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Obsah vzdelávania...

• Je vymedzený tak, aby učiacim sa umožnil celistvý rozvoj. 

• Popri nadobudnutí dôležitých vedomostí a rozvinutí potrebných 
zručností kultivuje aj ich osobnosť. 

• Podporuje zdravý životný štýl, aktívne občianstvo a etické 
správanie.

Učiaci sa…

• sú podporovaní v tom, aby sa rozvíjali po celý život a

• vzdelávacie prostredie posilňuje ich vnútornú motiváciu 
neustále sa zdokonaľovať.

Vízia vzdelávania



Čomu pripisujú dôraz vo vzdelávaní riaditelia 
škôl na jednotlivých stupňoch?

Ako sú učitelia spokojní s úrovňou vedomostí 
a zručností prichádzajúcich žiakov a 
študentov?

Aké metódy, formy a stratégie výučby 
prevládajú?

Ako prebieha hodnotenie výsledkov 
vzdelávania? 

Hlavné témy prezentácie



Obsah vzdelávania

nie je vymedzený tak, aby popri vedomostiach a 

gramotnostiach kultivoval osobnosť žiaka



Podľa riaditeľov sú v rozvoji žiakov na školách 
kľúčové vedomosti a čitateľská gramotnosť

MŠ ZŠ SŠ

úroveň vedomostí v 

jednotlivých vzdelávacích 

oblastiach

82% 56% 54%

čitateľská gramotnosť - čítať s 

porozumením, pracovať 

s textom

47% 88% 49%

finančná gramotnosť 7% 46% 45%

Na rozvoj akých vedomostí a zručností kladiete vo 

Vašej škole najväčší dôraz? (vyberte 5 možností)

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum realizovaný v roku 2018, početnosť vzorky: n=480 riaditeľov



Kritické myslenie a učenie sa v súvislostiach
nie je jednou z TOP tém 

MŠ ZŠ SŠ

kritické myslenie 22% 14% 18%

schopnosť učiť sa v 

súvislostiach a naprieč 

disciplínami

9% 11% 21%

Na rozvoj akých vedomostí a zručností kladiete vo 

Vašej škole najväčší dôraz? (vyberte 5 možností)

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum realizovaný v roku 2018, početnosť vzorky: n=480 riaditeľov



Podiel žiakov a žiačok v TOP úrovniach 
gramotností stále klesá

Zdroj:  To dá rozum, na základe národných správ PISA (ŠPU a NUCEM)
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MŠ ZŠ SŠ

kritické myslenie 22% 14% 18%

analytické myslenie 7% 6% 9%

podnikavosť a iniciatívnosť 2% 1% 19%

prijímanie odlišnosti a 

rozmanitosti
17% 6% 12%

zvládanie záťažových situácií 8% 4% 6%

schopnosť organizovať si svoj 

pracovný a voľný čas
4% 2% 9%

občianske postoje a zručnosti 6% 5% 16%

Na rozvoj akých vedomostí a zručností kladiete vo 

Vašej škole najväčší dôraz? (vyberte 5 možností)

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum realizovaný v 
roku 2018, početnosť vzorky: n=480



Získavajú množstvo vedomostí, no žiaci nie sú presvedčení o 
ich aktuálnosti

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum realizovaný v roku 2018, početnosť vzorky: riaditelia = 97, žiaci = 2827



Nespokojnosť učiteľov s pripravenosťou žiakov narastá s 
vyšším stupňom vzdelávania

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum realizovaný v roku 2018, početnosť vzorky: n = 2915

1. stupeň 2. stupeň SŠ VŠ

písomný jazykový prejav 35% 31% 51% 64%

schopnosť učiť sa v súvislostiach 16% 30% 35% 56%

schopnosť diskutovať 29% 30% 39% 52%

čítať s porozumením 38% 50% 68% 49%

motivácia učiť sa a pracovať 24% 26% 46% 47%

analytické myslenie 21% 22% 32% 42%

úroveň vedomostí 18% 17% 54% 40%

V ktorých oblastiach prichádzajú žiaci najmenej pripravení z 

predchádzajúceho stupňa vzdelávania?



Výučba
Nemá charakter bádania naprieč disciplínami, v 

súvislostiach, s porozumením a pre život 



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 71 HR špecialistov pracujúcich s 
absolventmi ZŠ a SŠ

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 2827

Podľa žiakov sa na školách diktujú poznámky a učí sa 
cez výklad
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Akými spôsobmi sa najčastejšie vyučuje v Tvojej škole?



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 71 HR špecialistov pracujúcich s 
absolventmi ZŠ a SŠ

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 2731

Učiteľ je na hodinách aktívnejší, ako sú žiaci
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MŠ ZŠ SŠ

Aké metódy a formy výučby využívate v školách 
najčastejšie? (vyberte 6 možností)

výklad rozhovor o téme, diskusia práca s knihou



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 71 HR špecialistov pracujúcich s 
absolventmi ZŠ a SŠ

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 2731

V MŠ sa nebojíme prenechať bádanie a experimentovanie v 
rukách detí
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MŠ ZŠ SŠ

Aké metódy a formy výučby využívate v školách najčastejšie? (vyberte 6 možností)

bádateľské metódy experimenty realizované žiakmi-čkami

metódy a techniky dramatickej výchovy metódy praktickej práce



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 71 HR špecialistov pracujúcich s 
absolventmi ZŠ a SŠ

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 2731

Učitelia najčastejšie využívajú skupinovú prácu
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MŠ ZŠ SŠ

Aké metódy a formy výučby najčastejšie využívate v praxi?

exkurzie frontálne vyučovanie práca vo dvojiciach

práca v malých skupinách individuálne vyučovanie



Hodnotenie

nevychádza z poznania žiaka, jeho 
potenciálu a nesmeruje k poskytovaniu 

spätnej väzby o jeho pokroku



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 71 HR špecialistov pracujúcich s 
absolventmi ZŠ a SŠ

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: žiaci = 2827, učitelia = 2063

Hodnotíme najmä to, čo si žiak zapamätá a komplexnejšie 
prístupy sú skôr výnimkou

SŠ ZŠ Žiaci SŠ

ohlásené písomné práce 82% 66% 89%

neohlásené ústne skúšanie 18% 17%

ohlásené ústne skúšanie 29% 23%

projekty 42% 31% 38 %

portfóliá 5% 9% 3%

vlastný systém 3% 5% 4 %

sebahodnotenie 18% 23%

64%

Akou formou najčastejšie preverujete 

vedomosti a zručnosti žiakov?



Čo nám teda hovorí analýza dát k 
obsahu a formám výučby?

• Viac sa sústredíme na získanie širšieho spektra vedomostí, ale...

• ... neprepájame informácie, neanalyzujeme prichádzajúce 
informácie

• Mäkké zručnosti sú  na chvoste oblastí rozvoja žiakov, ktorým sa 
pripisuje dôraz

V tom, čo učíme, 
chýba komplexnosť 

prístupu

• Najčastejšie využívanou metódou je rozhovor o téme a výklad 

• Žiaci sa stretávajú s diktovaním poznámok

• Aktivizačné metódy sa viac využívajú v MŠ ako na ZŠ a SŠ

V tom, ako učíme, 
prenášame aktivitu na 

učiteľa

• V hodnotení prevažujú písomné práce a ústne skúšanie

• Objavujú sa aj hodnotenia projektov

• Celostné hodnoteniu žiakov je limitované kvalitou kurikulárnych 
dokumentov

V tom, ako hodnotíme, 
nesledujeme celostný 
rozvoj osobnosti žiaka



Vzdelávanie podporuje vnútornú motiváciu učiť sa, 
rozvíja schopnosť učiť sa efektívne, a zároveň 

vštepuje prosociálne hodnoty a prakticky uplatniteľné 
zručnosti.

Učiacich sa vedie k etickému správaniu a podpore 
demokratických hodnôt.

Vízia vzdelávania na Slovensku



V akých oblastiach sa študenti na VŠ rozvíjajú?

Akými formami a metódami sa učia? 

Koľkí z nich absolvujú prax a aké sú jej prínosy?

Prečo študenti plagiujú?

Čo sú hlavné dôvody, pre ktoré sa študenti nezapájajú do ankety 
o kvalite štúdia?

Hlavné témy prezentácie



Študenti vysokých škôl na Slovensku sa nerozvíjajú 
komplexne (1)

V ktorých oblastiach Vás štúdium na vysokej škole najviac rozvíja? (výber
všetkých relevantných odpovedí)

Oblasti rozvoja
Študenti 1. a 2. 
stupňa VŠ štúdia

Úroveň vedomostí v mojom odbore 64,2 %

Schopnosť riešiť problémy 43,5 %

Schopnosť organizovať si svoj pracovný a voľný čas 43,3 %

..........................................

Motivácia a chuť učiť sa a pracovať 21,9 %

Etické správanie (čestnosť, zodpovednosť, pravdivosť) 21,8 %

Digitálne zručnosti 19,6 %

Prijímanie odlišnosti a rozmanitosti 17,7 %

Schopnosť komunikovať v angličtine 14,4 %

Podnikavosť a iniciatívnosť 11,4 %

Spolu respondentov 3835

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018



Študenti vysokých škôl na Slovensku sa nerozvíjajú 
komplexne (2)

• Tretina študentov nepovažuje svoje štúdium za aktuálne

• Študenti súkromných VŠ častejšie označovali rozvoj
motivácie, schopnosti učiť sa a podnikavosti a iniciatívnosti

• Študenti štátnych VŠ označovali častejšie zvládanie 
záťažových situácií

• Postupujúcim štúdiom klesá rozvoj motivácie a chuti učiť sa 
a pracovať



•

Štúdium v zahraničí vysokoškolákov rozvíja viac 

V ktorých oblastiach Vás štúdium na vysokej škole najviac rozvíja? 
(výber všetkých relevantných odpovedí)

Oblasti rozvoja Slovensko Česko Ostatné krajiny

Úroveň vedomostí v mojom odbore 64.2 89.7% 79.2%

Schopnosť riešiť problémy 43.5 62.1% 69.2%

Schopnosť učiť sa 41.5 60.7% 39.3%

Schopnosť diskutovať a obhajovať 
vlastné názory

39.3 48.6% 66.4%

Schopnosť kritického myslenia 33.9 49.9% 68.3%

Schopnosť pracovať v skupine 32.2 46.3% 65.9%

Schopnosť učiť sa v súvislostiach a 
naprieč disciplínami

28.7 55.5% 55.4%

Motivácia a chuť učiť sa a pracovať 21.9 42.0% 46.5%

Etické správanie (čestnosť, 
zodpovednosť, pravdivosť)

21.8 36.9% 38.4%

Spolu respondentov 3835 862 542

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018



To, v čom sa študenti rozvíjajú, úzko súvisí s tým, ako sa 
učia

Aké metódy a formy výučby vaši učitelia najviac využívajú? Vyberte najviac päť 
odpovedí z 12 možností.

SLOVENSKO ČESKO
OSTATNÉ 
KRAJINY

Výklad 83,8% 86.8% 65.1%

Učiteľ počas vyučovania nahlas číta 
texty dôležité pre preberanú látku

29,3% 9,2% 5,4%

Diskusia o preberanej téme 48,5% 55,0% 60,5%

Riešenie problémov študentmi 28,3% 37,5% 53,1%

Práca v malých skupinách 28,7% 35,5% 65,9%

Aplikácia teoretických poznatkov na 
príkladoch z praxe

35,2% 53,0% 53,1%

Učenie jedného predmetu viacerými 
odborníkmi na rôzne témy

11,9% 34,9% 31,2%

Počet respondentov 3835 862 542

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018



Prax na VŠ absolvuje väčšina študentov... 

41.2%

8.8%
21.1%

28.8%

Absolvovali ste počas svojho štúdia prax?

Áno, je to povinná súčasť štúdia Áno, aj keď nie je povinná

Zatiaľ nie, ale absolvujem ju neskôr počas štúdia Nie



... prevažne až na druhom stupni štúdia

• Najviac povinnej praxe absolvovali študenti odborov z oblasti 
zdravotníctva, učiteľstva a iných pedagogických vied

• Najmenej praxovali študenti IT a matematiky

• Prax je často absolvovaná až na druhom stupni štúdia

• Študenti si absenciu alebo nedostatok praxe čiastočne kompenzujú 
prácou popri škole v odbore alebo príbuznom odbore



• Prax študentom priniesla najmä lepšie odborné znalosti a 
zručnosti, lepšie pochopenie teoretických vedomostí a
možnosť odskúšať si veci v bezpečnom prostredí. 

• Prax bola pre študentov prínosnejšia, ak bola nepovinná.

• Viacerí študenti však uvádzali, že prax, ktorú absolvovali, 
nepovažovali za zmysluplnú, a to pretože:
• nebola dostatočne rozsiahla,
• neprichádzala v správny čas ich štúdia,
• študenti sa necítili na praxi chcení a vítaní,
• po jej ukončení nebola prax s nikým vyhodnotená.

Iba kvalitná prax má pre študentov reálny prínos



...

Zdroj: sciencemag.org



84,4 %
študentov si myslí, že študenti na ich škole aspoň 

niekedy odovzdávajú plagiáty

Plagiátorstvo je podľa študentov na VŠ prítomné

Zdroj: midnightpapers.com



Niektorí študenti nevedia, čo je plagiát. Iní vedia, že im to 
prejde

Prečo niektorí študenti odovzdávajú plagiáty? Vyberte všetky 
relevantné odpovede. 

Študent nie je taký odborník, aby napísal originálny text 50,1 %

Študenti nemajú čas písať originálne texty 48,8 %

Pri seminárnych prácach sa plagiátorstvo nesleduje 36,7 %

Učitelia dávajú každý rok rovnaké zadania 31,6 %

Učitelia práce nečítajú 24,9 %

Za plagiát sa považuje opísanie aj malej časti práce 20,0 %

Učitelia vyžadujú iba opísanie témy z existujúcich zdrojov 17,8 %

Počet respondentov 3236
Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018



(1) Študent má právo najmä:
h) aspoň raz ročne mať formou anonymného dotazníka     

vyjadriť sa o kvalite výučby a učiteľoch,
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k 

vysokému školstvu.

§ 70 Zákona 131/2002 o vysokých školách

Študenti môžu dávať učiteľom a školám spätnú väzbu



• Študenti nevidia v dotazníkoch zmysel. 

• Dotazníky nie sú dobre zostavené.

• Študenti sa boja, že v prípade kritickej spätnej väzby budú 
potrestaní.

Prečo študenti nevyužívajú možnosť hodnotiť výučbu? 

Čo vnímate ako bariéry vášho väčšieho zapojenia sa do vypĺňania 
dotazníka o kvalite výučby? Vyberte všetky relevantné odpovede.

Dotazníky neprinesú zmenu 49,0 %

Dotazník je príliš dlhý 35,0 %

Dotazník sa nepýta na najpálčivejšie problémy 25,5 %

Negatívne hodnotenie môže vyvolať pomstu vyučujúceho 22,0 %

Obávam sa, že moje odpovede nebudú anonymné 20,7 %

I keď sa niečo zmení, mňa sa to už nedotkne 20,5 %

Počet respondentov 3835
Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018



• Podobne ako na nižších stupňoch vzdelávania, výučba na VŠ je 
prevažne obmedzená na nadobúdanie odborných vedomostí a 
ako metóda výučby prevláda výklad. 

• V zahraničí sa pomocou aktivizujúcich metód vzdelávania 
rozvíjajú okrem vedomostí aj iné zručnosti.

• Ak prax, ktorú študenti absolvujú, nie je zmysluplná, nemá pre 
nich veľký prínos.

• Ak nefungujú sankčné mechanizmy, študentom nie je 
vysvetlená a zdôrazňovaná dôležitosť adekvátnej práce so 
zdrojmi, je pravdepodobné, že sa uchýlia k odovzdávaniu 
plagiátov.

Záver



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ



PROJEKT PODPORUJÚ


