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1. dimenzia

Základné vedomosti, ktoré musia žiaci poznať:

• znalosť terminológie (špecifické slová, slovná zásoba,  symboly, znaky, obrázky, čísla vo vzorci, rovnici, ...),

• poznanie špecifických detailov (udalosti, miesta, spoľahlivé zdroje poznania, produkty).

Poznatky o vzťahoch medzi základnými prvkami vo vnútri väčších  štruktúr. 

Znalosť: 

• triedení a kategórií (triedy, delenia, typy, formy, druhy),

• princípov a zovšeobecnení  (vzťahy, zákonitosti, súvislosti a kontexty),

• teórií, modelov a štruktúr  (napr. evolučná teória, princípy, hypotézy).                   

Faktografické

Konceptuálne

Druhy  poznania



Druhy poznania

Postupnosť krokov – znalosť procesov ako niečo urobiť. Bádateľské metódy a kritériá pre využitie zručností, techník a 

algoritmov. Znalosť:

• špecifických zručností a   algoritmov (postupnosti krokov),

• špecifických techník a metód v odbore, 

• kritérií určujúcich, kedy aplikovať vhodný postup.

Znalosť poznávania všeobecne a znalosť vlastného poznávania. 

Vedomosti:

• o stratégiách (spôsobe uchopenia štruktúry tematického celku v učebnici,

• o kognitívnych úlohách, vrátane kontextuálnych a podmienkových poznatkov (znalosť riešiť rôzne typy testov), 

• sebapoznanie (uvedomenie si svojej poznatkovej úrovne, silných a slabých stránok).

Procedurálne

Metakognitívne



Analyzuj 

Zhodnoť

Vytvor

2. dimenzia

Kognitívne procesy - poznávacie, mentálne zručnosti

• šesť úrovní – triedenie od jednoduchšieho k 

náročnejšiemu,

• hierarchicky usporiadané ciele, aktivity,  ktoré 

sledujú zvládanie učiva  na jednotlivých 

úrovniach,

• odráža dosiahnutú  úroveň myšlienkových 

operácií žiakov.





Kde „Blooma“ použiť 

• pri formulovaní/stanovení výchovno- vzdelávacieho 

cieľa vyučovacej hodiny,

• pri plánovaní (výbere) aktivít, ktoré naplnia/zabezpečia 

splnenie výchovno-vzdelávacieho cieľa,

• pri výbere spôsobu a formátu evalvácie miery/úrovne 

dosiahnutia cieľa,

• pri stanovení obsahu a rozsahu vyučovania napr. pri 

tvorbe  tematických plánov

• pri analýze dosiahnutých výchovno-vzdelávacích 

výsledkov jednotlivca i žiakov skupiny/triedy.



Charakteristika kognitívnych  cieľov

Ciele formulovať tak, aby reálne odrážali jednotlivé úrovne osvojenia žiakmi (kognitívne procesy). 

Nezabúdať na ciele:       

• afektívne 

• psychomotorické.

• orientovaný na žiaka - musí mať konkrétneho adresáta

• merateľný - umožňuje kontrolovať či a do akej miery boli ciele dosiahnuté

• primeraný - pre každého žiaka splniteľný výkon 

• jednoznačný - výstižné presné, jasné formulácie 

• špecifikuje očakávané výsledky učenia sa žiaka – čo konkrétne má žiak vedieť6

Čo chcem, aby žiaci (boli schopní), vedeli (opísať, porovnať, definovať, analyzovať, doplniť, nakresliť,

schematicky znázorniť, použiť,...) na konci hodiny.

Ako budem vedieť, že to dosiahli ?



Taxonómia cieľov –“ťahák“

Úroveň

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vedomosti

Povedomie

Porozumenie

Aplikácia

Analýza

Hodnotenie

Tvorenie

Zručnosti

Pozorovanie

Vyskúšanie si

Konanie s pomocou

Samostatné konanie

Riešenie problémov

Automatické konanie

Postoje

Uvedomenie

Zvažovanie

Nasledovanie

Preferovanie

Obhajovanie

Stotožnenie sa 



Stanovenie cieľa vyučovacej hodiny

• pochopiť  dôležitosť homeostázy v  

ľudkom tele

Žiak má: 

• poznať podstatu delenia buniek

• poukázať na význam fotosyntézy 

pre prírodu a  človeka6

• porozumieť procesu biologickej  

oxidácie

Žiak vie aplikovať:

jednoduchú techniku farbenia a 

pozorovanie preparátu pod 

mikroskopom

Žiak je schopný (vie) vysvetliť:

• význam homeostázy a posúdiť jej 

vplyv na fyziologický systém 

ľudského tela

• procesy biologickej oxidácie

• princíp delenia buniek

Žiak vie uviesť:

• argumenty pre význam fotosyntézy 

pre prírodu a človeka



sú zvolené vhodné aktivity v súlade so 

stanoveným cieľom ?

sú úlohy zamerané na rozvíjanie: 

• konceptuálneho, 

• procedurálneho,

• metakognitívneho poznania ?

sú zahrnuté viaceré, aj vyššie úrovne  

kognitívnych procesov : 

• aplikuj,

• analyzuj, 

• hodnoť,

• tvor ?

Plánovanie vyučovacej hodiny 



Aplikuj Transfer abstraktných alebo teoretických situácií. 

Žiak vie jednotlivé zložky preberanej témy využiť v praxi. 

• Vykonaj  - použi postup podľa vopred daných krokov v známej situácii

• Implementuj  

použi techniky a  metódy v konkrétnych  situáciách na vyriešenie nového typu  problému

urči najvhodnejší postup

identifikuj vzťahy a prepojenia

aplikuj teoretické poznatky do praktickej roviny

Edukačné metódy

• Problémové vyučovanie (prípadová štúdia...,) 

• Ukážka (demonštrácia) metód, postupov

• Všetky, ktorých základom je aktívne učenie sa žiaka pri riešení nových typov zadaní



Aplikácia

Činnostné –

aktívne slovesá
Konvergentné otázky

 Zostav postupnosť krokov, ktoré vedú k 

požadovanému konečnému výsledku.

 Načrtni postup, vypočítaj príklad.

 Prebádaj, preskúmaj rôzne v súčasnosti

uplatniteľné metódy a nájdi vhodný postup...

 V skupinovej/panelovej diskusii vyjadri svoj

názor na tému ...

 Debatuj o danej problematike z rôznych

pohľadov.

 Využi stratégiu think - pair – share.

 Vykonaj podľa postupu.

 Dokonči podľa návodu.

 Využi metódu, pravidlo...

Námety aktivít

Start Now

rieš, ilustruj, reprodukuj,

aplikuj, vyber, zostav,

vyčísli, demonštruj,

experimentuj, zmeň,

uveď názorný príklad, 

použi, uplatni, implementuj,  

zdôvodni, modifikuj, 

vykonaj, kontroluj, porovnaj, 

nakresli, uveď vzťah medzi, daj do 

súvislosti, roztrieď,

interpretuj, zhrň,...



Aplikácia - príklady zadaní  z BIO

1.

2.

3.

Vysvetli akú krv môže pri transfúzii prijať pacient s krvnou skupinou A+?

4.

5.

Na základe svojich vedomostí o osmóze zdôvodnite, v akom roztoku sa nachádzala bunka: 

a) izotonickom b) hypotonickom  c) hypertonickom

Šedý zákal očí je u človeka podmienený prítomnosťou dominantnej alely Z a albinizmus recesívnym párom aa. Gény sú 

lokalizované v rôznych autozómoch. Z manželstva normálne pigmentovanej matky a otca so šedým zákalom sa narodila 

albinotická dcéra.  Na základe schémy zostav pravdepodobný genotyp rodičov.

Vyber správne tvrdenie/a a výber zdôvodni.

Tyreotropný hormón:    a)  je hormón adenohypofýzy c)  riadi činnosť štítnej žľazy                                    

b)  riadi činnosť prištítnych teliesok      d) je hormón neurohypofýzy

Časť DNA má nasledovnú sekvenciu TACGCTCCGCTGTAC. Každá báza je súčasťou kodónu, ktorý kóduje aminokyselinu.  

Zisti koľko aminokyselín kóduje táto sekvencia DNA?

6.

Z  materiálov, ktoré máte k  dispozícii, demonštrujte prvú pomoc pri zatvorenej a otvorenej zlomenine v štvorčlenných skupinách.

Odlíš jednotlivé fázy mitózy. K písmenám na obrázkoch          

priraď názvy fáz ktoré znázorňujú, usporiadaj ich  podľa  

postupnosti. Svoju odpoveď zdôvodni.    

7.



Analyzuj Identifikácia komponentov – žiak dokáže konkrétnu situáciu rozdrobiť na menšie celky, 

rozoznať jednotlivé prvky a v nich analyzovať súvislosti.

• Rozlišuj      dôležité, relevantné informácie, hlavné myšlienky, argumenty z množstva informácií, podstatné od 

nepodstatných   častí

• Nájdi vzťahy, súvislosti a vzorce

• Prisudzuj   (urč informáciu medzi riadkami) – nájdi hodnotu alebo zámer v informácii

Organizuj  informácie, tvor grafické zobrazenia, zoznamy, tabuľky, rieš príklady, odhaľuj, urob rozbor, špecifikuj,     

demonštruj

Edukačné metódy

• Prípadová štúdia 

• Simulácia (cvičné figuríny, rola ako úloha)             

• Diskusia         

• Laboratórne práce

• Grafické organizéry



Analyzuj

Námety aktivít

Start Now

 Rozlíš dôležité časti od nedôležitých, fakty od názorov.

 Spoj závery  s podpornými tvrdeniami.

 V situácii alebo probléme identifikuj vzťahy medzi 

prvkami.

 Z textu vytvor zoznam dôkazov  pre a proti.

 Analyzuj vedeckú správu.

 Navrhni dotazník na zber informácií.

 Urob prieskum/diskutuj ako téma súvisí s učivom, 

napíš o tom  správu.

 Usporiadaj informácie do tabuľky, grafu, schémy,...

 Urč medzi riadkami motívy, zámer pohľad autora.

 Vyber časti z celku na základe viacerých kritérií.

 Napíš recenziu na film,  napíš biografiu. 

analyzuj, urob rozbor, 

vypočítaj, porovnaj, prirovnaj,

kategorizuj, zaraď

rozlišuj, kritizuj, posúď

experimentuj, znázorni graficky

tvor schému, usporiadaj, 

odhadni, priraď, dedukuj, rozhodni, 

špecifikuj, urč,...

Divergentné otázky
Činnostné –

aktívne slovesá



Analýza – príklady zadaní z BIO

1.

2.

3.

Na základe získaných informácií dedukuj, či sa v krvnej plazme cicavcov  môžu vyskytovať aglutiníny proti aglutinogénom

vlastných krviniek? 

4.

5.

Posúď, prečo sa pri infekčných (bakteriálnych) zápaloch hrdla odporúča kloktať a vyplachovať hrdlo koncentrovaným 

roztokom soli?

Porovnaj chemický proces dýchania a  fotosyntézy.  Svoje zistenia spracuj do prehľadnej tabuľky. 

Posúď, či sa haploidná bunka môže deliť mitózou. Záver podlož/odôvodni podpornými tvrdeniami.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza obsah základných živín v jednotlivých strukovinách, ktoré tvoria významnú 

zložku vegetariánskej stravy. Použi informácie z tabuľky a odpovedz na otázku:

• Koľko gramov šošovice by musel zjesť muž s hmotnosťou 85 kg, aby pokryl 

celodenný príjem bielkovín?

Schematicky znázorni anafázu mitózy a meiózy a porovnaj čo majú spoločné 

a čím sa líšia. 

6.



Hodnoť Žiak je schopný na základe zvolených kritérií posúdiť  kvalitu v danej oblasti, porovnať, ktorý 

variant je lepší, prípadne odporučiť vylepšenia. 

• Skontroluj               nájdi logickú chybu, zisti rozpor vo vnútri procesu 

• Kriticky zhodnoť nájdi nesúlad so zadanými kritériami, zisti vhodnosť procedúry pre daný problém

Edukačné metódy

Demonštrácia procesu hodnotenia  práce na základe stanovených kritérií

Prípadové štúdie – diskusia v malých skupinách napr. o vhodnosti, správnosti na  postupu

Debata – konštruktívna výmena názorov

Reflexia – argumentácia/zdôvodnenie hodnotiacich súdov



Hodnoť

Činnostné –

aktívne slovesá
Divergentné otázky Námety aktivít

Start Now

 Nájdi pozitívne a negatívne stránky, usporiadaj 

ich podľa dôležitosti, argumentuj.

 Zhodnoť prínos riešenia. 

 Nájdi chyby, odhaľ protirečenia.

 Over platnosť hypotézy.

 Vytvor brožúrku, leták o 5 pravidlách, ktoré 

považuješ za dôležité.

 Posúď, ktorá metóda je efektívnejšia?

 Napíš posudok, kritiku, hodnotenie,... svoj 

posudok, kritiku, odhad, hodnotenie podlož 

dôkazom.

 Urob hodnotiacu nástenku.

 Vypracuj kritériá a štandardy  na posúdenie.

odhadni, vyber, pripoj

prirovnaj, porovnaj, 

posúď hodnotu, zhodnoť, dokáž, 

argumentuj, oponuj, reviduj, 

interpretuj,

vyvoď záver, obháj,

uveď výhody a nevýhody,

uveď klady a nedostatky 

diskutuj, zostav hierarchiu,...



Hodnotenie – príklady zadaní z BIO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Na základe vedomostí ktoré máš rozhodni, či bude možné niekedy vyrobiť umelú krv?

Janko sa venuje chovu akváriových rýb. Tentokrát si ale kúpil morské druhy rýb. Keďže chcel vytvoriť prostredie podobné 

morskému, do akvária nasypal 3 kopcovité lyžice kuchynskej soli. Posúď, či konal správne. 

Argumentuj, ktorý z  krvných obehov stavovcov je z hľadiska adaptácie na podmienky prostredia výhodnejší.

Veď diskusiu na tému:  Čo je z hľadiska výživy pre nás výhodnejšie, konzumovať surovú alebo uvarenú zeleninu? 

Spracuj informačný leták s 5 argumentmi prečo by sme sa mali vyhýbať konzumácii bieleho cukru a navrhni jeho iné 

možné náhrady. 

7. Porovnaj výmenu plynov u rastlín a  suchozemského hmyzu. 

8. Odhadni ako bude reagovať rastlinná a ako živočíšna bunka, ak ju položíme do destilovanej vody. Argumenty zapracuj do 

myšlienkovej mapy a vyvoď záver.

Na základe stanovených kritérií navrhni hodnotiaci nástroj, ktorým posúdiš slabé a silné stránky prác spolužiakov  

zameraných na tému o etických aspektoch génových manipulácií.



Vytvor Žiak dokáže prepájať čiastkové informácie a vytvárať z nich väčšie celky na základe zadania.

Urobiť niečo originálne, čo tu ešte nebolo.

Z jednoduchších komponentov vytvoriť pôvodný a zložitý výtvor4. 

• Generuj  

• Naplánuj   procedúru  pre uskutočnenie experimentu

• Zostroj      model 

Edukačné metódy

• Bádateľské metódy v laboratóriu

• Projektové vyučovanie

• Diskusie

• Interview s expertmi



Vytvor

Zostroj graf, ktorý bude vyjadrovať...

Činnostné –

aktívne slovesá
Divergentné otázky Námety aktivít

 Vytvor nový produkt a navrhni jeho  marketingovú 

kampaň.

 Vytvor originálnu prezentáciu  učiva využitím viacerých 

zdrojov.

 Navrhni čo najviac použiteľných  riešení, alternatív.

 Navrhni obal na knihu, časopis.

 Napíš divadelnú hru, hru v roli.

 Napíš list, v ktorom sformuluješ svoj návrh  na realizáciu 

potrebných zmien na ...

 Prepoj získané vedomosti v predmete s vedomosťami 

získanými v inom predmete. Získané informácie spracuj 

do prezentácie,  napíš esej,...

 Zostroj vývojový diagram, ktorý ...

zostav, napíš, navrhni, vymysli,

naplánuj, zhotov, 

vypracuj (plán), vytvor,

poskladaj, dokáž, zobraz, 

kategorizuj, referuj, zhrň,

vysvetli, vyvoď záver, zjednoduš,

nájdi analógiu, vytvor hypotézu, 

modifikuj, skombinuj, nahraď,...



Tvorenie – príklady zadaní z BIO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Navrhni experiment, ktorým by si zistil(a) izotonickú koncentráciu soli v hľuzách zemiaka. (P6)

Navrhni živočíšny organizmus, ktorého v bunkách by sa nachádzali aj organely vyskytujúce sa iba v rastlinných bunkách. 

(F6)

Načrtni postup, akým by si narušil mitózu tak, aby vznikli polyploidné bunky. (P6)

Do výukového plagátu zhrň informácie o klimatických zmenách a hrozbách, ktorých príčinou je využívanie fosílnych  

palív. Informácie spracuj v logických súvislostiach. (K6)

V nemocnici vyšetrili 2 ľudí, ktorým zistili v krvi prítomnosť metanolu. Vymysli spôsob, akým by sa dala podať pomoc 

človeku, otrávenému metylalkoholom, ak nie je poruke rýchla odborná záchrana. (P6)

Vytvor prezentáciu originálnym spôsobom a použitím viacerých zdrojov na tému: 

„ Vitamíny vo výžive – aké sú aktuálne problémy. “  (K6)

7. Na základe zadaných kritérií zostav denné menu z vegetariánskych jedál pre kamaráta. (P6)  



Tabuľka č.1 

Predstavuje príklady žiackych výstupov, 

ktoré sa dajú uplatniť 

pri  hodnotení dosiahnutia jednotlivých 

dimenzií druhov poznania

v kognitívnych procesoch.

Prílohy

Tabuľka č. 2

Je ukážkou aplikácie Bloomovej

taxonómie formou  aktivity, pri ktorej 

učiteľ umožňuje žiakom 

slobodnú voľbu pri výbere 

úloh. 





Aplikácia Bloomovej taxonómie - ukážka aktivity, pri ktorej učiteľ umožňuje žiakom slobodnú voľbu pri výbere úloh.
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