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AMERICKÝ PEDAGOGICKÝ PSYCHOLÓG  
(1913 - 1999) 

V roku 1956 publikoval prácu s názvom Taxonomy of 
educational objectives: The clasiffication of educational 
goals, kde klasifikoval učebné ciele do taxonomických 
škál známych ako (pôvodná) Bloomova taxonómia.  
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D. R. Krathwohl  

L. W. Andersom  

OD KRITIKY K REVÍZII TAXONÓMIE  

Revízia pôvodnej 
taxonómie 

V 90.-tych rokoch 20. storočia bola pôvodná Bloomova 
taxonómia revidovaná L. W. Andersonom a D. R. Krathwohlom 
prostredníctvom 3 zmien:  
• výmena poradia posledných dvoch kategórií  
• zmena popisu dimenzie kognitívnych procesov                                  

z podstatného mena na sloveso  
• zmena jednodimenzionality modelu na dvojdimenzionalitu 

 
Štruktúra dimenzie Kognitívnych procesov v revidovanej 
taxonómii teda vyzerá nasledovne (podľa Krathwohla): 
vedomosti a kognitívny proces  
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Revízia pôvodnej taxonómie 



1 Pamätať si (ako schopnosť vybavenia si  
   informácie z dlhodobej pamäte) 

1.1 Rozpoznať 

1.2 Spomenúť si 

2 Porozumieť (ako schopnosť určiť význam  
   správy – ústnej, písomnej alebo grafickej) 

2.1 Interpretovať  

2.2 Uviesť príklad  

2.3 Klasifikovať 

2.4 Sumarizovať  

2.5 Usudzovať  

2.6 Porovnať  

2.7 Vysvetliť 

3 Aplikovať (ako schopnosť využiť konkrétny  
   postup v danej situácii) 

3.1 Vykonať 

3.2 Realizovať 



4 Analyzovať (ako schopnosť dekomponovať  
   materiál na konštitučné časti a určiť, aký  
   majú vzťah k ostatným častiam a k celku) 

4.1 Diferencovať 

4.2 Organizovať 

4.3 Atribuovať 

5 Hodnotiť (ako schopnosť posudzovať   
   na základe kritérií a štandardov) 

5.1 Kontrolovať 

5.2 Kritizovať 

6 Tvoriť (ako schopnosť spájať časti a vytvárať  
   nový koherentný celok alebo vyrobiť   
   originálny produkt) 

6.1 Vyvíjať 

6.2 Plánovať 

6.3 Produkovať 
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Z A P A M ÄTAŤ  S I  
žiak si pamätá alebo rozpoznáva informácie, myšlienky a nápady  

P O R O Z U M I E Ť  
žiak pochopí to, čo počul, videl alebo čítal; vie interpretovať alebo 

zhrnúť myšlienky vlastnými slovami, klasifikovať či uviesť príklad 

A P L I K O V AŤ  
žiakovi poskytuje príležitosti použiť poznatky alebo techniky riešenia 

problémov a realizovať ich v (pre neho) nových situáciách 
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A N A LY Z O V AŤ  
žiak preskúma koncepcie alebo poznatky a rozdelí (diferencuje) si ich 

do menších celkov 

H O D N O T I Ť  
žiak, podľa istých kritérií a s využitím overovania a posudzovania 

poznatkov posudzuje (kritizuje) novo nadobudnuté informácie  

T V O R I Ť  
žiak je schopný vytvárať nové, vnútorne súdržné celky z jednotlivých 

častí a reorganizovať získané poznatky a skúsenosti do nových 

modelov; patrí sem vývoj, plánovanie a produkcia 

*revidovaná Bloomova taxonómia  



Zapamätať si je schopnosť vybavenia si 

informácie z dlhodobej pamäte. 

Kľúčové slová: 

identifikovať, definovať, pomenovať, priradiť, zoradiť, 

doplniť, napísať, opakovať, reprodukovať  

Otázky: 

Čo je ...? Môžete si vybrať ...? Kde to je…? Kedy sa to stalo? 

Kto bol hlavný ...? Ktorý ...? Prečo ...? Ako by ste opísali ...? 

Môžete si spomenúť ...? Kto bol ...? Ako by ste vysvetlili ...? 

Môžete uviesť tri ..? Ako by ste ukázali ...? 
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Demonštrácia toho, či žiak pochopil fakty  

a myšlienky využitím organizácie, 

porovnávania, prekladu, opisu  

a vyjadrením hlavných myšlienok. 

Kľúčové slová: 

porovnávať, demonštrovať, interpretovať, 

vysvetľovať, rozširovať, ilustrovať, usudzovať, 

načrtnúť, spojiť, preformulovať, zhrnúť, ukázať, 

klasifikovať 

Otázky: 

Ako by ste klasifikovali typ ...? Ako by ste porovnali ...? 

Uvediete alebo vyložíte svojimi vlastnými slovami ...? Ako by 

ste preformulovali význam? Aká je hlavná myšlienka ...? Aká 

je najlepšia odpoveď ...? Čo môžete povedať o ...? Ako by ste 

to zhrnuli ...? Čo sa myslí pod ...? 
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Riešenie problémov novým spôsobom  

a v nových situáciách pomocou získaných 

vedomostí, faktov, techník alebo pravidiel. 

Kľúčové slová: 

realizovať, aplikovať, demonštrovať, riešiť, načrtnúť, 

implementovať, použiť, interpretovať údaje 

Otázky: 

Ako by ste použili ...? Ako by ste vyriešili ___ pomocou toho, 

čo ste sa naučili ...? Ako by ste usporiadali _______, aby ste 

ukázali určitý jav? Ako by ste použili to, čo ste sa naučili ...? 

Aký iný spôsob by ste plánovali…? Môžete využiť tieto fakty 

na ...? Aké fakty by ste vybrali, aby ste ukázali ...?  
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Preskúmanie a rozdelenie informácií na 

jednotlivé časti prostredníctvom identifikácie 

motívov alebo príčin. 

Kľúčové slová: 

vyberať, diferencovať, vylučovať, selektovať, nájsť 

princípy usporiadania, štruktúrovať, hľadať 

súvislosti, integrovať, vytvárať schémy, urobiť rozbor, 

špecifikovať 

Otázky: 

Aké sú vlastnosti objektu ...? Prečo si myslíš, že ...? Aký 

motív tam je ...? Môžete uviesť zoznam častí ...? Aký záver 

môžno urobiť ...? Aké závery môžete vyvodiť ...? Ako by ste 

klasifikovali ...? Ako by ste kategorizovali ...? Môžete 

identifikovať jednotlivé časti ...? Aký je vzťah medzi ...?  
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Prezentácia a obhajoba názorov 

prostredníctvom úsudkov o informáciách, 

platnosti myšlienok alebo kvality práce  

na základe určitého súboru kritérií. 

Kľúčové slová: 

kritizovať, rozhodnúť, obhajovať, určiť, vyhodnotiť, 

posudzovať, argumentovať, oponovať, uviesť klady           

a zápory 

Otázky: 

Môžete posúdiť hodnotu alebo dôležitosť…? Bolo by lepšie, 

keby ...? Čo by ste odporučili ...? Ako by ste ohodnotili ...? 

Ako by ste zhodnotili ...? Ako by ste porovnali ...? Čo by ste 

si vybrali ...? Ako by ste odôvodnili…? Aký úsudok by ste 

urobili o ...? 
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Schopnosť spájať časti a vytvárať nový celok 

alebo schopnosť vyrobiť originálny produkt. 

Kľúčové slová: 

formulovať, kombinovať, kompilovať, skladať, 

konštruovať, vytvárať, navrhovať, rozvíjať, formulovať, 

navrhovať, upravovať, meniť, vylepšovať, komponovať  

Otázky: 

Aké zmeny by ste urobili, aby ste vyriešili ...? Ako by ste  daný 

prvok zlepšili ...? Môžete vysvetliť dôvod ...? Môžete navrhnúť 

alternatívu ...? Ako by ste sa prispôsobili _____, aby ste vytvorili 

iný ...? Aké fakty môžete zhromaždiť ...? Aký spôsob by ste navrhli 

...? Ako by ste testovali ...? Môžete formulovať teóriu pre ...? 

Môžete zostaviť model, ktorý by zmenil ...? Môžete uvažovať                                                                                                                          

o originálnom spôsobe... ?   

 



KTORÉ MOŽNO ZADAŤ ŽIAKOM V RÁMCI 
VZDELÁVANIA 

Cieľom bude možnosť overovať kompetencie  

v jednotlivých taxonomických škálach s orientáciou  

na úroveň aplikácie; analýzy; hodnotenia; tvorivosti. 
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Aktivita s názvom "Bojuje celý svet" približuje žiakom „svetovosť“ 2. svetovej 

vojny – popisuje jej aktérov, udalosti a konflikty, o ktorých mnohí  nás nikdy 

nepočuli, napriek tomu, že v tejto vojne často zohrali významnú rolu. 

 

Cieľ 

Špecifikovať dôsledky 2. svetovej vojny aj na krajiny mimo Európy, ktoré neboli 

hlavnými aktérmi vojny;  ukázať globálnu previazanosť medzi krajinami                  

a svetadielmi pomocou jednej z najvýznamnejších dejinných udalostí; diskutovať    

o eurocentrickom vnímaní svetových dejín. 

Úroveň dosiahnutia: 6. úroveň Bloomovej taxonómie. 

Zdroje: 

Textový a metodický materiál: https://globalnevzdelavanie.sk/ucime-sa-v-

globalnych-suvislostiach-4/?fbclid=IwAR1RHvU97fRPY1p3-B88X6tpOnrHGFqu-

YhqOrPYu05JBrsEG9EbMUE-Xks 

Video: http://bit.ly/vojaci-hory  
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Aplikovať 

Ilustrujte na príklade I. svetovej vojny rozšírenie konfliktu do celého sveta 

počas II. svetovej vojny na príklade spojencov, kolónií... 

Použitím poznatkov o spojenectvách európskych štátov demonštrujte ako 

súviseli politické manévre v južnej Amerike s konfliktom v Európe na 

prelome 30. a 40. rokov? (text č. 1) 

Analyzovať  

Prečo a ako sa dostali marockí vojaci do Talianska? Čo bolo ich zámerom? 

Prečo bolo Maroko zapojené do vojny? (video YouTube)  

Hodnotiť 

Ako by ste odôvodnili vstup Kanady do vojny? Aký vplyv malo toto 

pripojenie sa Kanaďanov do bojov o Britániu? Vyhodnoťte, aký zmysel mala 

pre Mussoliniho vojenská agresia v Etiópii? 

Tvoriť 

Ako by ste postupovali v prípade leteckého útoku na austrálske mesto Darwin, 

keby ste boli veliteľom austrálskej protileteckej obrany? Vedeli by ste 

zostaviť  model spojenectva silných svetových hráčov tak, aby ste zabránili 

svetovému konfliktu? Vedeli by ste vykonštruovať teóriu (na základe politických, 

ekonomických a sociálnych faktorov), podľa ktorej by sa svet nikdy neoboznámil 

s agresiou fašizmu?  
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Séria vyučovacích hodín zaoberajúca sa tvorbou webových stránok.  

 

Cieľ 

vytvoriť webovú stránku ponúkajúcu určitý tovar alebo službu;  

• Primárne žiaci využijú poznatky o výpočtovej technike, ktoré im 

poskytli  teoretické východiská o tom, ako vytvoriť webovú stránku, ako 

používať  platformu HTML. To by následne viedlo k diskusii o používaní 

skriptu HTML a o tom, ako sa preformátuje do podoby webovej stránky 

(úroveň 1 - Zapamätať si).  

• Následne žiakov vyzveme, aby vysvetlili fungovanie jednotlivých častí 

skriptu HTML (úroveň 2 - Porozumieť). 

• Úroveň dosiahnutia: 5. úroveň Bloomovej taxonómie 

 



Aplikovať 

Žiaci budú pokračovať v aplikovaní svojich znalostí, ktoré si zapamätali –    

do akej miery porozumeli problematike HTML skriptu. Premyslia si zámer,     

t. z. aký produkt či službu budú prezentovať. Začnú programovať základný 

obraz webovej stránky, pričom sa od žiakov vyžadujú pragmatické riešenia 

novovzniknutých problémov, ktoré pri písaní skriptov vzniknú.  

Analyzovať  

Žiaci preskúmajú ďalšie funkcie, ktoré by mohli byť pridané na ich webovú 

stránku. Vedia porovnať jednotlivé prvky, ktoré by mohli webovú stránku 

obohatiť. Zamerajú sa na presnú analýzu toho, akú cieľovú skupinu  

z hľadiska veku, rodovej príslušnosti, či národnej/globálnej lokalizácie má 

stránka osloviť. Spravia SWOT analýzu. 

Hodnotiť 

Na ďalších vyučovacích hodinách budú žiaci vyzývaní, aby interne/externe 

kritizovali (hodnotili) svoje webové stránky a vyhodnotili ich silné a slabé 

stránky a spôsoby/návrhy, ako by sa dali ešte vylepšiť. 
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Tematický celok s názvom "Epická poézia", učebná látka "Samo 

Chalupka - Mor ho!"  

Cieľ 

získanie kľúčových kompetencií; aplikácia získaných poznatkov                                          

o literárnych prvkoch a formách na povinných a odporúčaných 

dielach slovenskej poézie.  

Po spoločnom prečítaní básne v triede by mohli žiaci predniesť prvú 

slohu tejto básne (úroveň 1 - Zapamätať si), a odpovedajú, o akých 

udalostiach autor v danej básni píše (úroveň 2 - Porozumieť). 

Úroveň dosiahnutia: 5. úroveň Bloomovej taxonómie. 

Textový a metodický materiál: 

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/83/Chalupka_Mor-ho/1 



Aplikovať 

Charakterizujte štruktúru Chalupkovej básne a vysvetlite použitie rytmu, 

rýmu - sylabického veršového systému, básnického prirovnania, metaforu.  

Popíšte vonkajšiu kompozíciu básne - nadpis, strofa, verš. 

Analyzovať  

Analyzujte báseň pomocou obrazov. Skúste analyzovať, (v kontexte 

dejinných udalostí, počas ktorých báseň vznikala) aké bolo citové 

rozpoloženie autora pri písaní tejto básne.  

Hodnotiť 

Vyberte jeden z obrazov básne a vyhodnoťte ho. Posúďte, aký účinok mohla 

mať báseň na vtedajšiu generáciu mladých ľudí a ako pôsobí v dnešnej 

dobe, resp. či má toto poetické dielo vplyv aj na dnešné myslenie. Ak áno, 

ako?    
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Tematický celok s názvom "Ja a príroda", učebná látka "Ovocné stromy"  

 

Cieľ 

Na základe hlavných znakov rozpoznávať a vymenovať časti ovocného stromu. 

Vymedziť pojem ovocie, poznať jednotlivé druhy ovocia.  

Žiaci v úvode vymenujú, aké ovocie poznajú (úroveň 1 - Zapamätať si), a z misy 

na stole si vyberú to ovocie, ktoré majú najradšej (úroveň 2 - Porozumieť). 

Úroveň dosiahnutia: 6. úroveň Bloomovej taxonómie. 
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Aplikovať 

Na tabuli sú pripnuté rôzne obrázky stromov. Úlohou žiakov je postaviť sa 

pod ten ovocný strom, z ktorého si svoje obľúbené ovocie môže odtrhnúť. 

Analyzovať  

Žiaci budú skúmať názov ovocia a ovocného stromu, tvar ovocia, špecifické 

znaky stromu. 

Hodnotiť 

Napíšu svoje zistenie: Ako súvisí názov ovocného stromu s názvami plodov? 

Skúsia porovnať chuť niektorých plodov ovocia a ich znakov chuti, štruktúry 

dužiny, jadra. 
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Tvoriť 

Žiaci vytvoria plagát, na ktorom budú ovocné stromy v záhrade pred zberom 

ovocia. 



Tematický celok s názvom "Európa", učebná látka "Európska únia"  

Cieľ 

Uviesť členské štáty EÚ, podstatu fungovania únie a jej inštitucionalizmus. 

Charakteristika vzťahov EÚ so Slovenskou republikou. 

Žiaci uvedú, v ktorom roku bolo v rámci rozširovania EÚ prijatých najviac  

štátov (úroveň 1 - Zapamätať si), zároveň vymenujú tie štáty Európy,  ktoré 

nie sú členskými krajinami EÚ (úroveň 2 - Porozumieť). 

Úroveň dosiahnutia: 6. úroveň Bloomovej taxonómie. 
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Aplikovať 

Posúďte pravdivosť celého výroku (pravdivý - nepravdivý):  

Regióny 

• Flámsko 

• Vojvodina 

• Ženevský kantón 

• Katalánsko 

sa nachádzajú v štátoch, ktoré sú členmi Európskej únie.  

Analyzovať  

Pomenujte výhody, ktoré prináša členstvo v Európskej únii pre Slovenskú 

republiku. 

Hodnotiť 

Aký vplyv na obyvateľov Spojeného kráľovstva bude mať jeho odchod  

z Európskej únie (tzv. Brexit)? 
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Tvoriť 

Aké udalosti spoločensko-politického charakteru ohrozujú stabilitu 

Európskej únie?  

Aké opatrenia by mohli v súčasnosti posilniť stabilitu Európskej únie? 
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