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Abstrakt 

 
Skvalitňovanie výučby je závislé aj na kompetenciách učiteľa analyzovať, vytvárať a 

používať také učebné úlohy, aby rozvíjali logické myslenie študenta a naučili ho riešiť 
situácie bežného života. 

V rámci seminárov z didaktiky náboženstva budúci učitelia získavajú zručnosti vo 
vytváraní a správnom formulovaní učebných úloh.  
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Abstract 

 
Improvement of teaching quality depends on the teacher´s competence to analyze, 

create and use of educational tasks leading to the development of student´s logical thinking 
and instructing them how to solve daily life situations. 

Within the framework of Religion didactics seminars will future teachers receive 
active skills in creation and proper formulation of educational tasks.  

 
Key words: problem tasks, educational process, creation of multiple – choice questions. 

 
 
1. ÚVOD 

 
 V dobe počítačov, nových informačných a komunikačných technológií a spôsobu 
života je potrebné z obsahu učiva vynechať encyklopedické informácie a ponechať to, čo je 
pre žiaka potrebné, nevyhnutné. Je dôležité dať žiakovi také najnovšie poznatky a informácie, 
aby ich vedel uplatniť v štúdiu aj v praktickom živote. Skvalitňovanie výučby je závislé aj na 
kompetenciách učiteľa analyzovať, vytvárať a používať také učebné úlohy, aby rozvíjali 
logické myslenie študenta a naučili ho riešiť situácie bežného života. 
 V rámci seminárov z didaktiky náboženstva budúci učitelia získavajú zručnosti vo 
vytváraní a správnom formulovaní učebných úloh. Počas štúdia si vytvárajú a do praxe potom 
odnášajú akúsi "banku problémových úloh", ktorými žiakov motivujú, učia logicky a 
interdisciplinárne myslieť. 

 
2. PROBLÉMOVÉ UČEBNÉ ÚLOHY V NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVE 

 
 V odbornej literatúre sa stretávame s rôznymi definíciami pojmu učebná úloha. 
(Průcha, Walterová a Mareš, 2001, s. 328) učebnú úlohu charakterizujú ako každú 
pedagogickú situáciu, ktorá sa vytvára preto, aby prostredníctvom nej žiaci dosiahli určitý 
stanovený cieľ vyučovania.  
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 Najznámejšie a najpoužívanejšie sú 3 taxonómie vzdelávacích cieľov : (Tollingerová 
1971, č.5). 
 Učebné úlohy sú jedným z najdôležitejších a najúčinnejších prostriedkov nariadenie 
učenia a aktivizáciu študentov. 

 
 Učebné úlohy plnia viaceré funkcie ako napríklad : 

- slúžia na overovanie úrovne plnenia edukačných cieľov, 
- na získavanie nových vedomostí a zručností žiakov, 
- na opakovanie a precvičovanie učiva, 
- slúžia na získavanie zručností pri práci s literatúrou a vyhľadávaní informácií, 
- učia žiakov riešiť problémy a spolupracovať v skupine, 
- rozvíjajú myšlienkové operácie, potrebné na vyriešenie problémovej úlohy, 
- vplývajú na formovanie osobnostných vlastností žiaka. 
 

 Podľa (Čížkovej 2002, s. 415 - 430) je problémová úloha taká učebná úloha, kedy 
žiaci poznajú cieľ, t.j. odhalenie neznámeho prvku (poznatku, činnosti, ich vzájomnej 
kombinácie), ale nepoznajú spôsob, cestu k jeho dosiahnutiu. Problém teda vyžaduje hľadanie 
výsledného riešenia pomocou nových postupov, ktoré musí študent vytvoriť. 
 Problémová metóda je taká vyučovacia metóda, ktorá využíva k rozvoju logického 
myslenia študentov riešenie problémových učebných úloh. Táto metóda je považovaná za 
jednu z najefektívnejších vyučovacích metód vôbec. Študenti sú vedení k tomu, aby k novým 
poznatkom a skúsenostiam dospeli samostatne, vlastným pozorovaním, rozmýšľaním. Taktiež 
sa zlepšujú vyjadrovacie schopnosti študentov a presné formulovanie myšlienok. Riešením 
problému si študenti vytvárajú vlastné "pomôcky" na ľahšie zapamätanie. V mnohých 
prípadoch sú problémové učebné úlohy zadávané tak, aby študenti riešili praktické situácie 
bežného života. Pri problémovom vyučovaní vzniká medzi učiteľom a žiakmi dialóg. 
 Nevýhodou zaradenie problémových metód do edukačného procesu je potreba 
väčšieho časového priestoru, náročnosť na didaktickú zdatnosť učiteľa i na jeho prípravu. 
Problémové učebné úlohy sa v edukačnom procese využívajú pri tvorbe pracovných listov a 
didaktických testov. V pracovnom liste problémové úlohy pomáhajú opakovať, precvičovať, 
upevňovať a systematizovať učivo. Hodnotenie úspešnosti vyriešenia učebnej úlohy je 
prevažne ústne, bez klasifikácie. Didaktický test využíva učebné úlohy na rýchle zistenie 
vedomostí žiakov a úrovne osvojenia si učiva. Väčšinou býva didaktický test klasifikovaný 
známkou. 
 Charakteristikou a klasifikáciou učebných úloh, využívaných v pracovných listoch  
a didaktických testoch sa zaoberali viacerí autori. Najpoužívanejšie a najznámejšie rozdelenia 
testových úloh sú podľa (Chrásku,1999, s. 91). 
 Každá forma učebnej úlohy má svoje špecifiká, a preto je nevyhnutné , aby sa 
využívali všetky druhy úloh. Monotónnosť totiž vedie k únave žiakov a poklesu psychickej 
výkonnosti žiaka. Rozmanitosť v spracovaní úloh má motivačný charakter, podnecuje 
prirodzenú zvedavosť žiakov a odvádza ich od pokusov o neželateľné formy odpovedí ako 
napr. hádanie "kľúčov" odpovedí a pod. 
 Formálna stránka, výber učebných úloh a jazyková formulácia zadaní sú odrazom 
vyspelosti a pedagogických kompetencií zostavovateľa. Skúsení tvorcovia učebných úloh 
tvrdia, že žiaci, ktorí častejšie pracujú s rôznymi typmi úloh, si vytvoria isté návyky, 
špecifické schopnosti orientácie sa v texte, zručnosti pri uplatňovaní logického myslenia a pri 
riešení problémových úloh. 
 Výsledky štúdie PISA (Koršňáková, Tomengová, 2004, s.40) ukázali, že slovenskí 
žiaci majú problémy aj s riešením grafických a konštrukčných úloh, nevedia " čítať" tabuľky, 
grafy a obrázky. Aj z tohto dôvodu je dôležité , aby učiteľ vedel vytvárať také úlohy, na 
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vyriešenie ktorých nestačí len reprodukcia učiva, ale je potrebné spájať, porovnávať, pracovať 
ďalej so získanými informáciami, realizovať zložitejšie myšlienkové postupy. 

 
 Pri tvorbe učebnej úlohy, podobne ako aj testovej položky je podľa (Čížkovej, 2002, s. 
415 - 430) nutné dodržiavať nasledujúce didaktické zásady : 

1. stanovenie cieľa položky – konkrétny obsah a úroveň zvládnutia úlohy, 
2. jasná, zrozumiteľná a jednoznačná formulácia úlohy, 
3. ponúkané alternatívy musia štylisticky nadväzovať na kmeň položky, 
4. ponúkané alternatívy musia byť rovnako dlhé a obsiahle, 
5. zápor v zadaní otázky musí byť odlíšený – napr. aj graficky, 
6. nepoužívať dvojitý zápor, 
7. riešenie položky musí byť nezávislé na riešení ostatných položiek v danom teste, 
8. distraktory (nesprávne odpovede) nesmú byť ľahko vylúčiteľné . 
 
2.1 Riešenie problémových učebných úloh v náboženskej výchove 

prostredníctvom využitia učebných pomôcok 
 

 Vybavovacie pomôcky sú nevyhnutné a to nielen na hodine náboženstva. Vybavujúce 
pomôcky vyjasňujú, čo je potrebné sa naučiť, kompenzujú nepresnosti pamäti a poskytujú 
materiál pre opakovanie.  
 Učiteľ má k dispozícií veľké množstvo lineárnych textových pomôcok ku ktorým 
zaraďujeme učebnice, pracovné listy, metodické príručky a inú doplnkovú a pomocnú 
literatúru. 
 Učebnice- ak je učebnica dobre napísaná, tak môže naplňovať potrebu vybavovacích 
pomôcok, ale ak je učebnica príliš podrobná, mal by učiteľ žiakom označiť, ktoré časti 
v učebnici môžu vynechať. Väčšina učiteľov nemá k dispozícií takú učebnicu, ktorá by mu 
vyhovovala po všetkých stránkach alebo učitelia dávajú prednosť tomu, aby žiaci mali 
z výučby vlastné zápisy. Tieto zápisy by mali byť stručné, jednoduché a graficky príťažlivé. 
 Pracovné listy – môžu obsahovať série príkladov, otázok či praktických úloh, niekedy 
i zhrnutie prebraného učiva. Ak si učiteľ píše pracovné listy sám musí dodržiavať tieto 
zásady: 

- obtiažnosť práce musí byť dobre odstupňovaná. Žiaci radi postupujú krok za 
krokom. 

- prvé otázky musia byť zvolené tak, aby boli veľmi jednoduché a dodávali tak 
žiakom sebadôveru. 

- kde je to možné treba rozčleniť otázky na časti. 
- žiaci by mali dostať príležitosť vyskúšať si nové schopnosti a znalosti na úlohách. 

Učiteľ, by sa nemal snažiť žiakov nachytať. Zložité otázky by mali prísť na radu až 
vtedy, keď si žiak dobré osvojí základné postupy a dobre si ich precvičí. Kľúčom 
k motivácií je úspech. 

- posledná otázka, by mala byť otvorená, inak sa môže sťať, že žiaci, ktorí bývajú 
rýchlo hotoví, nebudú mať čo robiť a budú vyrušovať ostatných. 

- treba brať do úvahy osobní rozmer žiaka. 
- učiteľ sa musí snažiť o to, aby pracovné listy boli čo najzaujímavejšie. 

 Ďalej môže učiteľ používať vizuálne pomôcky. Hlavnou výhodou vizuálnych 
pomôcok je zaujať pozornosť žiakov. Prinášajú zmenu vo výučbe a pomocou nich si žiak 
zapamätá učivo 87% očami, 9% ušami a 4% inými zmyslami. Tabuľky, grafy, diagramy, 
schémy prinášajú malý úžitok pretože obsahujú príliš mnoho informácií. Je dobré sa z nich 
učiť, zapojiť ich do výučby napríklad učiteľ pri výučbe môže žiakov zhromaždiť okolo 
plagátu a časť hodiny nechať nech sa naň sústredia a hovoria o ňom, a potom ho nechať visieť 
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v triede na stene, aby tak žiakom pripomínal prebrané učivo. Musí byť však tak umiestený, 
aby naň videla celá trieda a dokázala z neho čítať. Informácie na ňom musia byť jasné 
a jednoduché a musí upútať pozornosť.  
 Počítače – mnoho učiteľov je skeptická pri využívaní PC. Počítače môžu zobrazovať 
text a grafy, môžu tiež ukazovať pohyblivé obrazy, ktoré bývajú pri výučbe často veľmi 
prospešné. Môžu klásť otázky, kontrolovať odpovede a zaznamenávať výsledky. Sú dobrou 
pomôckou pri vysvetľovaní učiva. Je potrebné, aby sa žiaci prostredníctvom počítača naučili 
len to, čo je nevyhnutné, učenie by nemalo byť sprevádzané zložitou technikou, materiál by 
mal byť interaktívny. 
 Učitelia na hodine náboženskej výchovy málo využívajú vizuálne pomôcky. 
Spôsobuje to aj ich nedostatok oproti iným predmetom, ako je napríklad biológia.  
 

3. PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE A PORUŠOVANIE DISCIPLÍNY NA 
HODINE NÁBOŽENSTVA 
 

 Aj tá najlepšia trieda sa môže niekedy dostať do stavu neviazanosti, kedy sa vyskytnú 
problémy a nežiaducim správaním, pretože napríklad chcú ako celá skupina testovať hranice 
nového pedagóga, alebo na predchádzajúcej hodine museli podať náročný výkon a preto sú na 
nasledujúcej hodine rozladení. 
 Je dobré poznať niekoľko základných stratégií, ktoré môžu účinne ovplyvniť správanie 
žiakov v triede: 

I.       Zaujmite triedu – trieda, ktorá je zahĺbená do činnosti má tendenciu nerobiť 
učiteľovi problémy. Je dôležité si uvedomiť, že rešpekt pre každého žiaka nie je to isté. 
Dôležitá je pracovná atmosféra v triede. Niektorí učitelia majú obrovské problémy 
s kázňou, zatiaľ čo iní vytvárajú v triede priaznivú atmosféru. Práca žiakov musí byť 
zaujímavá, mala by byť zahrňovaná rôznou činnosťou. Každý žiak by mal neustále 
vykonávať nejakú činnosť, jeho štandard by pre žiaka nemal byť ani príliš jednoduchý ani 
príliš zložitý. 
II.       Vyvarujte sa podivnosti – neobvyklé rečové prejavy, či nevhodné správanie 
učiteľa môžu spôsobiť rozpačité reakcie, či naopak nevhodné humorné poznámky zo 
strany žiakov. 
III.       Buďte spravodliví – žiak si musí byť vedomí, že ak sa dopustí nejakého 
previnenia, Vaša reakcia bude náležite spravodlivá, tiež im musí byť jasné že si stojíte sa 
svojim slovom, a nemeníte svojvoľne svoje rozhodnutia. 
IV.       Buďte zábavní – vo vhodnom okamihu je potrebné okoreniť hodinu nejakou 
humornou poznámkou.  
V.      Vyvarujte sa zbytočného a nerealistického vyhrážania – ktoré má za následok skôr 
provokačné myšlienky u žiakov a vedú tak k pokračovaniu ich nežiaduceho správania. 
Žiaci tak majú možnosť vidieť ako bude učiteľ svoje nereálne hrozby realizovať. 
VI.       Buďte dochvíľni – učiteľ musí byť v triede skôr ako žiaci a musí sa uistiť, že má 
všetky svoje pomôcky, ktoré bude potrebovať. Keď budú žiaci prichádzať, môžete ich 
vítať vo dverách( vhodné pre prvý stupeň ZŠ ). Učiteľ musí dobre menežovať svoj čas, 
inak stráca na autorite a dáva žiakom zlý príklad. 
VII. Nepodliehajte zbytočnému a nespravodlivému hnevu – ak sa učiteľ dostane 
pod vplyv intenzívnej emócie hnevu hovorí a koná neuvážene, to neprospieva  statusu 
učiteľa ani jeho telesnému a psychickému zdraviu. 
VIII. Vystrihajte sa prílišnej dôvernosti – učiteľ  pri vstupe do triedy  by mal začínať 
na formálnej rovine a primeranú dôvernosť pripúšťať až neskôr inak si nedokážu 
vybudovať autoritu.  
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IX.       Poskytuje žiakom primeranú mieru zodpovednosti – učiteľ musí žiakom poskytnúť 
primeranú mieru zodpovednosti. Žiaci tak rýchlo pochopia, že to, čo sa deje v triede 
významným spôsobom závisí od nich a buduje to vo vzťahu  učiteľa k nim dôveru. 
Učenie nie je niečo čo je na žiakov uskutočňované, ale to čo žiaci sami uskutočňujú. 
Niektorí žiaci hlavne tí z horším prospechom, sú presvedčení, že k tomu, aby sa človek 
niečo naučil stačí byť prítomný na hodinách. Aby mali žiaci aktívny prístup k učeniu a tak 
aj určitú zodpovednosť je potrebné, aby si učiteľ pre ne pripravil činnosť, pri ktorej si 
budú prácu opravovať a kontrolovať sami. 
X.       Usmerňujte pozornosť – niektorých žiakov obvykle extrovertného založenia, teší 
pozornosť učiteľa a triedy i vtedy keď je negatívna. Spolužiaci o nich hovoria, že sa radi 
predvádzajú. Takýto žiaci si vyžadujú pozornosť. Treba venovať veľa pozornosti ich 
činnosti spojenej s výučbou a čo najmenej pozornosti venovať ich rušivému správaniu. 
Učiteľ pri adresovaní požiadavky vyžadujúcej si utíšenie žiakov v triede by mal osloviť 
žiaka menom. 
XI.       Vyhýbajte sa ponižovaniu detí -  ponižovanie detí vedie k negatívnemu dopadu na 
osobnosť a dôstojnosť žiaka. Učiteľ pri kritizovaní by mal používať správnu kritiku, ktorá 
by mala byť konštruktívna, to znamená, že by mala povedať žiakovi, čo je zlé a vysvetliť 
mu ako to napraviť. Učiteľ tak vedie žiaka k tomu, aby kritiku bral ako radu. Ďalej by  
správna kritika mala byť pozitívna. Je potrebné, aby učiteľ chválil  každú prácu, chváliť 
treba i snahu a pokroky u žiakov. Žiaci budú oveľa viac ochotní reagovať, keď ich učiteľ 
bude chváliť, kladne prijímať ich názory a prejavovať o nich záujem. Aj neverbálna 
chvála ako je oční kontakt, súhlasné prikývnutie zvyšuje aktivitu žiaka. 
XII. Buďte v strehu – skúsený učiteľ sa vie dobre orientovať v prostredí triedy, 
musí byť vždy v strehu, aby šikovní žiaci v nejakom priestore nezískali prevahu 
a nenarúšali tým tak disciplínu. Či už učiteľ alebo žiaci robia čokoľvek musí učiteľ svojou 
prítomnosťou  naplniť miestnosť. Učiteľ by nemal počas hodiny len sedieť, ale je treba, 
aby sa pohyboval a počas hodiny pristupoval aj k žiakom, ktorý sedia vzadu. Musí 
neustále sledovať, či ho žiaci počúvajú, či  sa na neho dívajú, či majú pero v ruke a iné.  
Keď učiteľ píše na tabuľu, musí stáť bokom a každú chvíľu kontrolovať triedu pohľadom. 
Keď zas učiteľ hovorí k jednotlivcovi, jeho pozornosť nesmie polaviť, vždy musí zaujať 
takú pozíciu z ktorej vidí aspoň na väčšinu triedy.  
XIII. Autorita učiteľa–  učiteľ bez autority je v nezávideniahodnej situácii 
a v podstate mu zostávajú dve možnosti a to: buď odísť zo školstva alebo odísť na inú 
školu. Od učiteľovej autority istým spôsobom závisia aj jeho výsledky dosiahnuté vo 
vyučovaní. Treba rozlišovať medzi autoritou a mocou. Rozdiel spočíva v tom, že autorita 
je výsledkom rešpektovania právomoci učiteľa zo strany verejnosti, rodičov a žiakov, kým 
moc sa používa na priame donucovacie prostriedky. 
Poznáme formálnu a neformálnu autoritu. Neformálna autorita spočíva v tom, že žiak 
uznáva autoritu učiteľa, ktorú mu dáva jeho osobnosť. Spočíva výrazným spôsobom na 
miere obľúbenosti osoby učiteľa. Často je obľúbený učiteľ preto, že je liberálnejší alebo 
menej náročný, v porovnaní s ostatnými kolegami. Faktory od ktorých závisí neformálna 
autorita sú tri a to: 
dobrá odbornosť – spojená s výbornými pedagogickými schopnosťami a taktom 
vedieť vyučovať – žiaci oceňujú, ak učiteľ dokáže vhodným spôsobom menežovať prácu 
na hodine, je na hodinu pripravený a je schopný pri vysvetľovaní náročného učiva použiť 
vhodné príklady. 
prístup k žiakom – žiaci oceňujú prílišnú liberálnosť v prístupe učiteľa, naopak aj oceňujú 
primeranú náročnosť, pokiaľ ale okolo seba učitelia nešíria hrôzu. Ďalej oceňujú ak 
učiteľom nie je ľahostajný prospech žiakov, dokážu mať diferencovaný prístup, oceňujú 
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tiež schopnosť dobrého vyjadrovania učiteľa pretože v tom vidia prejavy úcty a záujmu 
voči nim. 
Ďalej poznáme formálnu autoritu, ktorá spočíva v jeho zodpovednosti za vyučovanie, za 
žiakov, za ich vzdelávacie výsledky a za ich disciplínu v prostredí školy. 
XIV. Musíte pôsobiť sebaisto – to čo učiteľ očakáva od triedy, to v podstate aj 
dostane a tak skúsený učiteľ by mal pôsobiť sebaisto, aby žiaci nemali tendenciu 
v podvedomí uvažovať, či to čo učiteľ od neho očakáva má spraviť alebo nie veď aj tak sa 
nič nestane. 
XV. Majte poriadok vo veciach – na žiakov pôsobí oveľa efektívnejšie hodina, na 
ktorú sa učiteľ dôkladne pripravil, keď učiteľ využíva pomôcky ktoré sú tiež vopred 
preskúšané  ako CD prehrávač a iné. Takto pripravená hodina zvýši záujem žiakov 
o činnosť. Zároveň sa znižuje záujem vyrušovať počas hodiny. Preto by mal mať učiteľ 
stanovený začiatok, stred a koniec hodiny. Iba tak učiteľ dosiahne svoj cieľ. Je lepšie ak si 
učiteľ prípravy viac než je nutné. Didaktika je schopnosť jasne prispôsobiť – zjednodušiť 
vyučovanú vednú oblasť svetu dieťaťa s konkrétnymi vývinovými charakteristikami. 
XVI. Ukážte, že máte deti naozaj radi -  nie je dobré aby bol učiteľ príliš „ krutý “ 
ani príliš „ mäkký “. Učiteľ, ktorý má naozaj rád žiaka, to musí prejavovať celou svojou 
osobnosťou, svojou komunikáciou, svojím zjavom, ide mu predovšetkým o to, aby 
vzbudil u žiaka motiváciu  k úspechu v živote a chuť do štúdia jeho predmetu. Najmä pri 
vyučovaní náboženstva je táto stratégia nevyhnutnosťou, pretože je svedectvom  o Božej 
láske, ktorou sme milovaní a ktorou miluje Boh žiakov. Pri vyučovaní náboženstva 
kľúčovým faktorom je vzťah učiteľa k žiakovi poznačený autenticitou prežívanej 
viery, kongruenciou slov a životných postojov učiteľa.     
 
3.1 Riešenie neobvyklých problémov správania sa na hodine náboženstva 

 
 Pri riešení neobvyklých problémov správania sa je veľmi dôležitý rozhovor medzi „ 
štyrmi očami “. Predovšetkým je potrebné pokúsiť sa o otvorenú komunikáciu vedenú ako 
partnerský dialóg, aj keď možno má učiteľ veľkú chuť žiakovi vynadať. Niekedy je vhodná 
tzv. „ otcovská rada“. Na žiaka pomocou „ otcovskej rady “ môže učiteľ vyvolať veľký tlak, 
túto techniku je dobré používať opatrne spolu s technikami riešenia problémov.  Počas „ 
otcovskej rady “ sa nesmie učiteľ dotýkať žiaka, lebo žiak by si to mohol vyložiť ako útok 
a v obrane by mohol na učiteľa zaútočiť. 
 Táto technika vyvíja na žiaka omnoho väčší tlak ako nejaký trest, či kázeň. 
 Učiteľ by mal so žiakom hovoriť v súkromí. Nesmie jednať agresívne, všetko čo  chce 
učiteľ povedať by si mal dvakrát premyslieť, otázky musí klásť sebavedome, nesmie sa 
púšťať do kritizovania, reč tela a otázky sú omnoho účinnejšie ako čokoľvek čo by učiteľ 
povedal. Ďalej je potrebné vyhýbať sa sarkazmu.  

 Pri opakovanom vyrušovaní musí učiteľ svoju reakciu stupňovať.  
 Poznáme niekoľko techník, ktoré nenarušujú výklad a to: 
- Zarazte sa v reči a dívajte sa na žiaka, až kým si to nevšimne, pozerajte mu pritom bez 
slova do očí. 
- Ukážte na žiaka. 
- Oslovte žiaka bez ďalšieho vysvetľovania. 
- Položte žiakovi otázku týkajúcu sa preberajúcej látky. 
- Požiadajte žiaka, aby vysvetlil ostatným  vec, ktorou sa práve na hodine venuje. 
- Prerušte to, čo práve robíte a požiadajte žiaka, aby svoje správanie nechal. Najlepšie je 
to medzi štyrmi očami. 
- Položte žiakovi otázku týkajúcu sa jeho správania. 
- Porozprávajte sa zo žiakom po hodine. Pritom by sa mal zvoliť partnerský dialóg. 
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- Potrestajte žiaka tým, že mu zadáte nejakú nepríjemnú úlohu. 
- Pohrozte žiakovi, že ho presadíte. 
- Presaďte žiaka. 
- Uložte mu povinnosť, aby sa vám po každej hodine hlásil a ukázal vám svoju prácu. 
- Pohrozte žiakovi, že jeho správanie ohlásite triednemu učiteľovi. 
- Ohláste triednemu učiteľovi jeho správanie a oznamujte mu priebežne ako sa žiak 
správa. 
- Povedzte to žiakovi. 
- Pohrozte žiakovi, že bude sedieť oddelene od ostatných detí. 
- Posaďte ho oddelene od ostatných. 
- Ak sa žiakovo správanie nezlepší pohrozte žiakovi, že požiadate riaditeľa školy aby si 
s nim pohovoril. 
- Urobte to, čím ste mu pohrozili. 
Čo môže učiteľ na hodine ovplyvniť: 
- Nuda – ide o prejavy nedisciplinovanosti v dôsledku toho, že učiteľovi sa nepodarí 
vzbudiť resp. udržať záujem o učivo u žiakov. Je to buď preto, lebo jednotvárna činnosť 
trvá už moc dlho alebo sú požadované úlohy pre žiakov príliš ľahké, alebo príliš ťažké. 
- Dlhotrvajúca duševná námaha – v jej dôsledku žiaci nie sú schopní splniť si 
požadovanú úlohu. 
- Nízka sebadôvera žiaka vo vzťahu k školskej činnosti – žiaci, ktorí v minulosti v škole 
opakovane prežili neúspech súvisiaci s podaním ich výkonu majú tendenciu nezapájať sa 
do činnosti na hodine, aby sa vyhli ďalšiemu zlyhaniu. 
- Neprítomnosť negatívnych dôsledkov žiackeho správania – ide o stav, kedy učiteľ 
nereaguje na nelegálne správanie na hodine v čoho dôsledku sa začne frekvencia tohto 
typu správania zvyšovať. 
- Nevhodné postoje žiakov súvisiace so vzdelávaním – žiaci nie sú ochotní podávať 
legitímne požadované výkony, pretože v prostredí z ktorého pochádzajú pozitívne výkony 
v škole nie sú považované za hodnotu, preto sa stávajú proti vzdelávacím cieľom školy. 
- Problémy v emocionálnej oblasti žiaka. 

 Osobitne by som chcela spomenúť techniku modifikácie správania. Modifikovať 
znamená zámerne, pomaly a s trpezlivosťou prispôsobovať vo výchovnom kontexte svoje 
správanie tak, aby sme čo najviac zvýšili pravdepodobnosť, že dôjde k očakávanej zmene 
správania dieťaťa. Počiatočná fáza pri modifikácií správania učiteľom u žiakov je vo všetkých 
prípadov rovnaká. Je potrebné diagnostikovať všetky tzv. terčové situácie, v ktorých 
dochádza k problémovému správaniu žiakov, ako aj odozvu, ktorú to vyvolá u učiteľa. Ďalším 
krokom je vypísanie podobného zoznamu so želateľným terčom správaním toho istého žiaka 
a aj k nemu je vždy potrebné pridať odozvy učiteľa, pretože v tomto probléme je potrebné 
vystihnúť oba póly. 

 
4. PROBLÉM HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE NÁBOŽENSKEJ 

VÝCHOVY 
 

 Klasifikácia je špecifický spôsob hodnotenia, kedy sa výkon žiaka porovnáva 
s nejakou vopred stanovenou objektívnou normou, pričom sa kvantifikuje. Klasifikácia je 
pojem podradený pojmu hodnotenie. Na Slovensku čo do klasifikácie vedomostí 
v regionálnom školstve poznáme 5 klasifikačných stupňov (1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – 
dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný). 
 Hodnotenie je akákoľvek spätná väzba o výkone či správaní žiaka, ktorú učiteľ podáva 
jemu, alebo jeho zákonnému zástupcovi. Vo vzťahu učiteľ – žiak v podstate dochádza 
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k hodnoteniu stále pretože pedagogická komunikácia je disproporčná, hierarchická a táto 
interakcia má významný hodnotiaci aspekt.  
 Hodnotenie má dôležitý vplyv na motiváciu žiaka, je dôležitým faktorom, ktorý sa 
spája s extrinstickou motiváciou u žiaka. Býva často kritizované za to, že je nepresné 
a nespoľahlivé a že deformuje výučbu i osnovy. Aj napriek tomu sa bez  neho učitelia ani 
spoločnosť nezaobídu. Dobre hodnotenie inšpiruje, motivuje a dodáva spätnú väzbu. Pri 
celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí 
kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa 
prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na 
základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Riaditeľ určí spôsob, akým budú triedni 
učitelia a vedenie školy informovaní o stave hodnotenia žiaka v triede a zabezpečí zjednotenie 
hodnotiacich kritérií u všetkých učiteľov školy. 
 Poznáme tieto funkcie hodnotenia: 

-Motivačnú funkciu – pri hodnotení je dôležité v žiakovi vzbudiť skúsenosť úspechu,   
 resp. neúspechu. 
- Informatívnu funkciu – hodnotenie poskytuje informáciu žiakovi resp. jeho zákonnému 
zástupcovi o tom, do akej miery sa žiak priblížil k želanej norme. 
-Regulatívna funkcia – vedomie hodnotenia výkonu žiaka, či  jeho správania slúži ako 
motivácia pre podanie požadovaného výkonu, či očakávanej formy správania. 
-Výchovná funkcia- hodnotenie významným spôsobom ovplyvňuje proces 
sebauvedomenia u žiaka, jeho ašpiračnú úroveň,  úspech motivuje k podaniu ďalšieho 
kvalitnejšieho výkonu, hodnotenie tiež významne prispieva k regulácii správania. 
Hodnotenie sa v tomto kontexte môže využiť ako forma trestu. 
-Prognostická funkcia – na základe pozorovania a dlhodobého hodnotenia výkonov žiakov 
môže učiteľ, ktorý žiaka pozná vysloviť prognózu o kvalite jeho ďalších vzdelávacích 
výsledkov a o učení sa v predmete. 
-Diferenčná funkcia – niekedy je potrebné pomocou testovania vedomostnej úrovne 
diferencovať žiakov. 
Pri hodnotení náboženstva je učiteľ aj svedok poslaný Cirkvou, preto je nevyhnutné, aby 
jeho vyučovanie  bolo sprevádzané kongruenciou slov a postojov čo má dopad na samotné 
hodnotenie. 

  
 
 Pygmalion efekt ( špecifický prípad „haló efektu“ – ide o iracionálne pozitívne 
očakávania skresľujúce hodnotenie žiaka, učiteľ má tendenciu vidieť výkon žiaka lepší, ako 
v skutočnosti je ) resp. Golem efekt ( ide o negatívne iracionálne očakávanie skresľujúce 
hodnotenie žiaka učiteľom, ktorý má tendenciu hodnotiť výkon žiaka horši, ako v skutočnosti 
je) toto všetko vstupuje učiteľovi do hry pri hodnotení žiaka. 
 

4.1 Vzťahové systémy používané pri školskom známkovaní 
 

 Empirické výskumy ukázali, že učiteľmi sú používané tri vzťahové systémy na 
základe ktorých hodnotia výkony žiakov. 
 Hodnotenie orientované na normy. Učitelia v prípade tohto systému berú do úvahy 
určitý sociálny vzťahový systém (rámec), najčastejšie triedu. Takéto hodnotenie nebude 
spravodlivé. Byť najlepším žiakom v zlej triede alebo najhorším v dobrej triede, nie je to isté 
ako v stredne výkonnej triede.  
 Časť učiteľov však tento vzťahový systém používa. Niektorí sa dokonca riadia 
presnými, dopredu stanovenými kvótami, ktoré si sami stanovili. Napríklad, učiteľ si dopredu  
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pred písomkou stanoví, koľko jednotiek, dvojok atd. v určitej triede dá. V prípade takého 
hodnotenia sa žiaci môžu učiť koľko chcú, aj tak môžu dosiahnuť iba 
zvýšenie náročnosti hodnotenia, ale nie zlepšenie vlastných známok. Je dokázané, že takýto 
systém hodnotenia má veľmi zlý vplyv na motiváciu žiakov k učeniu. 
 Ako zdanlivo vedecky zdôvodnený systém býva niektorými „ expertmi “ odporúčaný 
postup, aby boli školské známky dávané v súlade s modelom Gaussovej krivky. Je to 
nezmysel aj preto, lebo školské triedy nepredstavujú náhodne vybrané vzorky. Zjednodušene 
povedané, pri tomto systéme sa predpokladá veľa priemerných a veľmi málo dobrých, resp. 
veľmi zlých známok.  
 Problémy s objektivitou, spoľahlivosťou a validitou hodnotenia súvisia zvyčajne s 
tým, že nemáme jasnú predstavu o tom, čo na výkone chceme hodnotiť. 
 Je preto dôležité, vopred presne stanoviť, čo majú žiaci zvládnuť a podľa akých kritérií 
bude ich výkon hodnotený. Učiteľ môže hodnotiť rôzne odpovede ako rôzne obtiaže, musí to 
však platiť pre všetkých žiakov rovnako. 
 Takýto výsledok možno považovať potom za objektívny obraz o vedomostiach žiakov. 
Jednej situácie sa mnohí učitelia obávajú a to hlavne tí, ktorí si zvykli na sociálny vzťahový 
systém. Čo, ak všetci napíšu test veľmi dobre? Vtedy väčšinou konštatujú, že to bol ľahký 
test, a nepredpokladajú, že môže za tým byť ich kvalitný výklad skúšanej látky, resp. dobrý 
výkon žiakov, ktorí sa na test starostlivo pripravili. 
 Ďalej sa pri hodnotení používa individuálny vzťahový systém. Zatiaľ čo 
v predchádzajúcom prípade boli všetci žiaci hodnotení podľa toho istého kritéria, existuje 
v mnohých predmetoch možnosť využiť výhody tretieho vzťahového kritéria a to ich vlastný 
výkon.  
 V prípade používania tohto vzťahového systému sa odporúča nasledovný postup: na 
úvod sa určí tzv. bazálna úroveň individuálneho výkonu žiaka. Za každé zlepšenie sa musí 
presne určiť, čo sa za takéto zlepšenie považuje. Za to sa potom  prideľujú body, ktoré môžu 
viest k lepšej známke. Prirodzene, žiakom musí byť vysvetlené, ako a prečo sú body 
prideľované individuálne, aby vedeli akceptovať fakt, že aj niekto, kto v absolútnom 
porovnaní (v porovnaní s vecnou normou alebo so sociálnou normou) nepodáva príliš vysoký 
výkon, dostal dobrú známku.  

 
4.2 Všeobecné chyby hodnotenia 

 
 Efekt kontrastu: ak po viacerých veľmi slabých (napr. slohových) úlohách 
posudzujeme priemernú úlohu, máme sklon ju posúdiť lepšie. Platí aj opak, po výbornej 
odpovedi jedného žiaka máme tendenciu hodnotiť priemernú odpoveď iného žiaka ako horšiu. 
 Haló – efekt: je dokázané, že u dobrých žiakov máme tendenciu ich prípadné chyby 
prehliadnuť a u zlých žiakov ich vidíme aj tam, kde niekedy vôbec nie sú. Napríklad, ak sa v 
texte objaví dvakrát tá istá chyba u dobrého žiaka, započítame ju iba raz, u zlého ju 
započítame dvakrát, resp. považujeme opakovanie tej istej chyby za veľmi veľkú chybu. 
 Vlnový efekt: výkon ľudí (v tom zmysle aj hodnotenie iných) je väčšinou multi 
kauzálne ovplyvnený, napríklad záujmom, únavou atď. Ak posudzujeme väčšie množstvo 
produktov, na úvod sme prísni, postupne z náročnosti zľavujeme. Ak učiteľ pri posudzovaní 
dosiahne určitú hladinu, povie si, mal by som byt miernejší.  
 Okrem týchto všeobecne platných chýb pri posudzovaní je známa aj tzv. individuálne 
podmienená chyba. U niekoho má podobu individuálneho sklonu k extrémnym hodnoteniam, 
u iných, naopak, má podobu tendencie hodnotiť všetkých priemerne. Nájdu sa však aj učitelia, 
ktorí majú ťažkosti dať zlú známku, no a niektorí zas dávajú prevažne zlé alebo len dobré 
známky. 
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4.3 Klasifikovať náboženstvo pre a proti 
 

 Katolícke náboženstvo/náboženská výchova je povinne voliteľným predmetom a je 
súčasťou  štátneho vzdelávacieho programu. 
 Slovné hodnotenie je vhodnejšie v nižších ročníkov, kedy je potrebné budovať 
predovšetkým vzťah k Bohu a nie je väčší problém s motiváciou a disciplínou na hodinách.  
 Slovné hodnotenie je v prípade slabého vzdelávacieho výsledku menej traumatizujúce. 
Bežný názor , ktorý sa vytvára u mnohých veriacich ľudí je, že nábožný človek musí mať 
dobré známky z náboženstva – svätosť predsa nie je vyhradená len jednotkárom. 
 Klasifikácia počnúc druhým stupňom na ZŠ je to niečo, čomu dieťa rozumie, prijíma 
ju, rešpektuje ju a rovnako je na tom rodič. V porovnaní so slovným hodnotením je 
jednoznačnejšia a transparentnejšia. 
 V prípade katolíckych škôl, kde je povinná 2 hodinová dotácia náboženstva – na 
druhom a treťom stupni je vhodné tento predmet primerane klasifikovať. 
 Otázkou sa stáva, či by nebolo vhodnejšie vzhľadom na súčasné spoločenské zmeny 
a obsahovú reformu školstva zaviesť klasifikáciu tohto predmetu primerane aj na štátnych 
školách, vzhľadom na všeobecný úpadok výchovných predmetov. 

 
5. ZÁVER 

 
 Dobre sformulovaná, vhodne použitá a správne vyhodnotená učebná úloha umožní 
učiteľovi zistiť, do akej miery učivo žiak ovláda. V školách, kde učitelia občas študentom 
predkladajú problémy na riešenie, sú študenti viacej motivovaní, dosahujú lepšie výsledky, 
majú trvalejšie a hlbšie vedomosti. Trendom vo vyučovaní náboženskej výchovy je rozvoj 
tvorivého myslenia žiakov i samostatnej práce s informáciami.  
 Je potrebné, aby sa učitelia naučili využívať na hodinách náboženskej výchovy čo 
najviac učebných pomôcok. 
 Pri vyučovaní náboženstva je kľúčovým faktorom vzťah  učiteľa k žiakovi poznačený 
autenticitou prežívanej viery, kongruenciou slov a životných postojov učiteľa, ktoré musí 
učiteľ využívať aj pri nežiaducom správaní sa žiakov na hodinách náboženskej výchovy.    
 Čo sa týka problému klasifikácie náboženskej výchovy treba podotknúť, že  je 
významným motivačným nástrojom v rukách učiteľa, čo môže tlmiť negatívne dopady 
prejavov správania sa žiakov na vyučovaní, ktoré sú charakteristické hlavne v období 
dospievania. 
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