraktných 

operácií 

        Zdroj: Piaget, Inhelderová (1997) 

 

V nadväznosti na štádiá myslenia možno rozlíšiť štyri štádiá výtvarného prejavu. 
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Tab. 20 Štádiá výtvarného prejavu 

1. Obdobie čmáraníc 

(do 2 roku veku dieťaťa) 

niektorí autori  - obdobie bezobsažných čmáraníc 

a ohraničujú ho vekom 3 roky 

2. Obdobie spontánnej obsahovej detskej 

kresby 

(od 2 do 7,8 rokov veku dieťaťa) 

nazývané tiež obdobím detského naivného realizmu 

 

3. Obrat k napodobňovaniu optickej podoby 

(od 7,8 do 11, 12 rokov veku dieťaťa) 

v staršej odbornej literatúre – vizuálny realizmus 

 

4. Obdobie straty záujmu o  výtvarný prejav 

(od 11,12 rokov) 

môže pretrvávať až do dospelosti 

         Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Keďže metodická príručka je cielená na primárny stupeň vzdelávania, bližšie budeme špecifikovať 

výtvarné zobrazenie v mladšom školskom veku. 

 

OBRAT K NAPODOBŇOVANIU OPTICKEJ PODOBY  

V tomto období sa rozvíja predovšetkým konkrétne a logické myslenie, rozvíjajú sa základy 

vedeckého poznávania dieťaťa a klesá tvorivá aktivita dieťaťa. Psychológovia toto obdobie nazývajú 

tzv. štádium správnych odpovedí. 

Nastáva presné vnímanie plochy a priestoru a času. Dieťa dokáže odhadnúť veľkosť, hmotnosť. 

V 7. roku dieťa rozlišuje JA a NIE JA, prechádza do tvrdého ale užitočného obdobia drsnej 

a rozpornej pubertálnej morálky. Vo výtvarnom prejave nastáva obrat k napodobňovaniu optickej 

podoby. Nástup myslenia v konkrétnych operáciách sa prejavuje vo figurálnej kresbe – snaha vytvoriť 

sugestívnu situáciu, stráca sa spontánnosť a náhodnosť. Ide o intelektuálny realizmus, ktorý postupne 

prerastá do vizuálneho realizmu. 

Fáza obdobia vizuálneho realizmu: 

V siedmom roku – v kresbe sa spresňujú proporcie. Nohy sú bližšie ku sebe, ruky vo výške ramien. 

Objavuje sa náznak trupu, ktorý nadväzuje na líniu hlavy a trupu. Zdokonaľuje sa účes a oblečenie. 

V ôsmom roku – objavuje sa čiastočný, alebo úplný profil. Ruky vychádzajú z prednej línie trupu, 

nohy sa zbiehajú v rozkrok. V tomto období bývajú kresby zmiešaného typu. 

V deviatich rokoch – objavuje sa pokus o zachytenie pohybu. Vyskytujú sa väčšie rozdiely medzi 

kresbou chlapcov a dievčat. Charakteristický je náznak chôdze, činnosti rúk. Deti sú obmedzené 

charakterom fixovaných predstáv a skôr vypracovaných  grafických typov. V 10 a 12 roku sa vyskytuje 

už len profil. 

Výtvarné zobrazenie môže čítať nielen tvorca, ale aj dospelý. 
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Tab. 21 Zobrazenie priestoru – zobrazenie postavy 

 

 

Zdroj: vlastný archív 

 

 

2.1 Charakteristické znaky detského výtvarného prejavu 

 

Charakteristické znaky sú súčasťou výtvarného zobrazenia každej vekovej kategórie, avšak 

v každom veku sa nemusia objaviť všetky znaky.  Pre každé vekové obdobie sú typické niektoré znaky. 

Z hľadiska pedagogickej praxe možno zhrnúť charakteristické znaky do niekoľkých bodov. 
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Tab. 22 Charakteristické znaky do 6 rokov 

Charakteristické znaky typické pre deti do 6 rokov – predškolský vek 

Lineárnosť, ucelenosť, úspornosť ťahu Vedená línia je definitívna. 

Kreslený zhluk Dieťa v kresbe nerešpektuje polohu predmetov a vecí. Snaží 

sa nakresliť čo najviac prvkov na jednej ploche bez logickej 

súvislostí. Niektoré figúry môžu byť napríklad hore nohami. 

Vytváranie grafických typov Dieťa si vytvára určitý spôsob zobrazovania vecí a ľudí. Tieto 

schémy opakuje, vracia sa k nim. Vytvorenie nového typu 

schémy si vyžaduje značnú psychickú námahu. Nový 

grafický typ vzniká na základe vnútornej potreby. 

Deformácie, disproporcie, výtvarná nadsázka Pôsobivé veci, ľudí, ktoré dieťa rado kreslí zobrazuje väčšie, 

nadraďuje ich aby dodalo dôležitosť významu.  

Zobrazenie predmetov dôsledne vedľa seba Dieťa sa vyhýba prekrývaniu prvkov. 

Zobrazenie priestoru V detskej kresbe je zložité. Je tu snaha o plošné 

usporiadanie. Umožňuje dieťaťu vidieť jednu scénu 

z viacerých pohľadov.  Základná čiara – zem, neskôr pridáva 

ďalšiu – intelektuálny horizont. Je to prejavom 

neschopnosti priestorového vnímania. V predškolskom 

veku dieťa nevníma hĺbku. Obrátená perspektíva – nie je 

najmenšie to čo je najďalej, ale to čo mu je najbližšie.  

Preklápanie, sklápanie Veci, ktoré sú nad detským horizontom dieťa klopí do 

pôdorysu, alebo do najvýznamnejšieho profilu. 

Zaokrúhľovanie, grafoidizmus Naklonenie kresby v smere budúceho písma 

a zaokrúhľovanie ostrých a pravých uhlov. 

R-princíp, zákon kolmosti Je prejavom záľuby ostro odlíšiť obidva základné tvary. 

Kolmo na vodorovnú líniu.   

Reálnosť prázdneho priestoru Prejavuje sa v kresbách starších detí v snahe vyplniť 

prázdny priestor, priestor vyšrafujú, vybodkujú, vykreslia 

kľukatou čiarou. 

Zobrazovací automatizmus Dieťa niektoré prvky, detaily zmnoží toľkokrát, že odporujú 

skutočnosti. Dlho pretrvávajúci automatizmus brzdí ďalší 

vývoj výtvarného vyjadrovania a je základom nepravého 

ornamentu. 

Rytmus, opakovanie, symetria Prejavuje sa v členení plochy. Sú základom kompozičných 

schopností.  

Citlivosť Veci ku ktorým má dieťa vzťah uplatňuje ich aj tam kde 

logicky nepatria. 

Kolorit Farebnosť sa prejavuje v subjektívnej preferencii farieb. 

Deti majú radi čisté sýte tóny. Vzťah k farbám sa mení 

s vekom a psychickým stavom, emocionálnou súvislosťou.  

         Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tab. 23 Charakteristické znaky od 6 rokov 

Charakteristické znaky typické pre deti od 6 rokov – mladší školský vek 

Antropomorfizmus, personifikácia Prenášanie znakov z jednej predstavy na druhú. 

Personifikácia predstavuje oživovanie neživých predmetov. 

Antropomorfizmus znamená prenášanie ľudských znakov 

na zvieratá, veci.  

Transparentnosť, priehľadnosť Schopnosť vidieť cez hmotu. Dieťa zobrazuje aj to, čo reálne 

nie je vidieť. Takéto zobrazenie sa neopiera o videnie ale 

o poznatky.  

Výtvarné rozprávanie, štvrtý rozmer detskej kresby Snaží sa vyjadriť dej. Znázorňuje celý rad udalostí 

v následnosti po sebe, na jednej ploche. Epizódy môžu byť 

voľne rozmiestnené po výkrese a navzájom sa prelínajú, 

alebo sú radené vo vodorovnom páse. Je často sprevádzané 

slovným rozprávaním dieťaťa. 

Viacpohľadnosť, zmiešaný profil Zložitejšie objekty dieťa nikdy nekreslí v zmysle pohľadu 

z jedného miesta, ale spája pohľady z viacerých strán.   

Nepravý ornament Môže byť prejavom radosti nad zvládnutím línie, ale môže 

byť súčasťou aj obsahovo chudobnej kresby, kedy dieťa nie 

je schopné vnímať a zobrazovať zložitejší tvar.  

         Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

2.2 Zobrazenie človeka v detskom výtvarnom prejave 

 

Zobrazenie človeka vo výtvarnom prejave je neodmysliteľnou súčasťou zobrazenia od útleho 

detstva. Je to jedno z prvých zobrazení, ktoré dieťa vytvorí. Poznanie štruktúry zobrazenia ľudskej 

postavy je pre učiteľa výtvarnej výchovy dôležité. 

Tab. 24 Zobrazenie ľudskej postavy 
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Prvé zobrazenie – tzv. hlavonožec Je to kruhová forma s detailmi tváre, z ktorej vyrastajú 

paličkové nohy aj vo väčšom počte. Termín hlavonožec 

vystihuje skôr formu ako obsah. Kruhová forma je 

zobrazením celého človeka. Z hlavy vyrastajú zreteľné nohy, 

niekedy s postrannými paličkami 

 

Hlavonožec je obohacovaný o ďalšie detaily ako čiapky, vlasy, náušnice 

 

Panák trup je zreteľný , kruhový. Oválny alebo troj 

uhoľníkový. 

 

Rozlišovanie mužskej a ženskej postavy oblečením Pokus o uvedenie figúr do vzájomného vzťahu – 

naznačenie pohybu. 
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V ďalšom štádiu pokus o zachytenie gesta 

 

hlavonožec a panák je vždy spredu. 

 

 

Profil, čiastočný alebo zmiešaný do profilu sú otočené len niektoré časti postavy, hlava 

z profilu, oko spredu. 

 

Pokus o zachytenie duševnej situácie 
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        Zdroj: vlastné spracovanie a archív 

 

Rovnakými štádiami ako grafické zobrazovanie prebieha aj zobrazovanie v plastických materiáloch – 

v modelovaní. 

 

 

2.3 Individuálne rozdiely vo výtvarnom prejave 

 

Ak zhrniem poznatky o detskom výtvarnom prejave, treba povedať, že napriek tomu že vývoj 

výtvarného prejavu je u každého dieťaťa rovnaký, existujú individuálne rozdiely. 

Do výtvarného prejavu sa premieta telesná a duševná konštitúcia každého jedinca a jeho 

individuálne rysy osobnosti. 

Uždil (1976) uvádza základné delenie na dva základné typy: 

- extrovertný – prevláda u chlapcov, 

- introvertný – prevláda u dievčat. 

Treba spomenúť, že je vzácne sa stretnúť s čistým typom, skôr sa stretávame so zmiešanými 

typmi. Táto skutočnosť sťažuje klasifikáciu a možnosti jeho pedagogického využitia. 
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Tab. 25 Individuálne rozdiely 

Extrovertný typ viditeľná snaha o vystihnutie zobrazovanej skutočnosti, dôležitých aj menej 

dôležitých vecí 

neskôr sa objavuje snaha o vystihnutie objektívneho vzťahu vecí čo do proporcie, 

situácii v priestore a farebnosť 

výtvarný prejav zaujme svojou profesionalitou, prevedením, menej farebnosťou, 

zobrazená sila výrazu a smelosť 

Introvertný typ rozhodujúcu úlohu má zážitok, ktorý má silno emocionálny charakter 

téma sa neopakuje, objavujú sa neklasické témy 

každý výtvor je zápas o ucelenú predstavu 

nerozhodujú proporcie, veľmi dobre pracuje s farbou 

Výtvarné typy 

Vizuálny typ zameraný zrakovo, je prevažne extrovertný 

chce sa priblížiť kresliarskym zobrazením vonkajšiemu svetu 

viac sa sústreďuje na tvarové vlastnosti a detaily 

používa reálnu farebnosť 

Haptický typ 

 

zameraný hmatovo, je prevažne introvertný 

farbu používa v čistej podobe 

kladie farbu plošne 

výtvor pôsobí dekoratívne 

         Zdroj: vlastné spracovanie 

 

2.4 Pedagogické využitie znalostí výtvarnej typológie 

 

Pri vedení výtvarných činností by si mal byť pedagóg vedomí individuálnych rozdielov vo výtvarnej 

aktivite žiakov, ktoré sú dané jedinečnosťou ich osobnosti. Samotná znalosť typológie nestačí, je 

potrebné túto typológiu vedieť využiť. 

- pri plánovaní zaraďovať rôzne spôsoby výtvarnej práce, tak aby sa mohli uplatniť 

rovnomerne všetky výtvarné typy, 

- zadávanie individuálnych úloh deťom, 

- využitie vo fáze hodnotenia detských prác, 

- nevyčítať graficky založenému dieťaťu menej vydarený výsledok maľby, 

- nevhodné je zadávať rovnaké úlohy deťom. 

 

Znalosť výtvarnej typológie je len pomôcka k hlbšiemu poznaniu individuálnych vlastností 

a schopností detí. Nesmie viesť k zaškatuľkovaniu detí, násilnému zadeľovaniu detí do skupín. Nie je 

možné uplatňovať mechanický prístup.   
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3  Vyučovacia hodina výtvarnej výchovy 

Vyučovacia hodina predstavuje základnú organizačnú formu vyučovania. V tradičnom školskom 

systéme je najviac využívanou organizačnou jednotkou s určeným trvaním 45 minút. V alternatívnych 

vzdelávacích systémoch a moderných vyučovacích koncepciách vyučovacia jednotka má odlišné 

trvanie a štruktúru. 

 

3.1 Štruktúra vyučovacej hodiny 

Štruktúra vyučovacej hodiny môže mať tradičnú štruktúru, ale existujú aj netradičné formy 

štruktúry vyučovacej hodiny. 

Podľa Ficulu (2005) sa vyučovacia hodina vyznačuje špecifikami. 

 

Tab. 26 Charakteristika vyučovacej hodiny 

na rozdiel od iných foriem organizácie vyučovania má pravidelný charakter, čo zabezpečuje systematické 

osvojenie vedomostí, zručností a návykov u žiakov 

vyučovanie je pre žiakov povinné, a preto si osvojujú poznatky v časovom horizonte v logickej postupnosti 

je flexibilnou formou organizácie vzdelávania, ktorá umožňuje využitie rôznych vyučovacích metód, 

organizáciu frontálnej, skupinovej a individuálnej činnosti žiakov 

spoločná činnosť učiteľa a žiakov a taktiež komunikácia stálej početnej skupiny vytvára podmienky na utuženie 

kolektívu žiakov 

podporuje formovanie poznávacích schopností a kognitívny vývin žiakov  

Zdroj: Ficula (2005) 
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Obr. 3 Štruktúra vyučovacej hodiny    Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Vyučovacia hodina s takouto štruktúrou sa nazýva klasická, zmiešaná alebo kombinovaná a 

predstavuje základný typ. Ak vyučovacia hodina plní iba jednu didaktickú funkciu, napr. nadobúdanie 

nových vedomostí, opakovanie a upevňovania učiva, využívanie vedomostí a zručností v praxi, skúšanie 

a hodnotenie a pod., ide o zvláštny typ. 

V rámci vyučovacej hodiny základného typu učiteľ organizuje vyučovací proces podľa jednotlivých 

didaktických etáp. Vzhľadom na to, že väčšina autorov uvádza iba štyri etapy, uvádzame klasifikáciu od 

Petláka (2004). 

Príprava žiakov na aktívne osvojovanie učiva je motivačná etapa. Ide o vzbudenie záujmu žiakov 

o poznávaciu činnosť a aktivizáciu osobnosti pre sústredenie sa na nový učebný materiál. Učiteľ môže 

využiť viaceré motivačné metódy a naznačiť  žiakom novu tému s použitím informačno-komunikačných 

technológií resp. iných technických, alebo iných vhodných prostriedkov. Je žiaduce, aby učiteľ vzbudil 

u žiakov vnútornú motiváciu prepojením nových poznatkov s predchádzajúcimi skúsenosťami a 

vedomosťami žiakov zo školského prostredia, ale najmä z ich každodenného života. 

Prvotné zoznamovanie sa žiakov s novým učivom je expozičnou etapou. Úlohou tejto etapy je, aby 

si žiak nadobudol poznatky o novom učive, porozumel mu a bol schopný aplikovať ho v umelých a 

reálnych situáciách. Učiteľ v tejto etape obvykle využíva niekoľko didaktických metód s použitím 

didaktickej techniky v závislosti od veku žiakov, témy vyučovacej hodiny a zamerania vyučovacieho 

predmetu. Súčasťou tejto etapy je priebežná mikrodiagnostikovanie, kedy učiteľ zisťuje, či žiaci 

pochopili nové učivo, či porozumeli jednotlivým súvislostiam a do akej miery si osvojili učivo ako 

skupina. Na základe toho potom v prípade potreby koriguje naplánovaný priebeh expozičnej časti a 

prispôsobuje didaktické činnosti potrebám žiakov. 

Prvotné opakovanie a upevňovanie učiva – fixačná etapa. V tejto etape ide o zopakovanie a 

precvičenie nového učiva v umelo vytvorených situáciách. Petlák (2004) upozorňuje, že situácie a 

podmienky opakovania majú byť odlišné, než boli použité v expozičnej etape, aby žiaci nielen ovládali 

učivo, ale boli schopní ho použiť v iných, reálnych situáciách. Dôležitý je pri tom dôraz na jeho praktické 
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vedomostí

opakovanie, 
upevňovanie 
nového učiva

uloženie 
domácej úlohy

krátke 
zhodnotenie 

činosti

záver 
vyučovacej 

hodiny
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využitie v praxi. Výsledky medzinárodných vzdelávacích meraní často poukazujú, že žiaci nevedia 

uplatňovať nadobudnuté poznatky v špecifických reálnych situáciách. Učiteľ môže využiť v tejto etape 

rôzne fixačné metódy, pričom ich výber je determinovaný charakterom vyučovacieho predmetu a 

obsahom vyučovacej hodiny. Súčasťou niektorých vyučovacích predmetov sú pracovné zošity s 

úlohami na precvičovanie a opakovanie, ktoré sa využívajú na vyučovaní. 

Diagnostikovanie nadobudnutých vedomostí, spôsobilostí, zručností a návykov je diagnostická 

časť. Úlohou tejto etapy je určiť úroveň nadobudnutia nových vedomostí, spôsobilostí, zručností a 

návykov u žiakov. Učiteľ sa nemá zameriavať iba na reprodukciu nových poznatkov, ale aj na ich využitie 

v špecifických alebo reálnych situáciách. Je dôležité, aby pritom sledoval ako  žiaci nadobudli 

súvzťažnosti učebnej látky v jej časovom horizonte a ako ich dokážu aplikovať v rámci medzi 

predmetových  vzťahov. Z metodického hľadiska učiteľ môže využiť v tejto etape viaceré tradičné a 

inovatívne didaktické metódy. 

Využívanie vedomostí, spôsobilostí a zručností – aplikačná etapa. Táto etapa je prepojením 

vyučovacej hodiny a ďalšej činnosti žiaka. Zahŕňa praktické využitie nových poznatkov v umelo 

vytvorených situáciách a domácu úlohu žiakov. Zdôrazňovanie tejto etapy ako súčasti vyučovacej 

hodiny považujeme v súčasnosti za žiaduce a dôležité, keďže filozofiou vzdelávania nie je obrniť žiakov 

množstvom poznatkov, ale naučiť ich tvorivo a pohotovo využívať ich v praxi. 

 

 

3.2 Fázy vyučovacieho procesu 

 

Motivácia je prostriedkom zvyšovania efektivity učebnej činnosti edukantov. Motivácia môže 

vychádzať z vnútorných pohnútok – potrieb, alebo vonkajších – incentív. Motivácia môže byť pozitívna 

– stimulačná motivácia, alebo negatívna – inhibičná motivácia. 

Proces priebehu motivácie môže prebiehať podľa uvedenej postupnosti. 

 

Tab. 27 Priebeh motivácie 
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 zaujatie 

automotivačné činnosti 

hra, uspokojenie 

problém, nádej – vôľa vyriešiť 

ambície 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Úlohou učiteľ je vytvárať motivačnú atmosféru a prostredie, t. j. pôsobiť nepriamo, 

sprostredkovane. Žiak ma prežívať vlastnú motivovanosť ako svoj záujem. 

 

Motivácia k výkonu: 

- motivačné porovnávanie / sociálna relatívnosť, 

- posudzovať slabší výkon ako začiatok zlepšovania (miera posilňovania), 

- brať do úvahy individuálne možnosti výkonu. 

 

Expozícia 

Edukantom sa sprostredkúvajú nové poznatky, všetky možnosti oboznamovania sa s  učivom pod 

vedením učiteľa. Oboznámenie sa s učivom je osobitný druh poznávacieho procesu, v ktorom platia 

zákonitosti všeobecného procesu poznávania (od zmyslového vnímania k abstrakcii a potom k praxi), 

ale do popredia vystupuje aspekt riadenosti a formatívnosti. Významnú úlohu pri poznávaní majú 

predchádzajúce skúseností. Proces expozície prebieha v následnosti uvedenej v tabuľke. 

 

Tab. 28 Proces expozície 

rozprávanie 

b
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výklad 

vysvetľovanie 

prednáška 

názorná ukážka 

predvedenie 

exkurzia 

štúdium literatúry 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Reflexia v rámci priebehu vyučovacieho procesu má procesuálnu štruktúru. 

Tab. 29 Priebeh reflexie 

analýza procesu, zamyslenie sa 

au
to

re
fl

ex
ia

 

otázky 

referát 

dialóg 

diskusia 

polemika 

kritika 

Zdroj: vlastné spracovanie  



41 

 

Tab. 30 Aplikácia 

overovanie v iných vzťahoch 
Tvorivá realizácia, objavovanie 

samostatné riešenie problémov a nachádzanie analógií 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Posilňovanie – fixácia 

Najčastejšie sa realizuje formou opakovaní a cvičení. Nevyhnutnosť systematickej fixácie spočíva 

v tom, že učiva je veľa a osvojené učivo je stále z pamäti vytláčané novým učivom. Poznáme niekoľko 

druhov opakovania vo vyučovaní. 

 

Tab. 31 Posilňovanie fixácia 

prvotné opakovanie 

p
o
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lň
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priebežné opakovanie 

zovšeobecňujúce opakovanie 

problémové opakovanie 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Tab. 32 Fáza fixácie 

opakovanie 

Reťazenie a zosieťovanie - posilňovanie pochopenia vo vzťahoch precvičovanie 

domáce úlohy 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Overovanie predstavuje záverečnú fázu vyučovacej hodiny. 

 

Tab. 33 Fáza overovania 

ústne skúšanie – otázky, rozprava Spätná väzba: korekcie, hodnotenie 

písomné previerky  

diktáty  

samostatné práce, praktiká  

testy  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Okrem tradičnej štruktúry vyučovacej hodiny sa v súčasnosti využíva aj stratégia EUR. 

 

3.2.1 Stratégia učenia EUR 

Postup EUR (Evokácia - Uvedomenie si významu – Reflexia), bola navrhnutá Jeanny L. Steelovou a 

Kurtisom S. Meerdithom. Učenie s rámcom EUR patrí medzi konštruktivistické prístupy. Ide o rámec 

pre vyučovanie a učenie, ktorý ponúka konceptuálnu základňu vo vyučovaní. Možno ju systematicky 

realizovať v rôznych ročníkoch a na rôznom učebnom obsahu. Žiaci používajú tento rámec EUR pri 

samostatnom myslení a učení. Sú schopní kontextualizovať svoje poznatky tým, že ich pričlenia k už 

poznaným vedomostiam. Žiaci a študenti sa aktívne zapájajú do nového spôsobu učenia a uvažujú o 

tom, ako táto nová skúsenosť učenia zmení ich chápanie učiva (Petrasová, 2003). 

 

Je to trojfázový model vyučovania a učenia. 

 

Tab. 34 Stratégia EUR 

Evokácia 

Uvedomenie 

Reflexia 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Evokácia 

Je to prvá fáza, v ktorej sa realizuje niekoľko dôležitých kognitívnych činností. Žiaci si aktívne 

vybavujú vedomosti o danej téme. Žiak si v prvej fáze vytvára základ určitých vedomostí, ku ktorým 

neskôr pridá novonadobudnuté vedomosti. Proces učenia je procesom spájania starého s novým. Žiaci 

si opakujú vedomosti o danej téme a to im uľahčuje zapamätanie nových informácii a ich následné 

fixovanie. V tejto fáze sa odhaľujú nejasnosti a chybné vedomosti o danej téme. Žiak je aktivizovaný a 

aktívne zapojený do vyučovacieho procesu. Dochádza tu k zmysluplnému učeniu. Žiak si uvedomuje 

učenie a svoje vlastné myslenie (pozri Velmovská, 2014). 

Ak umožníme žiakovi rekonštrukciu prechádzajúcich vedomostí a názorov, položíme široké 

základy, ktoré mu umožnia lepšie porozumenie a trvalejšie zapamätanie nových informácii. (Petrasová, 

2003). Z pohľadu školy, sú to prekoncepty, ktoré vznikali náhodne počas doterajšieho života dieťaťa, 

ktoré nemusia byť ani pravdivé. Sú na nesystematickom a nevedeckom základe. 

Uvedomenie 

Dôležité je, aby učiteľ pri učení zvolil také postupy, aby žiaka udržal v činnosti a jeho záujem stále 

pretrvával. Ide o zachovanie žiakovej energie a záujmu, ktorá bola nadobudnutá počas prvej fázy tejto 

stratégie – evokácie. Táto etapa predkladá žiakom nové informácie prostredníctvom diskusie, článkov, 

prednášky, filmu alebo experimentov. Žiak si uvedomuje, či novým informáciám rozumie, alebo nie. 

Hľadá súvislosti s predchádzajúcimi poznatkami a spája staré informácie s novými. Pedagóg musí voliť 
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také postupy pri učení, kedy žiak zistí sám, ako sa má učiť. V druhej fáze si žiak uvedomuje učenie 

prostredníctvom rôznych metód. 

Reflexia 

Záverečnú fázu tejto stratégie tvoria pomocné otázky. Napr.: čo ste zistili (ide o rozšírené 

odpovede, nakoľko sú zistené fakty možné). Ďalej sú kladené navádzajúce otázky, aby sme dostali od 

žiakov dôležité informácie, ktoré sa neobjavili v predchádzajúcom bode. A napokon je dôležité sa pýtať 

žiakov, čo si o danom texte myslia (Kosturková, 2012). 

Až v tejto fáze si žiak uvedomuje učivo a nadobúda trvalé vedomosti, žiaci si uvedomujú, ako nové 

učenie zmenilo ich postoje a myslenie, názory, hodnoty. Etapa reflexie teda súvisí s rozvojom 

metakognitívnych procesov a môžeme považovať za rovnako dôležitú, ako dve predchádzajúce fázy. 

Ak žiak tieto metakognitívne procesy ovláda, lepšie prijíma, chápe a usporadúva myšlienky v nových 

súvislostiach. Treba si uvedomiť, aby sa záverečná fáza nezameriavala len na zhrnutie nového učiva 

(Petrasová, 2003). 

 

 
 

3.3 Projekty a projektové vyučovanie 

 

V oblasti didaktiky vyučovania sa neustále hľadajú tie najlepšie možnosti najefektívnejšieho 

učebného procesu. Zisťujeme, že tak ako sa mení doba, je potrebné vyvíjať a hľadať nové prístupy vo 

vyučovacom procese. Začíname sa odkláňať od tradičného vyučovania a zavádzame nové – moderné 

prvky vyučovacieho procesu. Podstatou moderného typu vyučovania je získanie vedomostí a zručností 

žiakov ich vlastným premýšľaním, ich aktívnou činnosťou riadenou učiteľom. 

Realizácia rôznych, čo i len trocha iných foriem vyučovacej hodiny ako je klasická hodina prináša 

so sebou nemálo starostí a práce navyše. Náročná je nielen príprava učiteľa, ale aj realizácia, zvládnutie 

práce žiakmi, ustráženie ich pozornosti a disciplíny. 

Jednou možnosťou ako zvládnuť realizáciu projektovej formy vyučovania je spolupráca učiteľa 

a žiakov na návrhu projektu. Spolupráca žiakov ich vzájomná komunikácia, vytváranie a rozvíjanie 

sociálnych vzťahov počas realizácie projektu sú prínosom pre učiteľa aj pre žiakov a vo veľkej miere 

ovplyvnia ďalšiu prácu so žiakmi. 

Medzi moderné koncepcie vyučovacieho procesu, ktoré sú založené na takomto prístupe, patrí aj 

projektové vyučovanie. Jeho korene siahajú do začiatku 20. storočia, keď ho J. Dewey a W. H. Kilpatrick 

(in Valenta, 1990) rozpracovali ako prostriedok demokratizácie a humanizácie výučby a školy. Do 

popredia sa dostáva v posledných dvoch desaťročiach v rámci reformného hnutia a inovačných snáh 

v pedagogike (Skalková, 2008). 

Podstatou projektovej výučby je úplne odlišné usporiadanie učebnej látky, než bolo obvyklé 

v systéme vyučovacích predmetov. Pri projektovej výučbe žiaci nemajú tradičnú povinnosť vypočuť si 

výklad učiteľa doplnený niekedy názornými ukážkami, zapamätať si učivo, vedieť ho reprodukovať, 

resp. osvojené zručnosti použiť. Majú s pomocou vyučujúceho riešiť úlohu komplexného charakteru 

(projekt), ktorá buď priamo vychádza z praktických potrieb, alebo je s praxou úzko spojená. Predložená 
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úloha musí byť pre žiakov zaujímavá a významná, aby sa s jej riešením identifikovali, aby ju prijali za 

svoju a ako takú ju so záujmom riešili. 

 

Tab. 35 Hľadiská projektového vyučovania 

V projekte majú žiaci istý vplyv na výber, príp. bližšiu definíciu témy. Proces učenia s týmto 

aspektom sa vyznačuje otvorenosťou. Program učenia nie je pred uskutočňovaním projektu  do 

všetkých podrobností pevne stanovený, takže žiaci ním neprejdú ako programom fixným 

a určeným zhora. 

Projekt súvisí s mimoškolskou realitou. Vychádza zo zážitkov žiakov a nie je iba zdanlivou alebo 

náhradnou realitou pre predpísané vyučovanie. 

Projekt je postavený na predpoklade, že žiaci sú na ňom zainteresovaní, pracujú na ňom 

z vlastného záujmu, bez potreby vonkajšej motivácie a práca ich baví. 

Učebné projekty vedú ku konkrétnym výsledkom, na ktorých základe môžu žiaci získať nielen 

poznatky a kvalifikáciu, ale i odmenu z riešenia vyplývajúcu. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Pri realizácii každého projektu musíme, podľa W. H. Kilpatricka (in Valenta, 1990), rešpektovať 

štyri základné kroky. 

 

Tab. 36 Štyri kroky k realizácii projektu 
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plán 

realizácia 

hodnotenie 

Zdroj: Valenta (1990) 

 

Najprv treba spracovať zámer projektu, t. j. konkretizáciu predstáv o zmysle a uskutočnení 

projektu a stanovenie cieľov projektu. Projekty môžu vzniknúť spontánne napr. zo záujmu detí. Môžu 

vychádzať z pedagogickej situácie. Téma projektu súvisí s učebnou látkou, prelína sa však s viacerými 

predmetmi. Pri formulácii zámeru je treba presne stanoviť, o čo v projekte presne pôjde. 

Druhou fázou je spracovanie plánu, ktorý úvodné zámery konkretizuje do jednotlivých krokov, 

určuje čas ich uskutočnenia, miesto, účasť žiakov, nutné pomôcky a pod. Zo samej podstaty projektovej 

metódy vyplýva, že sa na predchádzajúcich krokoch podieľajú sami žiaci, pretože projekt je 

predovšetkým ich záležitosťou. Pri prípravných krokoch sa musí prejaviť v dostatočnej miere kreativita 

a invencia učiteľov a žiakov. Vyučujúci plánovanie sleduje a môže do istej miery usmerňovať, aby bol 

projekt realizovateľný a aby čo najlepšie splnil vytýčené ciele. 

Po prípravnej fáze nasleduje vlastné uskutočnenie projektu. Postupuje sa podľa plánu, sú však 

možné (a niekedy aj nutné) určité korekcie. Učiteľ by mal byť skôr v pozadí a pomáhať iba v prípade 

nutnosti. 
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Poslednou fázou je vyhodnotenie projektu, na ktorom sa podieľajú spoločne vyučujúci aj žiaci, tiež 

je zároveň východiskom plánovania ďalších projektov. 

„Z hľadiska usporiadania projektu rozlišujeme projekty individuálne (na projekte pracuje každý 

sám), projekty skupinové (sú určené na spoločnú prácu skupiny žiakov), projekty triedne (na projekte 

pracuje trieda ako celok) a projekty školské (rozsiahlejšie projekty pre celú školu)“(Kalhous, Obst, 

2002). 

Vrána (1936, citovaný podľa Tureka, 2008) definuje projekt takto: ,,Je to podnik; je to podnik žiaka; 

je to podnik, za ktorého výsledky prevzal žiak zodpovednosť; je to podnik, ktorý ide za určitým cieľom.“ 

Mohlo by sa nám zdať, že projektové vyučovanie je vlastne ďalší pojem pre problémové vyučovanie. 

No je tu jeden hlavný rozdiel. Obe sú založené na riešení problému, no problémy v projektovom 

vyučovaní sú na rozdiel od problémového vyučovania komplexné. Vychádzajú predovšetkým zo života, 

z mimoškolských skúseností, ich riešenie si vyžaduje poznatky z viacerých vied – tradičných 

vyučovacích predmetov. Projekt môžu navrhnúť učitelia, samotní žiaci, ale aj žiaci v spolupráci 

s učiteľmi. Podľa určitých znakov môžeme projekty rozdeliť do niekoľkých skupín. 

 

Tab. 37 Rozdelenie projektov 

projekty podľa cieľa 

problémové – snaha vyriešiť nejaký stanovený 

problém 

konštrukčné – snaha niečo vytvoriť či 

skonštruovať 

hodnotiace – zameranie na skúmanie 

a porovnávanie 

drilové – nacvičenie nejakej zručnosti 

podľa počtu účastníkov 
individuálne 

skupinové 

podľa časovej dĺžky 
krátkodobé 

dlhodobé 

podľa miesta realizácie 

školské 

domáce 

kombinované 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Niekedy hovoríme, že vo výučbe využívame projektovú metódu. Vtedy sú žiaci ,,vedení k riešeniu 

komplexných problémov a k získavaniu skúseností praktickou činnosťou a experimentovaním“ (Průcha, 

1995, citovaný podľa Tureka, 2008). Môžeme potom konštatovať, že vyučovanie, pri ktorom je využitá 

projektová metóda je hlavnou výučbovou metódou  projektového vyučovania. Aby bolo projektové 

vyučovanie efektívne a splnilo cieľ, pre ktorý sme si tento typ vyučovania vybrali, opiera sa o určité 

princípy. 
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Tab. 38 Princípy projektového vyučovania 

Žiaci majú mať vplyv na výber, špecifikáciu témy projektu a pri jej výbere sa má prihliadať na 

ich záujmy a potreby. 

Vychádzať má zo zážitkov žiakov. Projekt má súvisieť s mimoškolskou činnosťou a má byť 

mostom medzi školou a životom. 

Predpokladom úspešného projektu je vnútorná motivácia žiakov, ich záujem 

a zainteresovanosť. 

Projekty by mali prekračovať rámec vyučovacích predmetov, mali by umožňovať komplexný 

pohľad na skutočný svet. 

Využívať by sa malo kooperatívne vyučovanie, spolupráca pri riešení problému v skupinách. 

Projekty by viesť ku konkrétnym výsledkom a na ich základe by si žiaci mali osvojiť príslušné 

vedomosti, zručnosti, postoje. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Projektové vyučovanie sa skladá z etáp, ktoré určujú postup jeho priebehu. Štruktúra pozostáva 

z niekoľkých krokov. 

 

 

 

Obr. 4 Etapy riešenia projektu                                                    Zdroj: Turek (2008) 

 

 

Krok zameraný na voľba témy projektu sa venuje špecifikácia, určenie cieľov. Ciele by mali byť 

formulované tak, aby vyjadrovali  jeho konkrétne výstupy. Krok zameraný na plánovanie riešenia 

voľba témy 
plánovanie 

riešenia 
riešenie 

zverejnenie 
výsledkov
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projektu prebieha tak, že sa vypracuje plán riešenia projektu, rozdelenie na čiastkové úlohy, rozdelia 

sa žiaci na skupiny, pridelenia sa úlohy skupinám. Krok zameraný na riešenie projektu je realizácia 

plánu, kde učiteľ má úlohu koordinátora a rozhodujúcu úlohu zohrávajú žiaci. Krok zameraný na  

zverejnenie výsledkov riešenia projektu je zhodnotením práce na projekte samotnými žiakmi, 

učiteľom, prípadne verejná prezentácia. 

Vo všeobecnosti sú projekty založené na dvoch požiadavkách: jednou z nich je zvýšenie 

samostatnosti a rozvoj sebarealizácie u žiakov, druhou, sústredenosť viacerých aktivít do jedného 

komplexného celku. Projekty podliehajú rôznym deleniam, z rôznych pohľadov. Výtvarné projekty sa 

však líšia, ich hlavným cieľom nie je spájanie prierezových predmetov, ale zotrvanie v oblasti estetickej 

výchovy. 

Projektová výučba má svoje princípy, ktoré vyjadrujú jej zmysel a sledované didaktické ciele. 

 

Tab. 39 Princípy projektovej výučby 

Zreteľ na potreby a záujmy uspokojovanie potreby aktivity, nových skúseností, 

potreby vlastnej zodpovednosti, sebarealizácie a 

vlastných záujmov, čo zabezpečuje aj motivovanosť 

žiakov 

Zreteľ na aktuálnu situáciu otvorenie sa školy širšiemu spoločenstvu, ale aj 

osobnej situácii žiaka a riešeniu jeho problémov 

Sebaregulácia pri učení sa žiak si plánuje, realizuje, hodnotí svoj projekt, učí sa 

učiť 

Orientácia na produkt práca na projekte prináša produkt a tým potvrdzuje 

zmysel učenia sa, vyžaduje  dokumentáciu priebehu a 

výsledkov (v podobe portfólia), ich prezentáciu 

v škole a mimo nej 

Skupinová realizácia prepojenie činnosti žiakov v tímovej práci, učí 

spolupráci 

Spoločenská relevantnosť spája sa škola so životom okolia a spoločnosti. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Realizovanie projektov je zamerané na žiaka, učiteľ je pozorovateľom, nepriamo, ale i zámerne 

pomáha v postupe realizácie projektu. O projekte, o spôsobe realizácie rozhodujú žiaci spolu 

s učiteľom, poskytujú návrhy a nápady, ktoré, keď sa dajú realizovať, učiteľ akceptuje. V projektoch 

učiteľ usmerňuje kooperáciu s individuálnou činnosťou. Účasť žiaka v projekte vedie k rozvoju jeho 

spôsobilostí, keďže informácie získava z rôznych zdrojov. 

Projektové vyučovanie uprednostňuje kooperatívne formy učenia sa. Žiaci tvoria skupinky, 

v ktorých sa delia o rôzne myšlienky, návrhy, nápady. Projektovým vyučovaním sa žiaci stávajú 

samostatnejšími pri získavaní a uplatňovaní vlastných poznatkov. Učiteľ je konzultant, koordinátor. 

Žiaci sa rozhodujú o vhodnom spôsobe riešenia úloh. 

Učiteľ musí nájsť optimálne prepojenie medzi edukačnými záujmami a potrebami žiaka a medzi 

cieľmi a učebnými osnovami. Žiaci získavajú informácie zo školského a mimoškolského zdroja. Ich 

úlohou je realizovať za pomoci učiteľa diskusie, zbierať informácie, realizovať experimenty. 
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To, do akej miery sa žiak angažuje v realizácií projektového vyučovania, závisí od jeho doterajších 

poznatkov, spôsobilostí, hodnôt a postojov. 

 

Tab. 40 Realizácia projektu 

plánovanie 

výber témy projektu tému môže zadať učiteľ, ale môžu ju navrhovať 

aj žiaci alebo sa téma vyberie po spoločnej 

diskusii 

stanovenie cieľov projektu žiaci by mali sformulovať ciele projektu, učiteľ 

ich len usmerňuje pri tvorbe 

stanovenie úloh postupu a metód 

realizácie 

žiaci konzultujú medzi sebou, s učiteľmi, 

odborníkmi 

tvorba skupín rozdelenie študentov do skupín, učiteľ je 

dôležitým koordinátorom tvorby tímov, 

pričom musí zohľadňovať nielen vedomosti a 

zručnosti žiakov, ale aj vzájomné sociálne 

vzťahy v triede 

realizácia 

opis miesta vyplýva z témy projektu 

organizácia aktivity v skupinách žiaci si rozdelia aktivitu v skupine a určia si 

jednotlivé úlohy a funkcie 

zbieranie a spracovanie informácií 

a materiálu 

 

riešenie úloh 

vyhodnotenie riešení žiaci zovšeobecňujú získané poznatky, formujú 

závery, konfrontujú svoje závery s hypotézami 

príprava vlastnej prezentácie žiaci si sami zvolia spôsob prezentácie 

vyhodnotenie 
prezentácia vlastnej tvorby a získaných 

výsledkov 

prezentácia projektu, obhajoba spôsobu a 

formy postupu 

hodnotenie spoločné hodnotenie projektu a produktov žiakov, nehodnotí len učiteľ, ale aj žiaci 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Projektové vyučovanie umožňuje prehlbovať a rozširovať kvalitu učenia. Od frontálneho 

vyučovania sa líši predovšetkým tým, že sa orientuje na skúsenosti žiakov. Vychádza z presvedčenia, že 

predmety získavajú význam vtedy, keď sa včleňujú do ľudských skúseností alebo sú používané 

v spoločnej činnosti. Skúsenosti sú teda založené na aktívnom vzťahu človeka k prírodnému alebo 

spoločenskému prostrediu (Skalková, 2008). 

 

Projektové vyučovanie môže mať rôzny rozsah. Niekedy sa téma uskutoční počas niekoľkých 

hodín, inokedy sa téma preberá aj niekoľko týždňov. Žiaci tvoria v skupinkách, kde získavajú 

komunikačné a sociálne skúsenosti, čo je významným aspektom projektového vyučovania. V žiadnom 

prípade nie je snahou naučiť deti čo v najkratšom čase čo najviac. 
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Skalková (2008) zdôrazňuje, že by bolo chybné, myslieť si, že proces vyučovania, založený na 

projektoch, je len nepripravená improvizácia a že je orientovaná len na záujmy detí a odstraňuje 

vedúcu úlohu učiteľa. Zdôrazňuje nutnosť plánovania a organizácie procesu učenia, v ktorom sa 

necháva dostatočný priestor na uplatnenie individuality žiakov. 

Projektové vyučovanie umožňuje poskytovať žiakom celú štruktúru činností, plánovania týchto 

činností, pokusy a riešenia, postupy, výsledok, reflexie priebehu činností, pocit zodpovednosti za 

vlastnú činnosť. 

Keď to zhrnieme, projektové vyučovanie nechce sprostredkovať hotové, vzájomne izolované 

odborné vedenie, ktoré poskytuje tradičná škola, orientovaná na látku. Chce rozvíjať myšlienkové 

operácie, spája konanie, myslenie, prežívanie, teóriu a prax, školu a život, skúsenosti a metódu. 

Projektové vyučovanie je náročnou formou práce, na učiteľovu prípravu sa kladú vysoké nároky. 

Od učiteľov sa vyžaduje, aby zhodnotili, čo je dôležité pre správne pochopenie učiva, a aby vynechali 

prebytočné pojmy. Učitelia musia mať premyslenú organizáciu prípravy a realizáciu projektu. 

Pozitívom projektového vyučovania je, že sa zvýši pozornosť a aktivita žiakov. Žiaci sú zvedaví na prácu 

svojich spolužiakov. Pri záverečnej prezentácií dokážu hovoriť oveľa voľnejšie ako pri klasickej ústnej 

odpovedi. Pre žiakov je projekt zaujímavý a predĺži sa u nich záujem o témy, s ktorými pracujú. 

Projektové vyučovanie je metóda, ktorá si vyžaduje dlhší čas na riešenie určitého problému, má 

dlhodobejší cieľ, vyžaduje si vyššiu koncentráciu, zamestnáva celú osobnosť, umožňuje kvalitnejšiu 

diferenciáciu, individualizáciu, učí diskutovať, vymieňať názory, učí riešiť problémy. Podporuje 

tvorivosť iniciatívu, fantáziu a vyhľadávanie informácií. 

Je dôležité stanoviť si hlavný cieľ (tému), zámer projektu, plán (typ činností, prostriedkov), 

premyslieť realizáciu. Dôležité je hodnotenie, hodnotí sa celý proces, všetky etapy projektu, hľadanie 

variantov a postupov. Na hodnotení sa podieľa učiteľ aj deti. 

 

 

3.3.1 Výtvarné projekty 

 

V rámci vyučovania predmetu výtvarná výchova má uplatnenie projektového vyučovania základné 

princípy, ktoré sú prispôsobené špecifikám predmetu. 
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Tab. 41 Princípy realizácie vo výtvarnej výchove 
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zreteľ na potreby a záujmy žiaka sebarealizácia, vlastná aktivita, 

nové skúsenosti, motivácia 

zreteľ na aktuálnu situáciu obklopujúca sociokultúrna realita 

interdisciplinarita komplexné poznanie 

sebaregulácia pri učení dieťa plánuje, realizuje, hodnotí 

orientácie na produkt realizácia projektu prináša 

produkt, prezentovanie 

skupinová realizácia kooperácia, sociálny prvok 

v procese učenia sa 

spoločenská relevantnosť spojitosť školy a okolia 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tieto princípy vyjadrujú zmysel a ciele takéhoto vyučovania. 

Výhodou projektového vyučovania je, že integruje všetky oblasti ľudského pôsobenia.  

Najcennejším prínosom projektového vyučovania je zmena myslenia, ktorá privádza účastníkov 

výtvarného procesu k mnohostrannému ponímaniu sveta (Roeselová, 1997). 

Stavba výtvarného projektu nemá presnejšie vymedzenú štruktúru. Štruktúra projektu závisí od 

voľby témy a od samotného učiteľa. Východiskom výtvarného projektu je samotné zoznamovanie sa 

so skúmanou skutočnosťou alebo výtvarným problémom. Pre vonkajší tvar výtvarného projektu je 

významná výtvarná poloha, aké techniky učiteľ pri realizácii projektu použije. Niektoré projektu sú 

zamerané na kreslenie, iné na maľovanie, grafiku alebo priestorové vyjadrovanie. 

 

Tab. 42 Znaky výtvarného projektu 

zn
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vý
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n
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u

 príprava projektu vyžaduje si dlhšiu, plánovanú, 

premyslenú prípravu 

slobodné výtvarné vyjadrenie tak, aby bol žiak aktívny a realizoval 

svoje predstavy nápady atď. 

rozsah výtvarného projektu  

skladba výtvarných techník  

vplyv na výchovno-vzdelávací 

proces 

 

Zdroj: Roeselová (1997) 

 

 

Vo výtvarných projektoch možno vyberať a riadiť výtvarné úlohy tak, aby si žiak sám uvedomil 

svoje kompetencie. Je prístupné tolerovať rôznosť skúseností a odlišností iných, priamo na nich stavať, 

chápať odlišnosti ako cenný zdroj lepšieho, účinnejšieho učenia a rozvoja žiakov. Treba vychádzať 

z toho, že každý žiak niečo vie, ale všetci poznajú trochu odlišné veci a poznajú ich rôznym spôsobom. 
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Tieto odlišnosti treba nechať prejaviť sa a integrovať do výučby. Aj vo výtvarných aktivitách sú činnosti 

bádateľského charakteru. Dobre zvolená téma projektu poskytuje inšpiráciu k rôznym úlohám, 

činnostiam. Projekt umožňuje odstrániť izolovanosť jednotlivých výtvarných úloh. 

Najvhodnejším východiskom pre výber námetov sú vnímané javy, predmety, skutočnosti spojené 

so súčasnými poznatkami, zážitkami, skúsenosťami. Je ale podstatné dodržať slobodu voľby, ktorá  

vychádza z poznatku. 

Je potrebné, aby učitelia vytvorili také podmienky, aby žiaci poznali zmysel svojej činnosti 

a smerovali k nemu spoločne s učiteľom. Na plnenie takéhoto programu sú vhodné výtvarné projekty. 

Výtvarná tvorba žiakov by sa mala sústrediť na zmyslové zachytenie zážitkov. Je dôležité pozornosť 

sústrediť na rozširovanie vedomia tým najprirodzenejším spôsobom, pretože vedie jedinca 

k schopnosti nielen krásu vnímať a prežívať, ale ju aj vytvárať v danej spoločnosti, v medziľudských 

vzťahoch. Cieľom učiteľov by malo byť spolupracovať a spolupodieľať  sa na spoločných témach, 

projektoch. 

Výtvarné projekty sú tvorivými aktivitami, tvorivým spôsobom výtvarnej tvorby, riešením 

výtvarných problémov, sú vážnou a užitočnou hrou. Výtvarné postupy a výtvarné techniky sú však 

podriadené cieľom, úlohám a obsahu výtvarnej výchovy. 

Vzťah človek a výtvarný svet je horizontom výtvarnej výchovy, keďže sa snažíme o rozvíjanie 

osobnosti človeka ako ušľachtilej bytosti so zodpovednosťou za život a jeho zmysel. Projektové 

vyučovanie nám dáva priestor výtvarnou výchovou prebúdzať u detí záujem o umenie, ukázať im, že 

umenie môže byť zaujímavé a vzrušujúce. Taktiež rozvíja schopnosť spoznávať a čítať hodnoty, 

symboliku a významy umeleckých posolstiev. Prostredníctvom interpretácie výtvarného prejavu 

umožňuje hľadať i svoj vlastný názor. 

Ak porovnáme používanie projektovej výučby s tradičnými postupmi, nachádzame v oboch 

prístupoch určité výhody i nevýhody. 

Tradičné vyučovanie umožňuje systematické vzdelávanie, z hľadiska organizácie je jednoduché, 

nie príliš nákladné. Nevýhodou je neustála nutnosť hľadania motivácie a používanie vnútornej, 

náhradnej motivácie (napr. klasifikácia). Tradičné vyučovanie dostatočne neprepája získané poznatky. 

Neprihliada na individuálne rozdiely žiakov a nedostatočne rozvíja sociálne vzťahy. 

Projektové vyučovanie využíva skutočnosti, že projekt je pre žiakov motívom sám osebe. Žiaci sa 

učia spolupracovať, riešiť problémy, je rozvíjaná ich tvorivosť. Projektová výučba má významnú mravnú 

dimenziu, pretože vedie k zodpovednosti, podporuje vnútornú disciplínu, vedie k tolerancii. Medzi jej 

nevýhody patrí skutočnosť, že je časovo značne náročná na prípravu a uskutočnenie. Nesleduje 

vytváranie systematických znalostí, čo sa prejaví pri porovnávanie výkonov žiakov tradičnými 

metódami (vedomostné testy a pod.). Je to organizačná forma u nás stále nová a menej obvyklá. 
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4  Hospitačná prax – výtvarná výchova v primárnom 

vzdelávaní 

Hospitačná prax je obohatením, aktualizáciou a rozšírením súčasného predmetu študijného 

programu v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania budúcich učiteľov výtvarnej výchovy. 

 

Tab. 43 Podmienky hospitačnej praxe – výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní 

forma hospitácie 

rozsah 10 hodín 

učenie študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa 

študijný program výtvarná edukácia/výtvarná edukácia v kombinácii 

podmienky absolvovania pre študenta reflexívny denník 

podmienky pre cvičného učiteľa vedenie študentov, záznam o rozboroch 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4.1 Podmienky pre študenta 

Podmienky absolvovania pre študenta vychádzajú z kontextu obsahu praxe, ktorý je zadefinovaný  

v informačnom liste praxe. Prax nadväzuje na predmet Didaktika výtvarnej výchovy 1. Prax smeruje 

k hospitáciám v rámci predmetu výtvarnej výchovy na primárnom stupni vzdelávania. 

 

4.1.1 Forma – hospitácie 

Forma realizácie praxe je prostredníctvom hospitácií. Realizujú sa priamo vo vyučovacej triede na 

prvom stupni základnej škole, na hodine výtvarnej výchovy. Výtvarná výchova je minimálne 

zadefinovaná v prvom  a druhom ročníku zadefinovaná dvoma vyučovacími hodinami a v treťom 

a štvrtom ročníku jednou vyučovacou hodinou. Počet vyučovacích hodín sa môže meniť vzhľadom na 

konkrétnu situáciu v základnej škole.  

Študent je povinný sa hospitácií zúčastniť podľa stanovaného rozsahu, v pridelenej základnej 

škole, triede, u konkrétneho cvičného učiteľa. Počas hospitácie študent sleduje situáciu v triede, do 

priebehu nezasahuje, len ak je vyzvaný cvičným učiteľom, môže sa zapojiť do rozhovoru so žiakmi. 

Počas hospitácií si študent robí záznamy pozorovaných skutočností. 
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4.1.2 Rozsah praxe 

Rozsah praxe je stanovený informačným listom praxe a je stanovaný na 10 hodín. Študent je 

povinný absolvovať stanovený počet hodín. 

 

4.1.3 Určenie praxe a študijný program 

Prax je určená pre študentov bakalárskeho štúdia, v študijnom programe výtvarná edukácia 

a výtvarná edukácia v kombinácii. Prax je priamo viazaná na predmet Didaktika výtvarnej výchovy 1., 

ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. 

 

4.1.4 Podmienky absolvovania pre študenta 

Študent je povinný sa zúčastniť praxe v plnom rozsahu. Musí absolvovať hospitácie, rozbory 

s cvičným učiteľom a odovzdať reflexívny denník. 

 

Tab. 44 Reflexívny denník študenta 

úvodná strana názov praxe, meno a priezvisko študenta, ročník, 

študijný odbor, katedra, akademický rok 

informácie o škole názov a adresa cvičnej školy, ročník, meno cvičného 

učiteľa 

hospitačné hárky – vyučovacia hodiny pozorovacie hárky všetkých vyučovacích hodín, ktoré 

študent absolvoval 

záver celkové zhodnotenie praxe 

prílohy - nepovinné fotografie zaujímavej výtvarnej tvorby žiakov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Reflexívny denník študent odovzdáva po absolvovaní praxe, v stanovenom termíne, 

v elektronickej verzii. Forma reflexívneho denníka je uvedená v prílohe č. 1. 

 

4.2 Podmienky pre cvičného učiteľa 

Cvičný učiteľ, u ktorého študenti realizujú prax je učiteľom na primárnom stupni vzdelávania a učí 

predmet výtvarná výchova. Učiteľ je kvalifikovaný ak má aspoň 5 rokov pedagogickej praxe. Vedie 

hospitácie študentov, počas realizácie vedie so študentmi rozbory, počas ktorých sa snaží odborne 

vyhodnotiť schopnosti študentov identifikovať a analyzovať pozorované javy vo výchovno – 

vzdelávacom procese. 

Cvičný učiteľ odovzdáva záznamy o rozboroch, ktoré sú vo forme záznamových hárkov a sú 

uvedené v prílohe č. 2 
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Záver 

Metodická príručka sa venuje obsahovej a formálnej stránke realizácie hospitačnej praxe. Prax je 

priamo naviazaná na predmet Didaktika výtvarnej výchovy 1. Študenti študijného programu výtvarná 

edukácia a výtvarná edukácia v kombinácii si prostredníctvom hospitačnej praxe rozšíria svoje odborné 

spôsobilosti vo vedení vyučovania výtvarnej výchovy na primárnom stupni vzdelávania. 

Metodická príručka (Metodika pedagogickej praxe hospitačnej v primárnom vzdelávaní) 

poskytuje v teoretickej oblasti len základnú orientáciu v problematike výtvarnej výchovy na primárnom 

stupni vzdelávania. Študent si svoje odborné spôsobilosti rozšíri prostredníctvom ďalšej adekvátnej 

odbornej a vedeckej literatúry. 

Praktická časť metodickej príručky obsahuje základný rámec pre študenta k úspešnému 

absolvovaniu praxe, ako rozsah, podmienky a obsah reflexívneho denníka z praxe. Okrem toho 

obsahuje aj základný obsahový rámec pre cvičného učiteľa. 
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Prílohy 

Príloha 1 reflexívny denník študenta 

Reflexívny denník študentka je neodmysliteľnou súčasťou úspešného absolvovania hospitačnej 

praxe. Obsahuje uvedené minimálne súčasti. Študent si môže denník upraviť len čiastočne, základná 

štruktúra je povinná a predstavuje jeho minimálnu podobu. 

 

 

Príloha 2 záznam rozboru pre cvičného učiteľa 

Záznamové hárky na rozbory sú určené pre cvičného učiteľa. Cvičný učiteľ ich vyplní podľa toho, 

koľko rozborov bude absolvovať so študentmi po ich hospitáciách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1  
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Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 

Katedra výtvarnej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÍVNY DENNÍK 

hospitačná prax 

výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní 

 

 

 

 

 

 

 

meno a priezvisko študenta: 

ročník štúdia: 

študijný program: 

katedra: 

akademický rok:  
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Informácie o cvičnej škole 

 

Miesto a adresa cvičnej školy: 

 

Ročníky hospitácií: 

 

Meno cvičného učiteľa/učiteľov: 

 

 

Vyjadrenie študenta k dojmom zo školy 
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Pozorovací hárok z hospitácie vyučovacej hodiny 

Základná škola:  

Ročník:  

Vyučovací predmet: výtvarná výchova 

Rozsah v hodinách (1 alebo 2):  

  

Cieľ vyučovacej hodiny:  

Obsah činnosti:  

Čiastkové výchovno-vzdelávacie 

ciele: 

 

 

Metódy:  

Pomôcky  

Záznam z pozorovanej činnosti 

Činnosť pedagóga Činnosť žiakov Poznámky k pozorovaniu 
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Záznam z pozorovanej činnosti 

Činnosť pedagóga Činnosť žiakov Poznámky k pozorovaniu 
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Celkové zhodnotenie praxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy (nepovinné) 
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Príloha č. 2 

Záznamový hárok z rozboru vyučovacej hodiny 
Základná škola:   

Vyučovací predmet: výtvarná výchovy  
Ročník:   

Učiteľ:   

   
Zhodnotenie cieľa vyučovacej 
hodiny: 

 
 
 
 
 
 
 

Zhodnotenie procesu, 
priebehu vyučovacej hodiny: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhodnotenie aktivity žiakov:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhodnotenie výsledných 
produktov: 

 
 
 
 
 
 
 

Zhodnotenie prípadného 
zapojenia študentov VŠ, 
priebehu náčuvov 
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