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 Hodnotenie/Posudzovanie (Assessment)1 

 

Nie je prekvapujúce, že Effective First  Teaching – EFT2 „Efektívne učenie na prvý raz “, ako jeden 

z prístupov vedy o učení, si vyžaduje dôkladné hodnotenie – formatívne aj sumatívne(1).  Z týchto 

dvoch prístupov si  práve formatívne hodnotenie vyžaduje oveľa prepracovanejší arzenál  nástrojov.  

Hodnotenie má pre „Efektívne učenie na prvý raz“ primárny  cieľ:  zvýšiť efektívnosť učiteľa a pokrok 

študenta v danom čase – už v priebehu vyučovania, nie až  po jeho ukončení. Ďalšie ciele hodnotenia 

–  zodpovednosť za pokrok študenta a efektívnosť vyučujúceho - by sa mali považovať za vedľajší 

produkt procesov a nástrojov používaných na dosiahnutie primárneho cieľa  (2). 

Obsah :  

1. Hodnotenie a dvojstupňový proces učenia   

2. Sumatívne hodnotenie  

3. Kriteriálne hodnotenie (Criterion-Referenced Assessment) 

4. Zabudované  nástroje hodnotenia (Built-in Assessment Tools)  

5. Hodnotenie aplikačných úlohách (Inquiries)  

6. Transformácia  aplikačnej úlohy na nástroj hodnotenia  

 

1. Hodnotenie a dvojstupňový proces učenia  

Efektívne učenie na prvý raz (EFT) si vyžaduje,  aby sa hodnotenie  využívalo  predovšetkým ako 

súčasť  výučby počas každej fázy dvojstupňového procesu učenia,  vtedy keď výučba prebieha, aby 

sme  mohli hneď reagovať a urobiť potrebné  prispôsobenia – či už zmeniť  spôsob vysvetľovania,  

rozšíriť alebo zmeniť spôsob precvičovania pojmu či zručnosti, alebo  sa vrátiť späť a pojem opätovne 

vysvetliť ešte predtým, než  pôjdeme ďalej.  

Učitelia si musia vedieť kedykoľvek v priebehu vyučovania položiť a zodpovedať dve otázky: 

                                                             
1
Poznámky k prekladu:  Pri odborných výrazoch pri ich prvom výskyte je  v zátvorke uvedený pôvodný anglický 

termín. Pojem  „Assessment“ prekladám alternatívne ako  hodnotenie alebo  posudzovanie. V slovenčine je 
bežnejší pojem hodnotenie, slovo posudzovanie však považujem za presnejšie pomenovanie procesu.  
2 Effective First  Teaching – EFT2 „Efektívne učenie na prvý raz – znamená urobiť prácu dobre hneď na prvý 

raz - zabezpečiť, že študenti získajú schopnosti a tieto sa im uložia do dlhodobej pamäte, urobiť z toho prioritu 

číslo1. Rovnaký názov má program pre učiteľov (Los Angeles, 2010) zameraný na efektívne vyučovacie postupy, 

ktoré zvyšujú zapojenie študentov, používajú analýzu dát pre usmernenie výučby a posilňujú poznanie kľúčového 

obsahu. Zdroj Karen D. Olsen - 2010 What Brain Research Can Teach About Cutting School Budgets, kap.4.1.- 
pozn. prek.)  

https://books.google.sk/books?id=XEV24Ht0BMEC&pg=SA4-PA7&lpg=SA4-PA7&dq=Effective+First+Teaching+EFT&source=bl&ots=Ce689beHgW&sig=LxDzOZ6Vm9saVQw82tIdN_Ips7Q&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjU-Y-RpLrKAhVC5A4KHbUsDboQ6AEIJTAC
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 Kde sa tento študent nachádza v dvojstupňovom procese učenia? Sú v študentovom  

správaní náznaky,  z ktorých zistím, či sa učí  efektívne hneď na prvý raz?  

Obrázok 8 A ilustruje, ako nová, na mozgu založená definícia učenia, redefinuje hodnotenie, jeho 

ciele, nástroje a procesy.  

 

2.  Sumatívne hodnotenie 

Ak je vaším cieľom  učiť efektívne hneď na prvý raz, použitie len sumatívneho hodnotenia je príliš 

málo a príliš neskoro. No keď sa použije v spojení  s efektívnymi nástrojmi a postupmi formatívneho 

hodnotenia, sumatívne hodnotenie môže byť užitočné. Najvhodnejšie je ho vyhradiť pre posúdenie 

ukončenia poslednej fázy dvojstupňového procesu učenia – kdekoľvek sa vyskytne, nie len ako 

snímku dosiahnutého stavu na konci hodiny či na 

konci roku.  

Nástroje pre sumatívne hodnotenie  sa rôznia - od 

štandardizovaných testov po  nástroje kriteriálneho 

hodnotenia  (criterion referenced instruments), od 

komerčných po domácky zhotovené. Väčšina z nich 

zlyháva v poskytovaní spätnej väzby tam, kde je 

cieľom zodpovednosť za vyučovanie a učenie. 

 

 

Dvojstupňový proces učenia a hodnotenia(3) 

 

 

 

 

 

HĽADANIE VZORCOV  
 
Spoznanie/                  Porozumenie 
Identifikácia                vzorca 
Vzorca 
 
 

BUDOVANIE PROGRAMU 

Aplikácia                            Aplikácia 

 porozumeného                porozumeného 

s podporou                        takmer automaticky 

                                            kým sa neuloží do 

                                            dlhodobej pamäti 

 

 
FORMATÍVNE HODNOTENIE  SUMATÍVNE 

HODNOTENIE  

Jednoducho povedané, 

hodnotenie/posudzovanie pre novú definíciu 

učenia je rozšírenie výučby v triede, 

poskytujúce učiteľovi  okamžitú spätnú 

väzbu, keď žiaci skúšajú aplikovať svoje 

porozumenie v reálnych situáciách.  
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Obr. 8B 

 

Nedostatky štandardizovaných testov (4)  

Štandardizované testy zlyhávajú v testovaní učenia, ako je definované súčasnými výskumami mozgu. 

Naše výhrady k štandardizovaným testom sú trojaké: 

 

1. Väčšina štandardizovaných testov v  prírodovedných odboroch (standardized science tests) 

obsahuje položky, ktoré testujú schopnosti čítania, nie schopnosti aplikovať odborné  

prírodovedné koncepty a zručnosti. 

2. Testové položky nevyhovujú základným odporúčaniam Hnutia  za autentické hodnotenie 

(Authentic Assessment Movement): 

o  Používať reálne prostredie a očakávania reálneho života. 

o  Posudzovať, čo je  užitočné posudzovať, a nie to, čo je ľahké posudzovať. 

3. Položky typu správne/nesprávne a výberu z viacerých možností, také typické 

v štandardizovaných testoch pre ich nízke náklady na vyhodnotenie, poskytujú len vzorky 

učenia v raných štádiách.  

 

Štandardizované testy verzus dvojstupňové učenie.  

SPOZNÁVANIE  

VZORCOV 
POROZUMENIE 

VZORCOV 

POUŽITIE 

S VEDOMOU 

SNAHOU A 

USMERNENÍM 

AUTOMATICKÉ 

POUŽITIE A VLOŽENÉ 

DO DLHODOBEJ 

PAMÄTI 

Správne/ 

nesprávne 

Výber z  
možností, 

Otvorené 
otázky 

Demonštrácia 
so situáciami 
z reálneho 
života 

Demonštrácia 
v priebehu 
času v rôznych 
prostrediach  

DVOJSTUPŇOVÉ UČENIE verzus TYPY TESTOVÝCH POLOŽIEK 5 

Krok 1 Hľadanie vzorca                     Krok 2 Budovanie programu 
Tvorba zmyslu, porozumenie (vstup)                               Schopnosť použiť porozumené (výstup) 

 

 

 

 

 

 

Otázky pre posúdenie:  

   Čo chcete, aby žiaci porozumeli?             Čo chcete, aby robili s tým, čo porozumeli? 
I------------------------------------------------------------I------------------------------------------------------------------I 

Typ testovej položky: 
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Hoci sú položky typu správne/nesprávne a viacnásobného výberu 

menej nákladné  na skórovanie, NEMERAJÚ učenie ako ho definujú 

výskumy mozgu. Schéma na nasledujúcej strane ilustruje,  čo 

konvenčné typy testov naozaj merajú v porovnaní s  novou 

definíciou učenia.(6) (Pozri kap.13 s diskusiou o výskumoch mozgu,  

ktoré sú základom pre Dvojstupňový proces učenia.) 

Nepohodlná pravda  

Nepohodlná pravda o štandardizovaných testoch je nasledovná: 

 Položky typu správne/nesprávne môžu byť zodpovedané na 

základe najjednoduchšieho rozpoznávania, malého 

zvončeka v našej hlave,  ktorý hovorí: „Tieto možnosti znejú 

ako niečo, čo som už niekedy počul. Rozumiem tomu? Nie, 

netreba.“  Test založený na otázkach typu 

správne/nesprávne a na výbere z viacerých možností je 

možné zvládnuť bez porozumenia obsahu. Odpoveď na „to 

mi je povedomé“ je možné vytiahnuť z krátkodobej pamäte. 

 

 Otázky s výberom z viacerých možností je možné správne 

zodpovedať kombináciou zvoniaceho zvončeka 

a prefíkanou skúsenosťou  z testovania.  Porozumenie 

obsahu? Nie, nie je treba. Nakoľko nám reálne životné 

situácie málokedy poskytujú príležitosti výberu z viacerých 

možností, skúsenosti a zbehlosť v zodpovedaní testov má 

mimo školy malú hodnotu. 

 

 Čo sa týka otvorených otázok, ich správnemu zodpovedaniu 

môže často pomôcť memorovanie, takzvané „spätné 

papagájovanie“ odpovede. V takýchto prípadoch nie je 

potrebné porozumieť obsahu a aplikácia je obyčajne 

celkom povrchná, v limitovanej oblasti, ak aj študent 

rozumie obsahu, a môže o ňom hovoriť a písať, to ešte 

nemusí znamenať, že vie použiť to, čo porozumel/a. Určite 

nemôže dokázať,  že to, čo porozumel/a, má aj vtlačené do 

dlhodobej pamäte. Napríklad jedna vidiecka autorka si stále 

pamätá svoj šok, keď jej na univerzite vrátili písomnú 

skúšku o Západnej civilizácii (známkovanie a posúdenie 

trvalo asi tri týždne). Vo svojom vlastnom rukopise mala 

informáciu, ktorú predtým nikdy nepočula! Obsah, ktorý sa 

„naučila“, zotrval dosť dlho v krátkodobej pamäti, aby 

dostala najlepšiu známku „A“, ale čoskoro  sa úplne vyparil. 

Znie to  povedome? 

 

PREČÍTAJTE SI! 

Piatkový tajomný prípad 

zlyhania v prírodných 

vedách odhalený! 

Pozri  Caineho(10) štyri relevantné 

indikátory pre určenie 

majstrovstva:   

 

1. Schopnosť používať jazyk 

disciplíny alebo predmetu 

v komplexných situáciách 

a v sociálnej interakcii. 

2. Schopnosť primerane  a so 

znalosťou konať 

v nepredvídaných situáciách.  

3. Schopnosť riešiť reálne 

problémy s použitím 

zručností a konceptov. 

4. Schopnosť ukázať, vysvetliť 

alebo naučiť tému alebo 

zručnosť iného človeka, ktorý 

to naozaj chce vedieť. 
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4. Kriteriálne hodnotenie 

Hnutie za autentické hodnotenie (Authentic assessment movement) (8)nám poskytlo solídne rady 

ohľadom posudzovania a hodnotenia, z ktorých je snáď najdôležitejšia - ceniť si hodnotenie  založené 

na normách (norm-referenced assessment) - tak pre formatívne, ako aj sumatívne hodnotenie.  Keď 

je naším cieľom učiť efektívne hneď na prvý raz s použitím modelu VEU (Vysoko efektívne učenie), 

normové kritériá (norm-referenced criteria) sú vyberané z reálneho života, z toho, čo jedinec 

potrebuje porozumieť a byť schopný robiť ako zamestnanec, podnikateľ alebo návštevník lokality,  

ktorá ukotvuje  preberané kurikulum. Nič viac ako toto nemôže byť autentickejšie, skutočnejšie, 

alebo užitočnejšie pre študentov pre ich súčasný  a  budúci život. Tieto normy nazývame real-life 

rubrics -  hodnotiace tabuľky z reálneho života, sú súčasťou toho, čo študenti zažívajú v reálnych 

miestach, z ktorých vychádza ich kurikulum a reprezentujú zvládnutie, alebo nezvládnutie  samotnej 

reality života.  

Výzvou testov založených na kritériách (criterion referenced tests) je zabezpečiť, aby každá položka 

poskytovala definitívnu odpoveď áno/nie: – áno, študent si rozvinul schopnosť používať pojem alebo 

zručnosť a má ju uloženú do dlhodobej pamäte, alebo - nie, študent to nemá.  

Našťastie, výborným zdrojom kriteriálnych  testových položiek  (criterion-referenced test items) sú 

aplikačné úlohy.  Ak zodpovedajú usmerneniam ABC+D2, ste pripravení začať vyberať a dolaďovať.  

Len s malým doladením ich môžete upraviť tak, aby boli  objektívne  a umožnili  tak jasné posúdenie 

áno/nie. 

 

Zapracované nástroje hodnotenia (Built-In Assessment Tools) 

Našťastie, kurikulum vypracované pre model VEU – Vysoko efektívne učenie - obsahuje hodnotiace 

nástroje (9), potrebné pre formatívne a sumatívne hodnotenie: 

 To, čo chceme aby  študenti porozumeli, je jasne stanovené v kľúčovom učive –  v pojmoch,  

v dôležitých vedomostiach a zručnostiach. 

 To, čo chceme, aby študenti robili s tým, čo porozumejú je konkrétne popísané v zadaniach, v 

aplikačných úlohách.  

Úloha kľúčového učiva pri hodnotení 

Predtým, než investujete čas a energiu na  posúdenie toho, čo sa študenti učia, uistite sa, že to, čo 

chcete, aby sa študenti učili, je hodné merania. Autentické posudzovanie/hodnotenie neautentického 

kurikula je jednoducho nemožné.  

Aby ste sa uistili, že čas, strávený na učenie a hodnotenie je naozaj dobre investovaný, preštudujte si 

kapitolu o Kľúčovom učive a dôsledne posúďte vaše kľúčové učivo s uvedenými hodnotiacimi 

kritériami (rubrics). Použite GUTS  kritériá pre vaše pojmové kľúčové učivo a kritériá pre dôležité 

vedomosti a kľúčové zručnosti. Preskúmajte a upravte všetky kľúčové učivá, ktoré  nevyhovujú 
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kritériám. Čím je  lepšie vaše kľúčové učivo, tým je  jednoduchšia úloha vyučovania a formatívneho 

hodnotenia a tým užitočnejšie sú výsledky v zmysle usmerňovania vášho priebežného plánovania 

výučby a voľby stratégií učenia. 

Kľúčové učivo slúži ako zdroj zodpovednosti, sledovateľnosti pre viacerých užívateľov: 

 Pre učiteľa v triede kľúčové učivo odráža skutočné kurikulum v triede, a tak je možné určiť 

stupeň prepojenia triedneho kurikula so štátnymi štandardami. Kľúčové učivo je základom 

pre plánovanie vyučovania a pre oba druhy hodnotenia – formatívne aj sumatívne. 

 

 Pre študentov kľúčové učivo objasňuje očakávania, stanovuje, čo presne sa majú naučiť, 

a teda im umožňujú usmerňovať  svoje vlastné učenie s jasným vedomím toho ako sa bude 

aplikovať to čo je popísané v aplikačných úlohách. Študenti môžu začať nachádzať svoje 

spôsoby, ako praktizovať a precvičovať aplikáciu pojmov a zručností, pokým sa tieto pojmy 

a schopnosti vpíšu do ich dlhodobej pamäte.  

 

 Pre rodičov kľúčové učivo predstavuje jasný obsah toho, čo sa učí v škole a súčasne aj 

zameranie rodičovských stretnutí . (Študentom  to umožňuje byť aktívnymi účastníkmi 

takýchto stretnutí). 

 

 Pre kolegov, kľúčové učivo jasne komunikuje, čo budete učiť, a teda ako vaše kurikulum 

zapadá do súčasného ročníka, ale aj predošlých a nasledujúcich ročníkov.  

 

 Pre vedenie kľúčové učivo stanovuje reálne kurikulum školy (v porovnaní s idealistickými 

nereálnymi proklamáciami učebníc a mnohými štátnymi štandardami). Tým umožňujú určiť, 

či reálne kurikulum tried je v zhode so štátnymi štandardami. Poskytujú tiež jasné ohnisko 

pre posúdenie a riadenie kurikula.  

Je zrejmé, že dobre napísané kľúčové učivo má mnoho využití a stojí za čas a námahu, aby sa urobilo 

tak efektívne, ako sa dá.  

 

5. Hodnotenie založené na aplikačných úlohách  

Aplikačné úlohy  si vyžadujú od študentov  isté druhy pozorovateľných  akcií,   ktoré umožnia 

učiteľovi aj študentovi určiť, či nastáva progres v procese  dvojkrokového učenia a ak nie, určiť, kde 

študent uviazol. Pretože zadania/ aplikačné úlohy  sú založené na aplikáciách v reálnom  živote, 

obsahujú v sebe štandardy očakávaného konania,  výkonu v reálnom svete –„byť tam“, v ktorom je 

kurikulum zasadené. 

Tieto štandardy, ktoré nazývame hodnotiace kritériá z reálneho života (real –life rubrics)  sú súčasťou  

aplikačných úloh a zadaní „byť tam“ a poskytujú porovnávací štandard (benchmark) pre normované, 

niekedy nazývané hodnotenie založené na kritériách. To platí tak pre formatívne, ako aj sumatívne 

hodnotenie. Odstraňujú  hádanky  z určovania  toho, či učenie postupuje podľa Dvojkrokového 

procesu učenia. 
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Keďže aplikačné úlohy  si vyžadujú zručnosti potrebné pre aplikáciu pojmov v kľúčovom učive, sú tiež 

užitočnými  miestami kurikula  pre zručnosti popísané v štandardoch a porovnávacích testoch. 

 

SUMATÍVNE A FORMATÍVNE HODNOTENIE ZALOŽENÉ NA APLIKAČNÝCH ÚLOHÁCH 

Používanie aplikačných úloh  pre zostavenie formatívneho a sumatívneho hodnotenia poskytuje 

najlepšiu možnú základňu na prevzatie zodpovednosti. Prečo? Lebo testujú študentovo zvládnutie 

a učiteľovu efektívnosť na tom  obsahu, ktorý študentov  skutočne učia. Naproti tomu externe 

navrhované hodnotiace nástroje predstavujú rôznorodú zmes položiek naprieč širokým rozsahom 

obsahu - štátnych štandardov,  obsahu takom ambicióznom vo svojom rozsahu, že žiadny učiteľ 

v krajine ho  nedokáže plne zvládnuť. Teda, radšej než vyčítať učiteľom, ktorých študenti zlyhajú 

v niečom, čo im ani nebolo vysvetlené, treba používať aplikačné úlohy z vlastného kurikula učiteľa. To 

umožňuje  ozajstné posúdenie učiteľovej efektívnosti.  

PREČO POUŽÍVAŤ APLIKAČNÉ ÚLOHY AKO NÁSTROJE HODNOTENIA?  

Silnými kandidátmi pre formatívne hodnotenie  sú akékoľvek  zadania, aplikačné úlohy, ktoré 

vyhovujú ABC+D2 pravidlám pre písanie aplikačných úloh. 

ABC+D2  PÍSANIA  APLIKAČNÝCH ÚLOH 
 
A - Akcia. Vždy začnite s myšlienkou na konanie/aktivitu. Čo majú žiaci robiť?  
      Ako si môžu precvičovať aplikáciu toho, čo porozumeli v reálnych situáciách? 
 
B - Buďte veľmi konkrétni vo svojich pokynoch tak, aby žiaci mali pred sebou  
       predstavu výsledku alebo hotového produktu. Čo im zadanie hovorí, aby  
       urobili?  
 
C - Prepojenie s kľúčovým učivom. Pomôže splnenie tohto zadania porozumieť a  
       súčasne aplikovať pojem, koncept, dôležitý poznatok alebo zručnosť 
       popísanú v kľúčovom učive? 

   
D - Vyžadujte hlboké premýšľanie a aplikácie do reálneho sveta. 
  
D - Neprestávajte písať, kým nemáte dosť aplikačných úloh pre každý 
       kľúčový bod, aby ste previedli študentov  od zvládnutia pojmu  k dlhodobému 
       zapamätaniu. Tiež sa uistite, že súbor aplikačných úloh/zadaní pre každé 
       kľúčové učivo využíva všetky  viacnásobné inteligencie.  
 

Obr. 8.C 

Kľúč k reliabilite a validite  

Reliabilné (spoľahlivé) a validné (platné) hodnotenie je také, ktoré meria to, čo chceme merať  a 

poskytuje výsledky, ktorým sa dá veriť. EFT si vyžaduje, aby sme vedeli, či sa študenti učia a aplikujú 
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obsah kľúčového učiva, ktoré má byť hodnotené. Aby sme to mohli urobiť, formatívne hodnotenie 

musí byť súčasťou celého vyučovacieho a učebného procesu. 

Bod „C“ v ABC+D2 pravidlách  pre písanie  aplikačných úloh  zabezpečuje reliabilitu (spoľahlivosť), 

pretože vyžaduje, aby  sa všetky zadania – aplikačné úlohy pre kľúčové učivo skutočne vzťahovali na 

toto kľúčové učivo: Nie sú to iba úlohy na zamestnanie žiakov,  sú dôležitými aplikáciami daného 

kľúčového učiva.  Práve vzťah kľúčového učiva a aplikačnej úlohy robí z aplikačných úloh  užitočný, 

spoľahlivý a validný nástroj hodnotenia.  Inými slovami, ak každé kľúčové učivo  opisuje odsúhlasený 

obsah (pojem, dôležitý poznatok alebo zručnosť zo štátnych štandardov), potom študentské výsledky 

v aplikačných úlohách pre toto kľúčové učivo sú presne tým, čo by sa malo merať a hodnotiť. 

6. Transformácia aplikačnej úlohy na hodnotiaci nástroj  

Proces pre transformovanie aplikačnej úlohy  na hodnotiaci nástroj je rovnaký pre formatívne aj 

sumatívne hodnotenie: 

1. Vyberte aplikačnú úlohu, ktorá vyžaduje najviac autentickú, reálnu aplikáciu obsahu 

alebo zručnosti, ktorú chcete hodnotiť. 

2.    Zaostrite zameranie.  

 3.   Dolaďte aplikačnú úlohu tak,  aby mohla poskytnúť jednoznačné rozhodnutie áno/nie. 

Výber aplikačnej úlohy  pre hodnotenie 

Najdôležitejšia otázka, ktorú si potrebujeme položiť, je: Ktorá aplikačná úloha si vyžaduje najviac 

autentickú aplikáciu hodnoteného pojmu alebo zručnosti  do reálneho sveta? Vyberáme takú, ktorá  

bude najpresvedčivejším dôkazom schopnosti aplikácie porozumeného  a  vpísania do dlhodobej 

pamäte. Nie najjednoduchšie administrovateľnú. 

Uvádzame príklad aplikačnej úlohy  pre jedno  piatacke kľúčové učivo. Poskytuje typický základ pre 

tvorbu zadania, ktoré  vyhovuje nárokom sumatívneho hodnotenia. 

Pojmové kľúčové učivo  

Systém je súbor častí a procesov, ktoré sú vo vzájomnej interakcii, aby plnili nejakú funkciu. Je veľa 

vecí, na ktoré sa môžeme pozerať ako na systém alebo časť systému. Na preštudovanie systému je 

potrebné definovať jeho hranice a súčasti. Aplikačné úlohy 

1. Vo svojej učebnej skupine  analyzujte bicykel. Experimentujte s  určovaním hraníc, ktoré 

budú definovať systémy aspoň u troch systémov bicykla. Naznačte hranice pre tri systémy. 

Urobte záznamy zo svojich zistení. Pre každý zo systémov vysvetlite, prečo ste si zvolili takéto 

hranice. Podeľte sa so svojimi zisteniami aspoň s jednou ďalšou učebnou skupinou. Zapíšte 

do svojho prírodovedného  zápisníka (science journal,) čo ste  sa od tej učebnej skupiny 

dozvedeli. 
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2. Vyber jeden zo systémov, identifikovaných v prvej  aplikačnej úlohe. Analyzuj štruktúry 

a popíš časti a procesy, ktoré vzájomne na seba pôsobia, aby plnili istú funkciu. Identifikuj, 

o akú funkciu ide. Zaznač svoje  zistenia do svojho  prírodovedného zápisníka. Prediskutuj 

svoje zistenia s ostatnými členmi svojej učebnej skupiny. 

 

3. Na základe toho, čo už vaša učebná skupina teraz vie o častiach a procesoch štruktúr 

i systémov, pracujte spoločne na vyplnení  stĺpca Teraz rozumiem  vo VNR   tabuľke (Vedel/a 

som už predtým  - Chcem sa naučiť - Teraz rozumiem.) Potom, ako skončíte túto úlohu vo 

svojej učebnej skupine,  prispejte myšlienkami vašej učebnej skupiny do triednej diskusie,  

aby ste vyplnili  stĺpec R  (teraz rozumiem) v  triednej VNR tabuľke. 

 

Otázka: Ktoré zadanie poskytuje najspoľahlivejšie  autentické  posúdenie kľúčového učiva? 

Názor: Vybrali by sme prvé. Ide o  najpriamejšie hodnotenie zvládnutia  pojmu systém.  

Otázka: Mohlo by  zadanie viac odrážať reálny život, byť realistickejším testom porozumenia 

a schopnosti aplikovať daný pojem? 

Názor: Áno. Napríklad, študenta  môžeme požiadať,  aby analyzoval systémy z pohľadu 

opravára bicykla, hľadajúceho zdroj poruchy brzdenia alebo problému s pohonom. 

 

Poznámka : Od tohto ročníka vyššie sú študenti celkom šikovní vo formulovaní,  samostatnom písaní 

aplikačných úloh. Skutočne  sú v tom veľmi dobrí. Samotný proces písania aplikačnej úlohy je inou 

cestou aplikovania toho, čo sa naučili. Podobne ako v televíznej súťaži Jeopardy, ak vedia odpoveď, 

vedia napísať zmysluplné, k podstate mieriace otázky. Tak ako v matematike, poznanie oboch strán 

rovnice zvyšuje pravdepodobnosť jej vyriešenia. 

Tiež si uvedomme, že hodnotenie by nemalo byť tajomstvom alebo prekvapením. Učiaci sa, rovnako 

ako učiteľ, by mali vedieť od samého začiatku, aké typy aplikácií pojmu alebo zručnosti je potrebné 

zvládnuť – poznať cieľ,  ku ktorému smerujeme. 

 

Zaostrovanie 

Ak ešte stále pochybujete, či študent úspešne zavŕšil  dvojstupňový proces učenia, máte  dve 

možnosti nápravy: Objasniť očakávané výsledky (čo je potrebné dosiahnuť) a pridať alebo objasniť 

kritériá či štandardy, podľa ktorých sa budú posudzovať výsledky  (ako dobre sa má niečo urobiť). 

Objasnite očakávané výsledky. Snažiť sa aplikovať kritériá alebo štandardy na výsledky, ktoré sa  

nedostatočne alebo nepresne porozumeli, je strata času. Najskôr pri zadaní ujasnite, čo je potrebné 

urobiť. Buďte konkrétni. Preskúmajte „B“ a „C“  podľa ABC+D2 pravidiel pre písanie aplikačných úloh.  

Pre istotu hoďte očkom aj na „D“. 

Objasnite kritériá  pre hodnotenie výsledkov. Neistota pri posudzovaní, či študent postupuje v 

dvojstupňovom procese učenia,  alebo nie,  je obvykle dôsledkom nejasných či dokonca nepoznaných 

kritérií dosiahnutých výsledkov. Hodnotenie umožňujú kritériá, ktoré môžu mať rôznu podobu – 
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hodnotiace tabuľky (rubrics),  špecifické kritériá  pre konkrétnu aplikačnú úlohu, alebo všeobecné 

meradlá ako je 3S (pozri nasledujúcu stranu) alebo hocičo medzi tým.  

Kritériá z reálnych situácií z  reálneho  života ,„byť tam“. Kdekoľvek je možné, používajte ako 

kritérium to,   čo musí zamestnanec alebo návštevník danej lokality vedieť a byť schopný urobiť - 

a ako dobre to musí vedieť a vykonávať to (12).  Mnohé z týchto kritérií sú známe,  ďalšie nie. 

Ak ste na pochybách, použite interview s niektorou zo zdrojových osôb  vo vybranej oblasti života, 
aby pomohla objasniť tieto kritériá.  

Triedne hodnotiace tabuľky  (Classroom rubrics)3 – hodnotiace kriteriálne tabuľky, vytvorené pre 

použitie v rámci triedy, sú ďalším užitočným nástrojom na posudzovanie a hodnotenie, lebo 

konkrétne popisujú faktory úspešnosti pre danú činnosť alebo produkt. Príkladom je posudzovanie 

slovných úloh, esejí alebo krátkych poviedok, či posudzovanie plánovacieho procesu na Oslavy 

učenia. Takéto kriteriálne hodnotiace  tabuľky poskytujú študentom usmernenie predtým, než začnú 

pracovať na svojej úlohe, a teda im pomáhajú riadiť ich vlastný proces učenia. Súčasne  robia úsudky 

učiteľa mene subjektívnymi. (13) Užitočný zdroj kriteriálnych hodnotiacich  tabuliek  (rubrics) je 

možné nájsť na www.Rubistar.com  (14) Nájdete tu hotové nástroje alebo námety,  podľa ktorých si 

vytvoríte vaše vlastné. 

Niektoré z týchto hodnotiacich tabuliek  sú všeobecné, napríklad hodnotenie obchodného listu. 

Najlepšie hodnotiace tabuľky sú však tie špecifické  pre konkrétne úlohy a zapracované do samotnej 

úlohy tak, že poskytujú priebežnú spätnú väzbu pre študentov vtedy, keď je najviac potrebná, len 

s príležitostným zapojením učiteľa. Jasným  príkladom je učenie sa jazdy na bicykli alebo ako sa 

pripojiť na internet. Viac náročné príklady pre hodnotenie sú, napr., naučiť sa napísať efektívny 

obchodný list (presvedčiť starostu, aby konal na základe listu, ktorý ste napísali),  efektívne hovoriť 

(vyhráte voľby na prezidenta študentskej rady) alebo vypočítanie rôznych ziskových mier pre triedny 

podnik (odhadnete rovnováhu medzi zákazníkovým vnímaním hodnoty a ziskov potrebných pre 

podnikanie). 

3S hodnotenia.  Učenie v živote je prevažne individuálne riadené a individuálne analyzované úsilie. 

Kľúčom k nemu je rozvoj vedomia toho, kedy vieme a kedy nevieme. Súčasťou tejto schopnosti je 

rozvoj vedomia toho, koľko z danej  témy potrebujeme porozumieť, kým  sa môžeme začať spoliehať 

na to, že to, čo vieme, je  správne, potom dostatočne obsažné, a nakoniec  dostatočne súhrnné, 

komplexné,   a preto dôveryhodné.  Bez tohto vedomia ostáva  život záležitosťou pokusu a omylu 

s oveľa častejšími omylmi ako úspechmi.  

3 S hodnotenie je užitočné,  keď nepoznáme kritériá reálnych situácií a nie sú dostupné špecifické 

hodnotiace tabuľky.  Obr. 8D 

 

 

                                                             
3 Rubrics pozn prekl. - Hodnotiace tabuľky - sú považované za najefektívnejší  spôsob hodnotenia. Je to nástroj 

pre skórovanie a vyhodnocovanie práce študenta, založený na posudzovaní podľa celého súboru kritérií 

z reálneho života,  ktoré má daná práca spĺňať. Napr. písomné práce študentov sú hodnotené podľa rovnakých 

kritérií, ako sú kladené na publikujúceho autora.  

Zdroj: https://www.teachervision.com/teaching-methods-and-management/rubrics/4522.html 

http://www.rubistar.com/
https://www.teachervision.com/teaching-methods-and-management/rubrics/4522.html
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Obr. 8D 

3 S je  všeobecná hodnotiaca metóda, ktorá je ľahko použiteľná pre učiteľov aj študentov. Je  

navrhnutá na  štartovanie konverzácie s malým hláskom vzadu v našej hlave , ktorý usmerňuje  

celoživotne naše učenie. 

 Príklady na užitočnú aplikáciu 3S hodnotenia  nachádzame vo všetkých oblastiach života.  

Pri umývaní auta : 

  Správne – Vonkajšok auta je umytý a opláchnutý. 

Splnené, kompletné – Vonkajšok auta je umytý a opláchnutý, okná sú  otreté zvonka aj 

 znútra. 

Súhrnne, dôkladne   – Vonkajšok je umytý a opláchnutý, okná sú otreté zvonka aj znútra, 

podložky sú umyté a dlážka povysávaná,  nepotrebné veci sú odstránené,  kufor vyčistený 

a usporiadaný a platobné potvrdenky uložené. 

Pri umývaní riadu: 

Správne – Riady sú v umývačke. 

Splnené – Riady sú v umývačke, hrnce a panvice sú umyté a odložené. 

Súhrnne– Riady sú v umývačke, hrnce a panvice sú umyté a odložené, sporák a odkladacia 

plocha sú očistené, stôl je odložený a utretý,  obrus alebo podložky vytrasené, výlevka  

vydrhnutá, dlážka pozametaná a smeti vynesené. 

Tri S  hodnotenia  

Správne- bez chýb presne, primerane. 

 Splnil  -  kompletne,  obsahujúc  všetky základné časti alebo prvky. 

Súhrnne -  celkovo, komplexne, dôkladne, obsiahlo , inkluzívne,  so širokým mentálnym 

rozsahom alebo pochopením. 
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Keď je zadanie definovať vajce: 

Správne – Ženská reprodukčná bunka. 

Splnené - Ženská reprodukčná bunka u všetkých druhov, veľkých aj malých, robustných aj 

drobných, môžu sa líšiť veľkosťou a farbou. 

Súhrnne -  Ženská reprodukčná bunka u všetkých druhov, veľkých aj malých, robustných aj 

drobných, môžu sa líšiť veľkosťou a farbou. Môžu sa vyvíjať mimo alebo vnútri tela. Môžu 

mať rôznu veľkosť, tvar, hrúbku vonkajšieho obalu, t. j. od veľmi tvrdej ako pštros, po veľmi 

jemnú ako žaba. Môže byť oplodnená v Petriho miske, môže byť uskladnená a zmrazená pre 

budúce použitie. 

Zbierame ovocie - spôsobilosť a sebadôveru 

Odmenou za úspešné splnenie 3 S je spôsobilosť, ktorá vedie k sebadôvere, dáva zrod silnému 

konceptu seba -  sebapoňatiu a otvára cit pre príležitosti. Tu neurobte chybu. Kompetencia je 

predchodcom pozitívneho sebaponímania.  

Cesta k spôsobilosti a sebadôvere  začína požiadaním  študentov, aby 

posúdili svoju vlastnú prácu s použitím 3S. Žiadajte to od nich 

pravidelne – individuálne, s partnerom, alebo v učebných skupinách. 

Aspoň raz za týždeň požiadajte každého študenta, aby si vybral alebo 

vybrala jednu zo svojich aplikačných úloh, ktorá najlepšie vyhovuje 

požiadavke 3S – správne, splnené, súhrne a  nechajte ich opísať, 

prečo si to myslia. Svoje odpovede môžu zdieľať  s učiteľom, 

spolužiakom, ich učebnou skupinou alebo s rodičom. Alebo si to 

môžu zapísať do svojho učebného denníka.  

Vaším cieľom je vychovať študentov, ktorí majú silnú túžbu kopať 

pod povrchom zjavného a vychovať občanov, ktorí majú sebavedomie vypátrať zásadné informácie 

na posúdenie komplexných otázok  za hlasovacou plentou a spôsobilosť hlasovať informovane. 

 

 

Doladenie pre jasné určenie áno/nie  

Úspešné hodnotenie je relatívne priamočiare. Musí dať odpoveď na základnú otázku: Kto urobí čo, 

ako dobre, podľa akého merania a kedy?  

Prvky: Prvky  merateľnej testovej položky sú: 

 Kto  -  všetci študenti (nielen pokročilí).  

Spôsobilosť je 
odmenou sama 
o sebe a je 
predchodcom 
toho, že sa študent 
či študentka vidí 
pozitívnym 
spôsobom. 
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 Čo - majú študenti vedieť a byť schopní použiť/aplikovať (pojem alebo zručnosť popísaná 

v kľúčovom bode a aplikácia popísaná v zadaní/aplikačnej úlohe). 

 Ako dobre – rámcované aplikačnými úlohami a posudzované so štandardom reálneho života 

daného „byť tam“ prostredia, triednymi hodnotiacim tabuľkami, alebo voči  všeobecnému 3S 

hodnoteniu  (Správne - Splnené - Súhrnne). 

 Kedy – ako je popísané v  aplikačnej úlohe  (napr. v nasledujúcich 15-tich minútach, na konci 
dňa, do zajtra rána, do konca týždňa alebo mesiaca). 

Pri používaní aplikačných úloh  vás môže napadnúť niekoľko otázok, aby ste sa uistili, že obe strany - 
učiteľ aj študent, môžu s presvedčením povedať: “Áno, študent dokončil dvojstupňový  proces učenia 
pre tento kľúčový bod“, alebo „ešte nie“. 

Pre ilustráciu sa poďme opätovne pozrieť na  prvú aplikačnú úlohu. 

1) Vo svojej učebnej skupine  analyzujte bicykel. Experimentujte s  určovaním hraníc, ktoré 

budú definovať systémy aspoň troch systémov bicykla. Naznačte hranice pre tri systémy. 

Urobte záznamy zo svojich zistení. Pre každý zo systémov vysvetlite, prečo ste zvolili takéto 

hranice. Podeľte sa so svojimi zisteniami aspoň  s jednou ďalšou učebnou skupinou. Zapíšte 

do svojho prírodovedného  zápisníka, čo ste sa od tej učebnej skupiny dozvedeli. 

Myšlienkový proces 

 Myšlienkový proces môže vyzerať približne takto: 

Otázka č. 1: Je požadovaná aplikačná úloha pozorovateľná  a konkrétna? 

Odpoveď:  Prevažne áno, ale požadovaná aplikačná úloha  potrebuje  doladenie. Napr. „ČO“ 

je neúplné. Doplňte niečo ako „Popíšte časti a procesy pre každý jeden systém a funkcie , 

ktoré tieto časti a procesy plnia.“ 

Otázka č. 2: Budete pri  takto napísanej aplikačnej úlohe  schopní určiť, či ho  každý člen 
učebnej skupiny porozumel a vie ho aplikovať? 

Odpoveď: Pravdepodobne nie. Dolaďte zadanie tak, že z neho urobíte individuálnu úlohu. 

Otázka č. 3: Obsahuje toto zadanie časový rámec pre splnenie?  

Odpoveď:  Nie. 

Výsledok. Po doladení, ktoré je výsledkom položenia vyššie uvedených otázok, aplikačná úloha  by 

mohla vyzerať nasledovne:  

Samostatne analyzuj jeden z bicyklov v triede.  

Potom: 

a) Urob náčrtok bicykla. 
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b) Nakresli hranice troch systémov: jeden, ktorý ti pomôže analyzovať sťažnosť zákazníka 
na zlyhávanie bŕzd, druhý, ktorý ti pomôže analyzovať zákazníkove problémy s bicyklovým 
pohonom a tretí systém podľa tvojho výberu. Pre každý systém použi odlišnú farbu 
ceruzky alebo atramentu.  

c) Urob schému jednotlivých častí a procesov pre každý systém. Na schéme popíš funkcie, 
ktoré jednotlivé časti  a procesy spoločne plnia. Otestuj svoju prácu fyzickým posúvaním 
bicykla a porovnávaním pohybu s hranicami, ktoré si nakreslil pre každý systém.  

d) Urči, ktoré časti alebo procesy  sú podľa teba najčastejšie príčinou zlyhania  daného 
systému. Doplň túto informáciu do svojho náčrtku. Vlož si svoju prácu do svojho  
prírodovedného zápisníka. 

e) Pred odovzdaním svojho zošita učiteľovi si prekontroluj svoju prácu. Analyzuj ju s použitím 
3S (správne,  splnil, súhrnne) a uisti sa, že predstavuje to najlepšie, čo dokážeš,  tvoj 
najlepší osobný výkon.  Všetku prácu dokonči v limite 90 minút.“ 

Validita  

 Takéto doladenie vám teraz umožňuje definitívne zodpovedať otázku kto urobí čo, ako dobre to  
musí urobiť,  v rámci akého vyčleneného času: 

 Kto - študent pracujúci samostatne. 

 Čo bude učiaci sa vedieť a dokázať použiť – definovať hranice troch systémov bicykla. 

 Ako - analyzovaním a určením troch systémov bicykla, popísaním častí a procesov 
každého z týchto systémov a funkcií ktoré časti a procesy plnia. 

 Ako dobre - zarámcované zadaniami a posúdené voči 
kritériám reálneho života. Špecifickým hodnotiacim maticiam a/alebo 
zvládnutím 3S. 

 Kedy -  v trvaní 90 minút. 

Teraz máte hodnotiaci nástroj, ktorý vám umožní povedať celkom 
objektívne: „Áno, tento študent rozumie a vie použiť daný pojem“. Alebo: 
„ Nie, tento študent si ešte potrebuje viac skúšať aplikovať tento pojem.“ 

Rozhodujúca otázka je táto: „Naozaj študent zvládol tento pojem a vložil 

sa mu do dlhodobej pamäte? (Vybudoval si študent mentálny program 

pre dlhodobú pamäť? Porozumenie a aplikácia sú začiatočné kroky.) Ak 

ste na pochybách, požiadajte študenta aby si vybral nejakú svoju 

obľúbenú hračku (musí mať pohyblivé časti). Položte mu rovnaké zadanie, ale namiesto bicykla 

použite hračku. Ak máte stále pochybnosti, vyberte vy nejakú hračku alebo stroj a nechajte študenta 

opäť urobiť rovnaké zadanie. Podľa Leslie  Hart: „Učenie je získanie užitočných programov“. (16) 

Uistite sa, že sa zvládnutie  pevne uložilo do dlhodobej pamäte. 

Doladenie a tímová práca.  Samozrejme, takéto dolaďovanie pre transformáciu aplikačnej 

úlohy na testovú úlohu  s použitím kritérií  môže urobiť akýkoľvek učiteľ samostatne a s pomocou či 

Pamätajte si, učenie je získavanie 

užitočných programov – dlhodobej 

pamäte - ako uplatniť to, čo sme 

porozumeli. 

Preto  hodnotenie musí byť 

založené na aktivite a musí sa 

zaujímať  o to, či učenie postúpilo 

do dlhodobej pamäte, nie iba do 

krátkodobej pamäte, ktorá umožní 

urobenie testu a vymizne 

v priebehu pár dní. 
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bez pomoci študentov. No keď ide o sumatívne hodnotenie, táto úloha sa najlepšie vykoná v tíme 

učiteľov jedného ročníka, kde výsledok využije pre sumatívne hodnotenie každý člen tímu v jeho 

alebo jej vlastnej triede.  

Takáto tímová práca a jej  konzistentné využívanie uľahčuje pracovnú záťaž, zlepšuje koherenciu 

kurikula a užitočnosť hodnotenia.  

Ďalšie zdroje o hodnotení v prírodných vedách  

Performance-Based Curriculum for Science: From Knowing to Shoving (Kurikulum pre prírodné vedy, 

založené na konaní: Od poznania po preukázanie) od Helen L. Burz a Kit Marshall (Thousand Oaks, CA. 

Corwin, 1997)  

Poskytuje explicitné návody pre organizovanie a premýšľanie o informáciách s použitím 

„Performance designers“. Študenti dostanú jasne popísané aktivity, ako napr. Čo urobiť? S Čím? Ako 

dobre? Obsahuje reflexívne otázky na reflexiu a zoznam zručností a schopností pre ročníky 3, 5, a 8. 

 

Reading and Writing in Science (Čítanie a písanie v prírodných vedách) – Marcia Grant  a Fisher 

Douglas (Thousand Oaks, Ca: Corwin,2010) 

Vynikajúci sprievodca pre porozumenie nutnosti budovať vedecký slovník  organizovaným 

a efektívnym spôsobom s použitím slovných stien, slovných kariet a pre čítanie vedeckých textov 

s porozumením. Tento zdroj napomôže učiteľovi budovať pevné základy pre porozumenie prírodným 

vedám v rámci aj mimo rámca hlavného štúdia. 

 

Science Formative Assessment: 75 Practical Strategies for Linking Assessment, Instruction and 

Learning (Formatívne hodnotenie v prírodných vedách: 75 praktických postupov na prepojenie 

hodnotenia, výučby a učenia sa ) (Thousand Oaks, Ca: Corwin,2008) 

Navrhuje rôznorodé konfigurácie triedy, ktoré podporujú učenie – prostredie orientované na žiaka, 

prostredie orientované na poznávanie, prostredie orientované na hodnotenie, ktoré prospievajú 

učiacej sa komunite, poskytujúc mnohoraké možnosti pre spoluprácu a porozumenie prírodným 

vedám. 

 

Formative Assessment for Secondary Science Teachers (Formatívne hodnotenie pre učiteľov 

prírodovedných predmetov na stredných školách), od Erin Marie Furtak ((Thousand Oaks, Ca: 

Corwin,2009) 

 

Návody v tejto knihe môžu byť užitočné  pre výučbu prírodných vied na akomkoľvek stupni. Študenti 

majú odpovedať na tri kroky v spätnoväzbovom cykle (feedback loop): Kam ideš? Kde si teraz? Ako sa 

tam dostaneš?  Formáty pre zber informácií zahŕňajú techniky ako: Veľký obraz, Konceptuálne mapy, 

Predvídaj-pozoruj-vysvetli, Od dôkazu po vysvetlenie a Mnohonásobné otázky.  

Cieľom je pomôcť a podporiť učiacich sa pri spracúvaní nových poznatkov a pri  prepájaní s tým, čo už 

vedia. Obsahuje príklady. 

 

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY 
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1 Hoci formatívne aj sumatívne hodnotenie majú dlhú históriu, oba pojmy prvý raz razil 

Michael Scriven v r. 1967 na zdôraznenie rozdielov medzi nimi. Formatívne hodnotenie sa vo 

všeobecnosti považuje za obojsmerný proces medzi učiteľom a žiakom na zlepšenie výučby 

a učenia sa. Na druhej strane,  sumatívne hodnotenie je navrhnuté na robenie úsudkov 

a uzáverov o študentovom výkone  a na  tvorbu známok, alebo predikovanie výkonov 

študenta v iných testoch. 

Formatívne hodnotenie  je úzko prepojenie s vyučovaním. Jeho cieľom je použiť získané  

informácie na prispôsobenie výučby tak, aby vyhovovala potrebám učiaceho sa v rámci  

celého trvania učenia sa počas dvojstupňového procesu učenia. Výskumy ukazujú, že 

formatívne hodnotenie má oveľa silnejšie efekty na učenie študentov ako sumatívne 

hodnotenie, najmä u študentov, ktorí v škole veľmi neprospievajú. Tak pomáha zúžiť 

medzeru medzi vysoko výkonnými a málo výkonnými žiakmi, pričom celkovo zvyšuje 

výkonnosť. Naviac, výskumy Blacka a Williamsa podporujú závery, že sumatívne hodnotenie 

má tendenciu negatívne ovplyvňovať učenie sa žiakov.  

V prostredí EFT, kde je cieľom efektívne učiť hneď na prvý raz, má  sumatívne hodnotenie  

malý význam. Takže treba konštatovať,  že zdroje pre hodnotenie v programe No Child Left 

Behind  („Aby žiadne dieťa nebolo vynechané“) boli nevhodne investované. Pre stručný 

a výstižný prehľad  formatívneho a sumatívneho hodnotenia pozri Wikipedia, 

www.wikipedia.com. 

2 Bezpochyby zodpovednosť, skladanie účtov je základ. Avšak príliš často slúži skôr na 

donucovanie ako na zlepšovanie pokroku študenta a efektívnosti učiteľa. V  programe No 

Child Left Behind  (Aby žiadne dieťa nebolo vynechané) používané nástroje a ich načasovanie  

mali za následok príliš neskoré reagovanie a ničím neprispeli k zlepšeniu učenia žiakov 

a zvýšeniu efektívnosti učiteľov v danom čase – počas vyučovacích hodín, keď sa diali. Ak je 

naším cieľom  umožniť učiteľom učiť efektívne na prvý raz a  predchádzať nutnosti náprav,  je 

základom mať dostupnú spätnú väzbu  a využívať ju v celom procese učenia. 

3 Nová definícia učenia, založená na mozgu, zo všetkých oblastí života triedy najviac ovplyvňuje 

proces hodnotenia (pozri kap. 13.) Je nutná radikálna zmena prístupu k hodnoteniu – nič 

menej.  

4 Či sa nám to páči, alebo nie, štandardizovaný spôsob testovania vo forme otázok áno/nie 

a voľby z viacerých možností – nás otravuje počas celého nášho života. Vodičské skúšky, 

podnikateľské a profesijné licencie a skúšky (zváračské skúšky, právnické licencie), vstupné 

skúšky na vysoké školy, Monitor, a tak ďalej.  Hoci veríme, že nedostatky štandardizovaných 

testov  sú vysoko prevážené ich prednosťami, mali by sme ich  v triedach, kde sa učí 

s prístupom VEU, prediskutovať a zaoberať sa nimi – nie preto, že by poskytli učiteľom cenné 

informácie na zlepšenie učenia žiakov, ale preto, že poznanie, ako s nimi manévrovať, je 

zručnosť prežitia. 

Linda Jordan, pridružená členka HET (Asociácie Vysoko efektívneho učenia) a mimoriadna  

profesorka na Hope College, Holland v Michigane, učila svojich študentov písať testové 

otázky typu výberu z viacerých možností. Pre vybrané kľúčové body študenti vypracovali 

správnu odpoveď, jednu odpoveď, ktorá bola takmer správna, jednu, ktorá bola nesprávna 

a jednu, ktorá bola chytákom. Potom si vzájomne skúšali na testové otázky odpovedať.  

http://www.wikipedia.com/
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Napríklad: 

Položka 1: Ktoré z nasledujúcich pojmov označuje časť rastliny?  

(a) kompost (blízko), (b) korene (správne),(c) krídlo (nesprávne), (d) kruh, okružie  (klamlivé, 

pretože začína na „k“ a  je správne len pre niektoré rastliny, napr. stromy s ročnými rastovými 

letokruhmi) 

Položka 2: Nájdi správnu odpoveď pre 54+21=              

(a) 32 (klamlivé - bolo by správne, ak by si niekto zamenil sčítavanie a odčítanie), (b)76 

(blízko), (c) 75 (správne), (d) 16 (nesprávne). 

To, že študenti  spoznali dôležitosť  slovníka a skladby testu,  im poskytlo zručnosti  vysliediť 

správne odpovede a vybudovať sebadôveru potrebnú na preukázanie ich najlepšieho výkonu. 

Skrátka, naučili sa hrať testovaciu hru.   

5 Dvojstupňový  proces učenia je založený na práci Leslie A. Hart, pozri Human Brain and 

Human Learning (Ľudský mozog a ľudské učenie), 3. vydanie, (Black Diamond, WA, Books for 

Educators,2002). Prináša porovnanie procesu Dvojstupňového učenia a typov testov, 

s písomným povolením autora, z What Brain Research Can tell Us About Cutting Budgets (Čo 

náš výskum mozgu môže povedať o znižovaní rozpočtu )od Karen D. Olsen, 10.2. 

6 Pre diskusiu, ako analyzovať testové položky voči novej, na mozgu založenej teórii učenia, 

používanej v tejto knihe, pozri strany 10.2. – 10.11. v knihe What Brain Research Can tell Us 

About Cutting Budgets (Čo náš výskum mozgu môže povedať o znižovaní rozpočtu) od Karen 

D. Olsen (Thousand Oaks, CA, Corwin 2010) obsah z tejto knihy sa tu použil s písomným 

zvolením autora.  

7 Olsen, 10.2. - 10.3. 

8 Fred Newman, jeden z prvých lídrov Authentic Assessment Movement – hnutia za autentické 

hodnotenie, konštatuje: „ Myšlienka autentických výsledkov vyžaduje od študentov 

angažovať sa do disciplinovaného skúmania, aby získali poznatky, ktoré majú hodnotu v ich 

živote - okrem jednoduchého preukázania ich ovládania v škole“. Pozri tiež prácu Granta 

Wigginsa. Ich názory sú zdravé a zrozumiteľne popísané. Sme presvedčení, že zlyhanie 

v implementácii ich myšlienok je možné pripísať prevažne  tomu, že učitelia postrádali 

nástroje, ktoré by sa jednoducho konvertovali do užitočných hodnotiacich položiek. Zadania 

– aplikačné úlohy, ktoré tu popisujeme, túto medzeru v balíčku učiteľských nástrojov 

vypĺňajú. 

9 Nástroje VEU – Vysoko efektívneho učenia pre rozvoj kurikula. Najmä aplikačné úlohy je 

možné ľahko prispôsobiť na vytvorenie hodnotiacich nástrojov. Pozri Kovalik a Olsen: 

Exceeding expectations: A User´s Guide to Implementing Brain Research in the Classroom 

(Prekračovanie očakávaní: príručka pre implementáciu výskumov mozgu v triede), 5. vydanie 

(Federal Way,WA: The Center of Effective Learning, 2010), najmä kapitola 19. 

10 Cayne a Cayne – Štyri  relevantné indikátory pre určenie majstrovstva. Pozri Making 

Connections:Teaching and Learning and the Human Brain  (Utváranie prepojení: Vyučovanie 

a učenie a Ľudský mozog) - Renata a Geoffrey Caine (Thousand Oaks, CA,: Corwin 2008), 

s.166  
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11 Susan J. Kovalik a Karen D. Olsen: Exceeding Expectations, (Prekračovanie očakávaní),  19.2. -

19.8. 

12 Každá oblasť intelektuálneho úsilia  - automechanika, či  aerodynamika, právo alebo história -

má svoj spôsob uvažovania a myslenia, nutné pre danú disciplínu. Historici nie sú historikmi 

len preto, že interpretujú  dejiny, zdieľajú spôsob nazerania na udalosti a ľudskú povahu, 

ktorá je jedinečná pre ich oblasť.  Ich súčasťou je aj  vštepené  vnímanie kritérií konania. 

A toto platí pre všetky povolania na mieste „ byť tam„ (being there location), ktoré učiteľ volí 

ako základ pre kurikulum. Napríklad, dobrý pracovník  služby zákazníkom má odlišný spôsob 

nazerania a premýšľania o kazovom tovare ako predajca, ktorý ho predáva.  Manažéri  majú 

iný spôsob nazerania na problémy biznisu ako skladník alebo zákazník. 

13 Pre fascinujúci a užitočný pohľad na vytváranie rubrics – kriteriálnych hodnotiacich hárkov, 

aby boli vhodné pre účel, ktorý potrebujeme, pozri: Performance-Based Curriculum for 

Science: From Knowing to Showing (Prírodovedné kurikulum založené na výsledkoch - od 

poznania k preukázaniu ) od Helen N. Burz a Kit Marshall, 1997 

14 Pre rôzne ukážky rubrics - hodnotiacich tabuliek - pozri www.rubistar.com 

15 Hart, 165 

 

 

 

http://www.rubistar.com/

