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Špecifiká diagnostickej činnosti učiteľov na nižšom sekundárnom stupni 

vzdelávania 

NOVOCKÝ Michal 
 

Abstrakt  

Príspevok sa zaoberá diagnostickou činnosťou učiteľov na nižšom sekundárnom stupni 

vzdelávania. Každý učiteľ by mal poznať hlavné metodologické zásady pedagogického 

diagnostikovania, konkrétne typy pedagogickej diagnostiky, exploatovaním ktorých dokazuje, 

že diagnostická kompetencia je uňho vysoko vyvinutá. Tiež sa tu pripomínajú aj funkcie 

pedagogickej diagnostiky. Vo výskumnej časti sa príspevok orientuje na konkrétne špecifiká 

diagnostickej činnosti učiteľov, ako aj na aktuálne problémy v ich diagnostickej činnosti. 

Kľúčové slová: Pedagogická diagnostika. Diagnostikovanie. Nižší sekundárny stupeň 

vzdelávania Špecifiká diagnostickej činnosti. Funkcie pedagogickej diagnostiky. 

    

Abstract  

The paper deals with the diagnostic activity of teachers on lower secondary education. Every 

teacher should be know the main methodological principles of pedagogical diagnostic, 

specific types of pedagogical diagnostics, exploited which shows that the diagnostic 

competence is highly developed with him. They also resemble the pedagogical diagnostics 

functions. In the research part, contribution focuses on the detailed description of the 

diagnostic activities of teachers as well as current issues in their diagnostic activities.  

Key words: Pedagogical diagnostics. Diagnosing. Lower secondary education: 

Particularities of diagnostic activities. Functions of pedagogical diagnostics. 

 

 

Úvod 

Pedagogická diagnostika je neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacej práce 

učiteľa, keďže prostredníctvom nej získava množstvo informácií o žiakoch, o ich jednotlivých 

stránkach rozvoja osobnosti, ako aj o účinnosti organizovania a manažovania vyučovacieho 

procesu. Pravidelným pedagogickým diagnostikovaním učiteľ zisťuje, ktoré didaktické 

inštancie (didaktické metódy, organizačné formy a pod.) je potrebné meniť, modifikovať, 

korigovať alebo substituovať inými, doteraz nepoužitými, ak mu záleží na tom, aby optimálne 

splnil stanovené výchovno – vzdelávacie ciele na vyučovacej hodine. Pedagogické 

diagnostikovanie predstavuje spolu s vyučovacím procesom integrálnu reláciu, pretože naň 

vyvíja tenziu zmeny. Ciele výchovy a vzdelávania možno najlepšie spĺňať vtedy, ak poznáme 

žiaka samotného, ako aj normy a kritériá, ktoré nám hovoria o jeho úspešnosti a neúspešnosti. 

Učiteľ porovnáva výkony žiaka s normou, ale žiakove nedostatky nielen pomenuje, ale snaží 

sa ich aj odstrániť, poznať reálne možnosti žiakovho rozvoja. Aby tak učinil, tak by sa mal 

pridržiavať základných metodologických pravidiel diagnostikovania, pretože prostredníctvom 

ich akceptovania bude výsledok jeho diagnostikovania objektívnejší a na základe neho 

navrhne opatrenia, ktoré by mali viesť žiaka k žiaducemu stavu, ktorý bude zodpovedať 

optimálnosti stanovenej v norme či kritériu výchovy a vzdelávania v škole.    

Základnými úlohami pedagogickej diagnostiky sú zisťovanie, poznávanie aktuálneho stavu 

komplexného rozvoja osobnosti žiaka, jeho hodnotenie a navrhovanie opatrení, stanovenie 

prognózy, ktorá má žiakovi napomôcť k žiaducej zmene. Aby však k tejto zmene dochádzalo, 

tak je potrebné, aby si učitelia na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania uvedomovali 

dištinkcie a konkrétne špecifiká v ich diagnostickej činnosti v komparácii s ostatnými 

stupňami vzdelávania.   
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1. Pedagogická diagnostika v práci učiteľa na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania  

Aplikovaním pedagogickej diagnostiky v praxi môžeme hovoriť o pedagogickom 

diagnostikovaní, procese, ktorý sa začína stanovením diagnostickej hypotézy, pokračuje 

použitím adekvátnej diagnostickej metódy, ktorá slúži diagnostikovi na zber potrebných 

informácií o zisťovanej oblasti, interpretovaním ktorých stanovuje pedagogickú diagnózu a na 

jej základe navrhuje prognózu, ktorá je výsledkom jeho diagnostického rozvažovania, 

odpovedania si na otázky kauzálneho charakteru. Ak má k uvedenej preskripcii 

diagnostikovania skutočne dochádzať a diagnóza má byť objektívna, tak je priam apodiktické, 

aby sa učiteľ pridržiaval nasledujúcich metodologických zásad pedagogického 

diagnostikovania:  

 Longitudinálne diagnostikovanie – diagnostický jav je potrebné sledovať v procese, 

nie jednorazovo a potom sa k nemu vracať, sledovať jeho ďalšie prípadné zmeny, 

 komplexné hľadisko – učiteľ by sa mal usilovať získať ucelený obraz o žiakovi, 

nezabúdať na holistickú koncepciu diagnostikovania žiaka, čo možno dosiahnuť najmä 

spoluprácou viacerých diagnostikov, individuálnym prístupom, presnou diagnostickou 

konklúziou smerujúcou k prognóze, 

 etiologické hľadisko – učiteľ by sa nemal obmedziť len na poznávanie aktuálneho 

stavu žiaka, ale mal by aj hľadať príčiny, ktoré mohli k danému stavu viesť, 

 individuálny prístup – učiteľ by nemal pri posudzovaní žiaka zabúdať na konkrétne 

podmienky a konkrétnu pedagogickú situáciu, na základe ktorej posudzuje jeho 

prejavy, no tiež je žiaduce, aby žiaka sledoval aj v sociálnom prostredí, nie izolovane, 

 prognostická orientácia diagnózy – predovšetkým jej spojenie s nasledujúcim 

pedagogickým opatrením, a tiež by mal učiteľ veriť v zlepšenie konkrétnej oblasti 

výchovy či vzdelávania a neustále dôverovať vo svoje sily (Dvořáková, 2002).            

Ak by sme tieto metodologické zásady diagnostikovania mali sumarizovať, tak by sme 

učiteľom mohli odporučiť, aby si v introdukcii svojho diagnostického procesu adresovali päť 

základných otázok:  

 Aký žiak je? (aké sú jeho aktuálne vedomosti, zručnosti, schopnosti a pod.), 

 Mal by byť iný? (vzhľadom na vek, zdravotný stav, kritériá, subjektívne normy 

hodnotenia a pod.), 

 Aký by mal byť v skutočnosti? (identifikovanie a pomenovanie schopností 

využiteľných pre jeho individuálny rozvoj, poznať možnosti motivácie žiaka a pod.), 

 Ako mu v tom môžem pomôcť ja? (reflexia svojich možností, ale i vnútorných 

pocitov, využitie doterajších skúseností, vplyvu, až po položenie si rudimentárnej 

otázky, či diagnostik rozumie, o aký problém u žiaka či vo výchovno – vzdelávacom 

procese vlastne ide), 

 Aké sú ďalšie osoby, ktoré môžem požiadať o spoluprácu? (racionálne hľadanie 

požadovaných a prístupných možností zásahu) (Dvořáková, 2002). 

Uvedené metodologické pravidlá a otázky, na ktoré by si mal učiteľ odpovedať, keď mieni 

realizovať dôsledné a premyslené diagnostikovanie vybraného objektu, sú účinné len za 

vzájomnej kooperácie s viacerými druhmi pedagogického diagnostikovania.         

Z časového hľadiska nesmie zabúdať na vstupné, priebežné, ale aj sumatívne 

diagnostikovanie, ktoré mu zabezpečujú komplexný pohľad na proces dosiahnutých či 

nedosiahnutých kvalít u žiaka, a ktorých dosiahnutie si presne vymedzil v konkrétnom 

výchovno – vzdelávacom cieli a ich optimálne či maximálne splnenie sledoval u žiaka 

dlhodobo, pravidelne, systematicky, plánovite.  
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Do tohto hľadiska je nevyhnutné zakomponovať aj formálne diagnostikovanie, a to 

predovšetkým pre potrebu žiaka (hodnotenie učebných výsledkov, učebnej činnosti 

žiaka). Neformálne diagnostikovanie, ktoré realizuje učiteľ pre svoju vlastnú potrebu tiež, 

realizujúc ho z časti aj intuitívne. Jeho intenciou je napríklad sledovanie optimálneho rozvoja 

konkrétne žiaka na vyučovaní (Kouteková, 2007). 

Učiteľ na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania si môže povedať, že jeho aplikovanie 

teórie pedagogickej diagnostiky bolo úspešné, ak formuloval diagnostické problémy a otázky, 

získaval diagnostické údaje, interpretoval ich do podoby diagnózy a v závere stanovil aj 

potrebné opatrenia pre ďalšiu prácu so žiakom v oblasti výchovy a vzdelávania alebo pre 

korekciu výchovno – vzdelávacieho procesu, či jeho parciálnych elementov.  

    

2. Funkcie pedagogickej diagnostiky a ich aplikácia na nižšom sekundárnom stupni   

    vzdelávania 

 Význam pedagogickej diagnostiky sa prejavuje výrazne v jej funkciách, ktoré plní vo 

vyučovacom procese. Za pomoci vymenovania a charakterizovania týchto funkcií, často aj 

chápaných ako úloh pedagogickej diagnostiky, sa nám zreteľnejšie prejavuje zmysel 

používania pedagogickej diagnostiky. Funkcie pedagogickej diagnostiky reprezentujú 

komplexný pohľad na osobnosť žiaka a zároveň aj na možnosti zmeny jeho doterajších kvalít 

po stránke kognitívnej, psychomotorickej či afektívnej. V rámci nižšieho stupňa 

sekundárneho vzdelávania hovoríme podľa Gondovej (1997) o nasledovných funkciách 

pedagogickej diagnostiky: 

 Informatívna – pedagogická diagnostika poskytuje pre žiaka, ako aj pre učiteľa spätnú 

väzbu o stave žiakových vedomostí, zručností a charakterových vlastnostiach. Ide tu 

najmä o zisťovanie stavu a kvalít vedomostí, zručností, schopností žiakov atď.,  

 formatívna – za pomoci pedagogickej diagnostiky sa zabezpečuje realizácia rozvoja 

a korigovania osobnosti žiaka, jeho osobnostných kvalít. Nehovoríme tu len 

o výsledkoch učebnej činnosti žiakov, čiže prevažne o ich vedomostiach a zručnostiach, 

ale učiteľ sa usiluje za pomoci pedagogickej diagnostiky na žiaka pozerať komplexne, 

nielen po stránke kognitívnej a psychomotorickej, ale aj afektívnej. Učiteľa teda 

zaujíma aj správanie žiaka, jeho názory, postoje, prejavovanie sa v kolektíve triedy, 

 orientačná a anticipačná – aplikáciou tejto funkcie získava učiteľ pre seba, ale aj pre 

žiaka informácie potrebné k odstráneniu neefektívnosti vyučovania, učiteľ tiež môže 

meniť požiadavky na žiaka, stanovené ciele na vyučovacej hodine. Pedagogická 

diagnostika ukazuje jemu, ako aj žiakovi pedagogický smer, 

 motivačná a stimulačná – učiteľ odstraňuje chyby, ktoré sú vo výchovno – vzdelávacom 

procese prítomné, a tak sa ho usiluje zefektívniť, čím je výchovno – vzdelávací proces 

prijateľnejší pre žiakov. Tak možno od žiakov očakávať lepšie výsledky vo výchove 

a vzdelávaní. Učiteľ na základe pedagogickej diagnostiky mení zaužívané a usiluje sa 

časti výchovno – vzdelávacieho procesu inovovať, 

 realizačná – učiteľ by mal vedieť zvoliť správne diagnostické metódy, ktoré mu 

o žiakovi podajú čo najpresnejší a najucelenejší obraz, a na jeho základe môže potom 

zmeniť požiadavky na žiaka, upraviť ciele výchovy a vzdelávania, alternovať didaktické 

metódy a pod., 

 regulačná – učiteľ svoje diagnostické úsilie neponecháva izolovane, ale spolupracuje aj 

s ostatnými subjektmi výchovy a vzdelávania, čím získava o žiakovi informácie, 

prostredníctvom ktorých následne reguluje požiadavky stanovené v kritériách 

a normách výchovy a vzdelávania v škole, 

 kontrolná – učiteľ porovnáva výsledky vo výchove a vzdelávaní žiakov so stanovenými 

požiadavkami výchovy a vzdelávania, čím získava informácie o úspešnosti žiakov, 
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a tiež môže zmeniť stanovené edukačné ciele alebo aj didaktické prostriedky, ak to bude 

pre žiaka z hľadiska jeho následnej predpokladanej úspešnosti priaznivé, 

 sociálna – učiteľ musí mať na vedomí, aké sú dôležité vzťahy v triede, aké skupiny 

v triede majú najväčší vplyv na žiakov. Kolektív triedy môže výrazne zmeniť priebeh 

výchovno – vzdelávacieho procesu, preto by mal učiteľ rozhodne siahnuť po 

diagnostických metódach, ktoré mu o kolektíve triedy podajú čo najpresnejšie 

informácie,  

 diagnostická – mohli by sme povedať, že má značne syntetizujúci charakter. Jej 

naplnenie či aplikácia by nebola možná, ak by neboli aplikované ostatné funkcie 

pedagogickej diagnostiky počas vyučovacieho procesu,  

 prognostická – učiteľ aplikovaním funkcií pedagogickej diagnostiky nielen získava 

informácie o žiakovi, o rozvoji jeho jednotlivých stránok osobnosti, ale na základe nich 

dokáže stanoviť aj potrebné opatrenia, aby postupne dochádzalo k ich progresívnemu 

rastu.  

Aplikácia funkcií pedagogickej diagnostiky na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania 

zabezpečuje učiteľovi spätnú väzbu o jeho vedení výchovno – vzdelávacieho procesu a jeho 

jednotlivých čiastkach (keď budeme napríklad hovoriť o štruktúre vyučovacej hodiny, 

vyučovania, na základe ktorého sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje). Žiakovi zabezpečuje 

komplexný rozvoj po všetkých stránkach jeho osobnosti, ako aj motiváciu do ďalšej učebnej 

činnosti.  

3. Špecifiká diagnostickej činnosti učiteľov na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania 

Učiteľ s diagnostickou kompetenciou môže žiakovi výrazne napomôcť po stránke 

vzdelávacej, ako aj výchovnej. Aby sme vôbec mohli hovoriť o učiteľovi s potrebnou 

diagnostickou kompetenciou na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania, tak je dôležité, aby 

sa vyznačoval nasledujúcimi špecifickými kvalitami vo svojej diagnostickej práci. O učiteľovi 

primárneho vzdelávania sa hovorí, že: 

 „Je odborníkom prvého kontaktu, realizuje vyhľadávanie pedagogických problémov, 

ako aj schopností žiaka“ (Kasáčová – Cabanová, 2011, s. 20). Myslíme si však, že 

učiteľ na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania poznajúci pedagogickú diagnostiku 

a úlohy z nej vyplývajúce, ako aj žiaka s konkrétnymi výchovnými či vzdelávacími 

problémami, kontinuálne nadväzuje na zistené javy a prognózy, usilujúc sa pomocou 

pedagogického diagnostikovania žiaka vypracovať návrhy na korekciu a následne 

zlepšiť výsledky jeho učebnej činnosti, odstrániť deficity na konkrétnom predmete 

vyučovania. Je teda odborníkom druhého kontaktu, ktorý by mal počítať 

s predchádzajúcimi zisteniami o žiakoch. 

 „Učiteľ sa musí na základe diagnostiky problému rozhodnúť pre adekvátny 

pedagogický postup“ (Kasáčová – Cabanová, 2011, s. 20). Učiteľ na nižšom stupni 

sekundárneho vzdelávania by sa ešte pred decíziou pre adekvátny pedagogický postup 

mal pozrieť na zistenia a prognózy s opatreniami od učiteľa na primárnom stupni 

vzdelávania. Bude teda pre neho charakteristické, že neostane len pri svojom 

pedagogickom postupe, ale svoj pedagogický postup bude reflektovať v relácii 

s predchádzajúcimi pedagogickými postupmi, ktoré použil učiteľ na primárnom stupni 

vzdelávania, ak je to potrebné. Žiaka zväčša pozoruje len na vyučovacej hodine, kde 

vyučuje predmet, na vyučovanie ktorého je odborníkom. 

 „Spolupráca s odborníkmi je nevyhnutná pre vytvorenie si komplexnejšieho obrazu 

o žiakovi a jeho potencionalitách“ (Kasáčová – Cabanová, 2011, s. 20). Učiteľ na 

nižšom stupni sekundárneho vzdelávania spolupracuje nielen s odbornými 

pedagogickými zamestnancami školy (školský psychológ, sociálny pedagóg, špeciálny 

pedagóg a pod.), ale aj s ostatnými učiteľmi na nižšom stupni sekundárneho 
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vzdelávania. Tento učiteľ nie je so žiakom v takom pravidelnom kontakte, ako učiteľ na 

primárnom stupni vzdelávania, preto je potrebné, aby svoje diagnostické zistenia 

(diagnózy) komunikoval s ostatnými pedagogickými zamestnancami, ale najmä aj 

s učiteľmi iných predmetov. Učiteľ vyšších ročníkov sekundárneho vzdelávania by mal 

vychádzať zas z diagnóz od učiteľa nižších ročníkov sekundárneho vzdelávania.   

 „Viesť rodičov ku konkrétnemu typu spolupráce“ (Kasáčová – Cabanová, 2011, s. 20). 

Z toho vyplýva, že učiteľ na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania má nadviazať na 

spoluprácu s rodičmi a predovšetkým aj na konkrétny typ spolupráce, ktorý tu už bol 

vytvorený na základe kooperácie učiteľa s rodičmi na primárnom stupni vzdelávania, či 

tento typ spolupráce modifikovať, korigovať, a to na základe diagnózy žiaka, ktorá 

vypovedá o konkrétnych potrebách zmien jeho osobnostných kvalít po stránke 

kognitívnej, psychomotorickej či sociálno – emočnej. 

Aby k spomínanému skutočne dochádzalo a učiteľ sa preukázal ako diagnostik majúci 

záujem dosiahnuť u žiaka pozitívne výsledky po všetkých stránkach jeho osobnosti, tak by 

mal používať aj tieto typy pedagogickej diagnostiky: 

 Normatívna diagnostika – výsledok žiaka z určitej skúšky sa porovnáva s výsledkom 

vzorovej skupiny žiakov, ktorí absolvovali rovnakú skúšku. Učiteľ tak získava odpoveď 

na otázku, či žiak dosahuje úroveň svojich spolužiakov alebo nie, a tak zavádza 

opatrenia, aby došlo k zmene tohto stavu, 

 kriteriálna diagnostika – pri nej ide o komparovanie výsledkov žiaka s externým 

meradlom, čím sa myslia objektívne určené úlohy. (Zvláda žiak určovanie zhodného 

a nezhodného prívlastku vo vete?), 

 individualizovaná diagnostika – ide tu o porovnávanie žiaka so sebou samým, s jeho 

predošlou úrovňou. Cieľom pozornosti učiteľa je teda aj postup žiaka,  

 diferenciálna diagnostika – slúži na rozlišovanie problémov, ktoré môžu mať síce 

rovnaké prejavy, ale rôzne príčiny. Keď žiak na vyučovacej hodine vyrušuje alebo má 

zvýšenú pohybovú aktivitu, tak to na prvý pohľad môže vyvolať dojem, že žiak má 

ADHD. Avšak splnením zásady longitudinálneho diagnostikovania učiteľ odhalí, že je 

to dôsledok nesprávneho výchovného vedenia dieťaťa (Zelinková, 2001). 

Učiteľ na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania by mal preto poznať, ale zároveň vo 

svojej práci aj realizovať viacero typov pedagogickej diagnostiky, čo mu zároveň aj umožní 

sa lepšie zhostiť úloh, ktoré by mal ako diagnostik počas vyučovacieho procesu zvládať 

riešiť.  

4. Analýza niektorých špecifík diagnostickej činnosti učiteľov na nižšom sekundárnom 

stupni vzdelávania  

 

Cieľ výskumu 

V rámci regionálneho výskumu (ide o výskum realizovaný v rámci diplomovej práce na PF 

UMB v Banskej Bystrici pod vedením doc. PaedDr. Márie Koutekovej, Csc. NOVOCKÝ, 

Michal. 2014. Metódy pedagogickej diagnostiky v práci učiteľa na základnej škole. 

Diplomová práca 2014) sme okrem iného zisťovali špecifiká diagnostickej činnosti učiteľov 

na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. Výskumnou metódou bol dotazník.  

  

Výskumná vzorka 

Do výskumu sme zapojili učiteľov základných škôl v okrese Námestovo. Počet 

respondentov bol 60.  
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Výsledky výskumu 

Cieľom výskumných úloh bolo zistiť, aké sú špecifiká diagnostickej činnosti učiteľov na 

nižšom stupni sekundárneho vzdelávania v komparácii s primárnym stupňom vzdelávania, 

ako aj zistiť frekvenciu jednotlivých diagnostických činností. Zaujímalo nás aj to, ktoré 

diagnostické problémy si podľa učiteľov zasluhujú najväčšiu pozornosť. Výsledky výskumu 

bližšie popisujú tabuľky T 1, T 2, T 3. Respondenti volili (T 2) a písali (T 1, T 3) viac 

odpovedí.    

 
Tabuľka č.1: Špecifiká diagnostickej činnosti učiteľov  

                                           (Zdroj: Michal Novocký, 2014) 

 

Výsledky z T 1 vychádzali po sčítaní nad 100 %. Získané údaje z T 3 nás informujú, že 

učitelia na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania považujú za významné špecifikum vo 

svojej diagnostickej činnosti zadávanie projektov žiakom, tvorbu prezentácií, kde sa žiak 

môže tvorivo prejaviť, no a súčasne prepojiť teóriu s praxou. Môžeme teda konštatovať, že do 

popredia vstupuje viac praktické skúšanie žiakov s 58,33 %. Špecifikum tvorby projektov 

a tvorby prezentácií hovorí aj o tom, že učitelia si uvedomujú ontogenetické osobitosti žiakov 

na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania, vedia, čo môžu od žiakov vyžadovať (nielen 

vedomosti, ale aj zručnosti), pretože žiaci na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania by už 

mali oveľa dôkladnejšie uplatňovať funkčnú gramotnosť, nielen mechanicky získané 

poznatky opäť reprodukovať. O tom svedčí aj umiestnenie špecifika používanie 

diagnostických metód s intenciou získavania informácií o logickom a kritickom myslení 

žiakov. Učiteľom sa tak súčasne aj rozširujú možnosti na implementáciu tých diagnostických 

metód, ktoré sa na primárnom stupni vzdelávania nepoužívajú či používajú v menšej miere 

(praktické skúšanie, brainstorming a jeho modifikácie, autodidaktické metódy). Toto 

špecifikum predstavuje 43,33 %.          

Na treťom mieste so 41,67 % bola možnosť častejšieho používania dotazníka vo výchovnej 

činnosti, ktorý je aj podľa nášho názoru na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania 

jednoznačne preferovaný. Učitelia si teda uvedomujú, že prostredníctvom dotazníka môžu 

získať ďalšie potrebné informácie o žiakoch, pretože len skúšanie žiaka nestačí, keďže 

informuje o hodnotách, postojoch žiaka, ako aj o vzťahoch medzi spolužiakmi v triede málo. 

Špecifiká diagnostickej činnosti 

učiteľov  

Triedni učitelia 

 

Učitelia Spolu 

N % n % N % 

tvorba projektov, tvorba prezentácií    17 28,33 18 30,00 35 58,33 

používanie diagnostických metód 

na získavanie informácií 

o žiakovom logickom myslení, 

kritickom myslení žiaka  

12 20,00 14 23,33 26 43,33 

možnosť častejšieho používania 

dotazníka vo výchovnej činnosti   

19 31,67 6 10,00  25 41,67 

neviem porovnať   5 8,33 7 11,67 12 20,00 
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Taktiež je tu možnosť rýchlejšie a úplnejšie získať spätnú väzbu pre učiteľa, pretože žiak pri 

rozhovore nemusí povedať všetko, môže podstatné zatajiť. Dotazník je anonymný. Sú to však 

najmä triedni učitelia s 31,67 %, ktorí dotazník používajú vo výchovnej činnosti, napr. na 

triednickej hodine, ako nám bližšie uviedli 16 triedni učitelia. Na poslednom mieste v tabuľke 

bolo tvrdenie, že učitelia nevedia porovnať s 20,00 %, čoho príčinou môže byť nedostatočné 

reflektovanie cieľov na primárnom stupni vzdelávania u učiteľov vo vyšších ročníkoch na 

nižšom stupni sekundárneho vzdelávania, kde žiak postupuje napríklad zo siedmeho do 

ôsmeho ročníka. Toto tvrdenie platí podľa nás pre učiteľov s krátkou praxou. 

 
Tabuľka č. 2: Najvýznamnejšie špecifiká v diagnostickej činnosti učiteľov 

(Zdroj: Michal Novocký, 2014) 

 

 

Výsledky výskumu v T 2 vychádzali po sčítaní nad 100 %. Systematickú spoluprácu 

považuje za najvýznamnejšie špecifikum vo svojej diagnostickej činnosti 81,67 % učiteľov. 

Myslíme si, že učitelia zvolili túto možnosť preto, lebo chcú, aby ich obraz o diagnostikovom 

žiakovi v triede bol objektívny, chcú sa vyhnúť psychologickým chybám pri hodnotení žiaka, 

a súčasne majú záujem žiakovi pomôcť zlepšiť sa po jednotlivých stránkach rozvoja 

osobnosti. Systematickejšiu spoluprácu s rodičmi žiaka pri jeho diagnostikovaní učitelia ani 

na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania nepodceňujú, ak majú snahu hľadať príčiny, 

prečo má žiak také učebné výsledky aké má, prečo má problémy so svojím správaním 

v určitých situáciách a pod. Toto špecifikum uviedlo za najvýznamnejšie vo svojej 

diagnostickej činnosti 63,33 % učiteľov. Zaujalo nás, že nadväzovanie na diagnózu 

a odporúčané diagnostické opatrenia z nižších ročníkov, ktoré žiak navštevoval, uviedlo len 

8,33 % opýtaných. Domnievame sa preto, že systematická spolupráca učiteľov pri 

diagnostikovaní žiaka nemusí u nich mať hlbší charakter a učitelia reflektujú len súčasnú 

diagnózu, čím málo pozornosti venujú odporúčaniam učiteľov z nižších ročníkov, ktoré žiak 

navštevoval.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvýznamnejšie špecifiká v diagnostickej činnosti učiteľov          n     % 

systematická spolupráca učiteľov pri diagnostikovaní žiaka        49   81,67 

systematickejšia spolupráca s rodičmi žiaka pri jeho 

diagnostikovaní 

    38   63,33 

nadväzovanie na diagnózu a odporúčané diagnostické opatrenia 

z nižších ročníkov 

      5     8,33 
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 Tabuľka č. 3: Aktuálne problémy v diagnostickej činnosti učiteľov  

 

(Zdroj: Michal Novocký, 2014) 

 

Výsledky výskumu v T 3 vychádzali po sčítaní nad 100 %. Nedostatok času na 

komplexnejšie diagnostikovanie žiaka na vyučovacej hodine považuje 75,00 % učiteľov za 

najzávažnejší problém v ich diagnostickej činnosti. Domnievame sa, že na jednej strane ako 

príčinu by sme mohli uviesť krátky čas trvania vyučovacej hodiny, ale myslíme si, že ak tento 

faktor učitelia berú do úvahy, tak na druhej strane by mali hľadať také diagnostické metódy, 

kombinovať diagnostické metódy tak, aby získali komplexný a objektívny obraz o žiakovi 

počas vyučovacieho procesu. Priamou referenciou by bola druhá možnosť v tabuľke, ktorú 

uviedlo 43,33 % učiteľov nespokojných s nedostatkom času na diagnostikovanie tvorivosti 

žiaka. Diagnostikovanie tvorivosti žiaka predsa spočíva v použití viacerých diagnostických 

metód, berúc do úvahy ich použitie počas viacerých vyučovacích hodín. Môže to svedčiť aj 

o tom, že učitelia nepoznajú účel aktivizujúcich metód vo vyučovaní úplne. Už len použitie 

problémovej úlohy vo vyučovaní, a to v motivačnej etape vyučovacieho procesu, môže 

učiteľovi pomôcť vytvoriť si komplexnejší obraz o tvorivosti žiakov. Myslíme si, že učitelia 

si uvedomujú význam slovného hodnotenia pre žiaka, ktoré je neraz motiváciou k jeho lepším 

učebným výkonom. Tento problém v tabuľke uviedlo 41,67 % z nich.   

 

Záver  

Diagnostická kompetencia je jednou z najvýznamnejších kompetencií, ktorými by mal 

učiteľ na akomkoľvek stupni vzdelávania oplývať. Ak ju radí do svojho profesionálneho 

profilu, tak by si mal byť vedomí aj osobitostí, ktorými sa vyznačuje jeho diagnostikovanie. 

To ale nemožno dosiahnuť, a tiež to nie je možné pertraktovať, ako aj realizovať, keď učiteľ 

na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania nepozná žiaka po stránke ontogenetickej či 

nepozná, na čo by mal sústrediť pozornosť, keď poznáva adekvátnosť vyšších kognitívnych 

procesov a rezultátov žiaka. Je nutné aj to, aby učitelia pravidelne reflektovali konkrétne 

problémy diagnostikovania žiaka a neponechávali ich len v štádiu pomenovania, ale usilovali 

sa ich riešiť, pretože súčasná škola orientovaná humanisticky sa bez rôznych variant 

poznávania žiaka či jeho hodnotenia nemôže zaobísť.  
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