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Rovnomerné rozvíjanie všetkých úrovní kognitívnych procesov

predurčujú dobre stanovené a formulované edukačné ciele a ich operacionalizácia - užitočným prostriedkom je

Bloomova klasifikácia učebných cieľov (úloh, otázok).

Rozhodnutia, ktoré učiteľ vykonáva pri príprave na vyučovanie, počas vyučovania i po jeho skončení sa týkajú

troch oblastí:

obsahu

čo učiť
žiakovej činnosti

ako sa bude žiak učiť
učiteľovej činnosti

ako pomáhať 
žiakovi pri 
osvojení si obsahu

Najčastejšie hospitačné zistenia v predmete dejepis

• nestanovenie alebo nesprávne stanovenie edukačných cieľov vyučovacej hodiny,

• rozvíjanie zväčša nižších myšlienkových procesov na úrovni zapamätania a porozumenia,

• preferovanie dimenzie faktických poznatkov pri osvojovaní vedomostí.



kontrolovateľné a merateľné výsledky

špecifikovať, čo a na akej úrovni si má žiak osvojiť

definovať okolnosti splnenia cieľov 

prispôsobiť ciele možnostiam a schopnostiam žiakov

ciele relatívne krátkodobé a jednoznačné

Konkretizácia vyučovacích cieľov v rámci vyučovacej hodiny 



Ciele vyučovania predmetu dejepis v nižšom strednom vzdelávaní

orientovať sa v historickom čase

orientovať sa v historickom priestore

čítať a používať dejepisnú mapu

vedomosti z oblasti vybraných historických udalostí, javov, procesov                                 

z národných a svetových dejín   

pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí

poznávať históriu na základe analýzy školských historických prameňov                           

a klásť týmto prameňom adekvátne otázky

rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp 

fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti

orientovať sa v mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou 

ŽIAK
by si mal osvojiť 

spôsobilosť/schopnosť



Revidovaná Bloomova taxonómia edukačných cieľov 

Kognitívne 
poznatky

Kognitívne procesy

Zapamätať si Porozumieť Aplikovať Analyzovať Hodnotiť Tvoriť

Faktické

Konceptuálne

Procedurálne

Metakognitívne

 zameraná na priamu kognitívnu činnosť žiaka

 umožňuje spoznať úroveň kognitívneho rozvoja žiakov

 poskytuje zdroj na formuláciu otázok a úloh podľa poznávacích rovín



Dimenzia kognitívnych poznatkov a ich význam pri kladení otázok

FAKTICKÉ 

POZNATKY

• základné prvky,  ktoré by žiak mal ovládať, aby bol oboznámený s predmetom 

• terminológia – základné pojmy súvisiace s predmetom, obsahom, témou

• špecifické detaily a prvky – napr. spoľahlivé zdroje informácií

• otázky sú zamerané na konkrétne vedomosti, ktoré si žiaci vybavujú z pamäti

• napr. V ktorom roku sa odohrala bitka pri Moháči?

KONCEPTUÁLNE 

POZNATKY

• vzájomné vzťahy medzi základnými prvkami vnútri väčšej štruktúry, ktoré im umožňujú fungovať 
spoločne

• triedenia a kategórie – napr. chronologické členenie histórie

• princípy a zovšeobecnenia – napr. princípy gotickej architektúry

• teórie modelov a štruktúr – napr. štruktúra Kongresu Spojených štátov

• otázky  sú zacielené na triedenie pojmov, ich kategorizáciu, objasnenie princípov, zovšeobecnenie

• napr. Prečo si myslíš, že budova je postavená v gotickom slohu? 

• správne odpovede sú dôkazom porozumenia v procese učenia sa



PROCEDURÁLNE 

POZNATKY

• ako niečo urobiť - ovládať postupy, algoritmy, techniky, metódy (bádateľské metódy) 

• špecifické zručnosti a algoritmy 

• špecifické techniky a metódy 

• kritériá pre určenie vhodných postupov 

• otázky smerujú k spôsobu realizácie

• napr. Ako zrealizovať besedu s účastníkom Nežnej revolúcie – osvojiť si postup vyhľadania                         
a pozvania hosťa, pripraviť otázky, osvojiť si spôsob privítania hosťa, riadenia besedy,                           
jej zdokumentovania  (audio/video záznam, nástenka, prezentácia, záznam v kronike) 

METAKOGNITÍVNE 

POZNATKY

• znalosť poznávania všeobecne a znalosť vlastného spôsobu poznávania

• strategické znalosti - znalosť používania heuristických metód, znalosť spôsobu pochopenia 
štruktúry tematického celku v učebnici

• znalosť o kognitívnych úlohách - znalosť riešiť rôzne typy testov, znalosť o kognitívnych 
nárokoch rozdielnych úloh 

• sebapoznávanie – uvedomenie si svojej poznatkovej úrovne, silných a slabých stránok svojho 
vlastného spôsobu poznávania, vhodných podmienok učenia sa

• napr. Ako mi pomáha myšlienková mapa pri učení sa o Tridsaťročnej vojne?



vybaviť si relevantné znalosti z dlhodobej pamäti

• znovupoznávanie – identifikovanie – napr. znovupoznanie dôležitej udalosti

z histórie

• spomenutie si – vyvolanie z pamäti – napr. spomenúť si na dátum historickej udalosti

činnostné slovesá

povedz, vymenuj, ako nazývame, čo si pamätáš, čo vyjadruje, nájdi, napíš, zopakuj,

pomenuj, vyber, priraď, popíš, reprodukuj, definuj, rozpoznaj, identifikuj, opíš, označ,

formuluj, prednes, lokalizuj, uveď, čo vieš

ZAPAMÄTAŤ SI

Aplikácia Bloomovej taxonómie v dejepise 
(kognitívne procesy)



Z historických udalostí vyber tie, ktoré sa stali 

počas života Mateja Korvína (1443 – 1490):

A) objavenie Ameriky Krištofom Kolumbom

B) vynájdenie kníhtlače

C) dobytie Konštantinopola osmanskými Turkami

D) korunovácia Karola Veľkého

Predmetová 

kompetencia

Zaradiť historické udalosti, javy procesy 

a osobnosti synchrónne.

Dimenzia poznatkov faktické poznatky

Kognitívny proces zapamätať si

Typ úlohy uzavretá, s výberom odpovede

Správna odpoveď B), C)

Označ správnu odpoveď.

Významným medzníkom v dejinách Uhorska bola                    

v roku 1526 bitka pri Moháči.

A) pravda

B) nepravda

Predmetová 

kompetencia

Využívať medzníky ako prostriedok 

orientácie v minulosti.

Dimenzia poznatkov faktické poznatky

Kognitívny proces zapamätať si

Typ úlohy uzavretá, dichotomická

Správna odpoveď A)



interpretácia – vysvetlenie, parafrázovanie, objasňovanie - napr. parafrázovať prejav
významného politika

doloženie príkladov - ilustrovanie, znázornenie – napr. uviesť konkrétne príklady
cenzúry

triedenie – kategorizovanie, zaraďovanie – napr. zaradiť budovy do architektonických
slohov

•sumarizovanie – abstrahovanie, zovšeobecňovanie – napr. napísať krátke zhrnutie

•usudzovanie – robenie záverov, predikovanie - odvodzovanie logických záverov
z predložených informácií – napr. z predložených príkladov odvodiť princíp

•porovnávanie – mapovanie, kontrastovanie – hľadanie zhody medzi dvoma
myšlienkami, situáciami – napr. porovnať historický prípad so súčasnou situáciou

vysvetľovanie – zostavenie modelov – konštruovanie modelu príčiny a následku
v systéme – napr. vysvetliť príčiny a dôsledky historickej udalosti

POROZUMIEŤ

 používanie historických 

pojmov v správnych 

súvislostiach, výklad 

spoločenskej historickej 

štruktúry alebo opísanie 

historického procesu



POROZUMIEŤ

činnostné slovesá

vysvetli, povedz vlastnými slovami, urči, opíš, ako sa vás to týka, daj do vzťahu,

s čím to súvisí, interpretuj, zdôvodni, objasni, skontroluj, oprav, priraď, preformuluj,

prepíš, uveď príklad, znázorni, vyjadri, obháj, zhrň, rozlíš, prepoj, interpretuj, rozviň



Označ historický pojem, ktorý sa viaže                  

k 16. storočiu. 

A) jezuiti

B) jakobíni

C) dekabristi

D) helóti

Predmetová 

kompetencia

Vymedziť historické udalosti, javy, 

procesy, osobnosti.

Dimenzia 

poznatkov
konceptuálne poznatky

Kognitívny proces porozumieť

Typ úlohy uzavretá, s výberom odpovede

Správna odpoveď A)

Vysvetli, ako súvisel vynález kníhtlače                      

s rozvojom vzdelanosti.

Predmetová 

kompetencia

Vymedziť dôsledky historických 

udalostí, javov, procesov.

Dimenzia 

poznatkov
konceptuálne poznatky

Kognitívny proces porozumieť

Typ úlohy
otvorená, s tvorbou dlhej 

odpovede



Priraď budovy na obrázkoch k architektonickým slohom.

A) renesancia

B) gotika

C) barok

D) secesia

Predmetová kompetencia Rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období.

Dimenzia poznatkov konceptuálne poznatky

Kognitívny proces porozumieť

Typ úlohy uzavretá, priraďovacia

Správna odpoveď A3, B1, C4, D2

1) 2) 3)

4)



uskutočniť, použiť postup, uplatniť získané vedomosti v daných situáciách

• realizovanie – vykonanie, aplikovanie – v rovnakých úlohách – napr. podľa

predloženého vzoru vytvoriť záznam zo skúmania historického prameňa

• zavádzanie – využitie, implementovanie – v nových (vhodných, neznámych)

úlohách – napr. z kľúčových pojmov vytvoriť Vennov diagram

činnostné slovesá

aplikuj, použi, demonštruj, zostav, vyrieš problém, vyber, rozčleň, rozdeľ,

vysvetli, dokumentuj, usporiadaj, koncipuj, zhromažďuj, priprav, vytvor,

rozhodni, referuj, načrtni, použi, vyrieš, nakresli, ukáž, namaľuj, vypočítaj

APLIKOVAŤ



Využi model pyramídy na znázornenie 

vzájomného postavenia skupín 

obyvateľov starovekého Egypta.

panovník, otroci, remeselníci, roľníci, kňazi, 

úradníci, vojaci, obchodníci

Predmetová 

kompetencia

Rozpoznať podmienenosť medzi 

historickým priestorom a 

spôsobom života a obživy človeka, 

spoločnosti.

Dimenzia 

poznatkov
konceptuálne poznatky

Kognitívny proces aplikovať

Typ úlohy uzavretá, zoraďovacia

Rozčleň pojmy do myšlienkovej mapy.

pravek, paleolit, neolit, doba bronzová, doba 

železná, doba kamenná,  doba laténska, doba 

halštatská

Predmetová 

kompetencia

Zoraďovať historické udalosti, javy, 

procesy a osobnosti 

chronologicky.

Dimenzia 

poznatkov
konceptuálne poznatky

Kognitívny proces aplikovať

Typ úlohy uzavretá, zoraďovacia



My národ československý, chtiac upevniť dokonalú jednotu národa, zaviesť spravodlivé poriadky v republike, zaistiť
pokojný rozvoj domoviny československej, prospieť obecnému blahu všetkých občanov tohto štátu a zabezpečiť
požehnanie slobody budúcim pokoleniam, prijali sme vo svojom Národnom zhromaždení dňa 29. februára 1920
ústavu pre Československú republiku, ktorej znenie nasleduje.
Pri tom my, národ československý, prehlasujeme, že chceme usilovať sa, aby táto ústava i všetky zákony našej
krajiny prevádzané boli v duchu našich dejín ako aj v duchu moderných zásad, obsiahnutých v hesle sebaurčenia,
lebo chceme sa pričleniť do spoločnosti národov ako člen vzdelaný, mierumilovný, demokratický a pokrokový.
Preambula prvej ústavy ČSR (1920)

Vyber z textu pojem, ktorý súvisí s koncepciou čechoslovakizmu.

Predmetová kompetencia
Popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe

určujúcich znakov.

Dimenzia poznatkov procedurálne poznatky

Kognitívny proces aplikácia

Typ úlohy otvorená, s tvorbou krátkej odpovede

Správna odpoveď národ československý



rozkladať celok na časti; pochopiť štruktúru a skladbu častí vo vzťahu k sebe navzájom

a vo vzťahu k celku

• diferencovanie - vyberanie, rozlišovanie podstatných častí od nepodstatných, dôležitých

od nedôležitých

• usporiadanie - štruktúrovanie, zisťovanie súvislostí – napr. štruktúrovať dôkazy za a proti

v historickom popise vysvetľujúcom historickú udalosť

• prisudzovanie – dekonštruovanie - určenie hľadiska, tendencie, hodnoty, úmyslu – napr. určiť

hľadisko autora novinového príspevku v súvislosti s jeho príslušnosťou k politickej strane

ANALYZOVAŤ



činnostné slovesá

urči podstatné znaky, uveď podrobnosti, špecifikuj, vymenuj časti celku, prirovnaj,

porovnaj, rozlíš medzi, vysvetli (odôvodni) prečo, aké sú príčiny, aké sú dôsledky, ako by

si začal, aké sú kroky postupu, uprav, vymenuj problémy, roztrieď, klasifikuj, poukáž na,

charakterizuj, zoraď, vyber, uprednostni

ANALYZOVAŤ



Pretože hostia prichádzajú z rozličných krajín a končín, prinášajú so sebou aj rozličné jazyky a zvyklosti,

rozličné náuky a zbrane, a to všetko ozdobuje a povyšuje kráľovský trón a súčasne zastrašuje spupnosť

cudzincov. Veď kráľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké. Preto ti nariaďujem, môj syn,

aby si prichádzajúcim v dobrej vôli poskytol zaopatrenie, aby si ich dôstojne prijímal, aby sa zdržiavali radšej

u teba ako inde.

Úryvok z Knihy mravných ponaučení svätého Štefana kráľa kráľovičovi Imrichovi.

S pomocou textu odôvodni, aký postoj by v súčasnosti zaujal kráľ Štefana I. k európskej

migračnej kríze.

Predmetová kompetencia Rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti.

Dimenzia poznatkov konceptuálne poznatky

Kognitívny proces analýza

Typ úlohy otvorená, s tvorbou dlhej odpovede



• Židia nemajú volebné právo a nie sú voliteľní do Snemu Slovenskej republiky ani orgánov verejnoprávnych
korporácií.

• Štátne bezpečnostné orgány môžu kedykoľvek previesť u Židov osobnú prehliadku, a to aj bez písomného
príkazu úradu alebo súdu.

• Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra Židom uložiť povinnosť vysťahovať sa
z určitej obce (mesta), pritom môže uložiť súčasne povinnosť nasťahovať sa do určitej obce (mesta).

• Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra určiť obvody okresných úradov, prípadne
jednotlivé obce (mestá), do ktorých sa Židia nesmú prisťahovať.

• Židia a židovské združenia nemôžu nadobúdať vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnostiam, okrem prípadu
dedenia
Úryvok zo Židovského kódexu z roku 1941.

Špecifikuj základné ľudské práva a slobody, ktoré nariadenia uvedené v texte porušujú .

Predmetová kompetencia Rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti.

Dimenzia poznatkov konceptuálne poznatky

Kognitívny proces analýza

Typ úlohy otvorená, s tvorbou dlhej odpovede



Si kupcom v stredovekom Uhorsku a prechádzaš 

okolo mesta s právom skladu. Ako sa zachováš?

A) obídeš ho

B) vstúpiš do mesta, lebo časť svojho tovaru 

musíš mestu darovať

C) aj keď si nemal v úmysle sa v ňom zastaviť, 

využiješ príležitosť predať svoj tovar

D) nemôžeš do mesta vstúpiť, aby si 

nekonkuroval domácim obchodníkom 

Predmetová 

kompetencia

Skúmať konanie ľudí v daných 

podmienkach a vysvetľovať ho.

Dimenzia 

poznatkov
konceptuálne poznatky

Kognitívny proces analýza

Typ úlohy uzavretá, s výberom odpovede

Správna odpoveď C)

Urči tri podstatné znaky, ktorými sa líšilo 

postavenie ženy v stredoveku a dnes.

Predmetová 

kompetencia

Rekonštruovať konanie a postoje 

ľudí v minulosti.

Dimenzia 

poznatkov
konceptuálne poznatky

Kognitívny proces analýza

Typ úlohy
otvorená, s tvorbou dlhej 

odpovede



posudzovať podľa istých kritérií, štandardov

• overovanie – kontrolovanie, monitorovanie, testovanie – objavenie protirečení, omylov

vo vnútri procesu; určenie či proces má vnútornú súdržnosť, objavenie efektívnosti

zavádzania postupu

• posudzovanie - kritizovanie – objavenie nezrovnalostí medzi produktom a externými

kritériami; určenie či produkt má externú súdržnosť objavenie vhodnosti postupu

pre daný problém – napr. posúdiť, ktorá z dvoch metód je najlepšou cestou pre riešenie

konkrétneho problému

HODNOTIŤ



činnostné slovesá

posúď, vyhodnoť (zhodnoť), uveď argumenty pre a proti, podrob kritike, ktoré sú dobré

a zlé, ktoré sa ti páči, zhodnoť výsledok (dôsledky), uveď výhody a nevýhody, diskutuj,

oponuj, ilustruj, podpor, obhajuj, vyvráť, prepoj, zváž, rozhodni, recenzuj, odporuč,

oceň, rediguj

HODNOTIŤ



Zhodnoť klady a zápory priemyselnej 

revolúcie.

Predmetová 

kompetencia

Rozpoznať základné faktory, ktoré 

ovplyvňovali historický vývoj.

Dimenzia 

poznatkov
konceptuálne

Kognitívny proces hodnotenie

Typ úlohy
otvorená, s tvorbou dlhej 

odpovede

Posúď výrok J. V. Stalina: „Smrť jednotlivca 

je tragédia, smrť miliónov je štatistika“.

Predmetová 

kompetencia

Rekonštruovať konanie a postoje 

ľudí v minulosti.

Dimenzia 

poznatkov
konceptuálne

Kognitívny proces hodnotenie

Typ úlohy
otvorená, s tvorbou dlhej 

odpovede



Bolo podľa teba Chammurapiho 

rozhodnutie spísať zákony a vytesať 

ich do kamennej stély správne? 

Odôvodni.

Predmetová 

kompetencia

Skúmať konanie ľudí v daných 

podmienkach a vysvetľovať ho.

Dimenzia 

poznatkov
konceptuálne

Kognitívny proces hodnotenie

Typ úlohy
otvorená, s tvorbou dlhej 

odpovede

Uveď dva pozitívne a dva negatívne  

dôsledky kolonializmu pre pôvodných 

obyvateľov okupovaných krajín. 

Predmetová 

kompetencia

Vymedziť dôsledky jednotlivých 

historických udalostí, javov, 

procesov.

Dimenzia 

poznatkov
konceptuálne

Kognitívny proces hodnotenie

Typ úlohy
otvorená, s tvorbou dlhej 

odpovede



TVORIŤ

vytvárať nové, vnútorne súdržné celky z jednotlivých častí, 
reorganizovať prvky do nového modelu, štruktúry

generovanie – formulovanie hypotéz - alternatívne hypotézy založené                          
na kritériách

• plánovanie – navrhovanie – vymyslieť nový postup 

• produkovanie – konštruovanie, zostrojenie – vynájsť produkt 

navrhni, formuluj, zostroj, navrhni, rozvíjaj, utvor nové ..., 
vymysli nové ..., urči alternatívu, vynájdi, hypotetizuj, 
zinscenuj, skombinuj, organizuj



Predstav si, že si jedným z preživších 

vojakov Napoleonovej výpravy do Ruska v 

roku 1812. Vymysli krátky príbeh, ktorý by 

si porozprával svojej rodine po návrate 

domov.

Predmetová 

kompetencia

Popísať jednotlivé historické 

udalosti, javy, procesy, osobnosti 

na základe určujúcich znakov.

Dimenzia 

poznatkov
procedurálne

Kognitívny proces tvoriť

Typ úlohy
otvorená, s tvorbou dlhej 

odpovede

Navrhni slogan plagátu, ktorý by 

kriticky upozorňoval na problémy 

šírenia extrémizmu.

Predmetová 

kompetencia

Popísať jednotlivé historické 

udalosti, javy, procesy, osobnosti 

na základe určujúcich znakov.

Dimenzia 

poznatkov
procedurálne

Kognitívny proces tvoriť

Typ úlohy
otvorená, s tvorbou dlhej 

odpovede



Sformuluj päť otázok, ktoré by si v 

interview položil Krištofovi Kolumbovi po 

jeho návrate z Ameriky.

Predmetová 

kompetencia

Skúmať konanie ľudí v daných 

podmienkach a vysvetľovať ho.

Dimenzia 

poznatkov
procedurálne

Kognitívny proces tvoriť

Typ úlohy
otvorená, s tvorbou dlhej 

odpovede

Mestské privilégiá umožňovali 

obyvateľom stredovekej Banskej Bystrice 

voliť si svojho richtára. Vytvor volebný 

program, ktorým by si presvedčil 

mešťanov, že si najvhodnejším 

kandidátom. 

Predmetová 

kompetencia

Skúmať konanie ľudí v daných 

podmienkach a vysvetľovať ho.

Dimenzia 

poznatkov
procedurálne

Kognitívny proces tvoriť

Typ úlohy
otvorená, s tvorbou dlhej 

odpovede



• počas prípravy na vyučovanie – stanoviť konkrétne, jasné, merateľné edukačné ciele

• pri ich určovaní sa zamerať na výkonový štandard predmetu dejepis uvedený v štátnom 

vzdelávacom programe

• rovnomerne rozvíjať u žiakov všetky poznávacie roviny - využiť Bloomovu taxonómiu ako 

pomôcku pri formulácii cieľov, ale aj otázok a úloh

• overovať dosiahnutie určených cieľov, výsledkom prispôsobovať plánovanie ďalšej činnosti
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