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Manažérske zhrnutie: 
 

Anotácia  Klubu písomných komunikačných zručností 

 

Miesto konania klubu: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,  

študijný odbor: 6323 00 K hotelová akadémia, 

stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A. 

 

Vedúci klubu: Mgr. Ľudmila Harčariková. 

 

Klub písomných komunikačných zručností bude zameraný na aplikáciu nadobudnutých 

čitateľských - komunikačných a IKT zručností na hodinách Administratívy a korešpondencie 

(ADK). Hlavným cieľom bude pripraviť žiakov pre trh práce.  

 

  

Kľúčové slová 
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EduPage. Implementácia skupinového hodnotenia. Vyučovacia hodina. Soft skills. 

Téma stretnutia:  

 
Analýza problémov skupinového vyučovanie, výmena skúsenosti pri využívaní inovatívnej metódy 
soft skills. 
 

Hlavné body: 

 

Na stretnutí klubu vyučujúci vzájomne diskutovali o téme predchádzajúceho klubu o to 

o možnostiach  využitia skupinového vyučovania na vyučovacích hodinách. Vo vyučovacom 

procese však často aplikujeme aj techniky soft skills – mäkké techniky.  

 

Čo sú soft skills - mäkké techniky  a ako ich využívame vo vyučovacom procese: 

 

- Soft skills – je to súbor techník, ktoré sa spájajú s našimi osobnostnými vlastnosťami 

a schopnosťami – vystupovaním, štýlom práce, komunikáciou a pod. Soft skills sa 

najčastejšie spomínajú v spojitosti s prácou a pracovnou činnosťou – výkonmi. To akú 

úroveň má jednotlivec v oblasti mäkkých techník môžeme pozorovať na jeho práci 

a pracovných výsledkoch. 

 

Pod pojem soft skills môžeme zaradiť niekoľko typov zručností: 

- Komunikácia,  

- Emocionálna inteligencia,  

- Prezentačné zručnosti,  

- Time management, 

- Tímová práca,  

- Riešenie problémov a konfliktov,  

- Vedenie ľudí. 



 

V súčasnej dobe nám mäkké techniky pomáhajú nie len v profesijnom živote, ale aj 

v súkromnom živote.  

V prostredí školy a v kolektíve kolegov i žiakov je učiteľ často konfrontovaný so stresovými 

situáciami, kedy musí riešiť konfliktné situácie, musí prejaviť svoju schopnosť komunikovať, 

viesť rozhovor a riešiť problémy. 

V procese výučby môžu vyučujúci využiť všetky druhy mäkkých techník a to už či vo vzťahu 

ku kolegom a na báze medziľudských vzťahov ale i na báze vzťahu vedúci zamestnanec 

a podriadený, vo vzájomných pracovných  vzťahoch aj v tzv. medzipredmetových vzťahoch.  

Veľmi podstatné však vo vyučovacom procese je zapájanie všetkých soft skills konkréte pri 

aplikácii inovatívnych metód, ktoré tieto zručnosti rozvíjajú aj u žiakov. Veľmi podnetným 

prostredím pre využívanie soft skills sú metódy ako napr. myšlienková mapa, kooperatívne 

vyučovanie, hranie rolí a v neposlednom rade aj skupinové vyučovanie. Žiakom práca 

v skupinách vyhovuje, pretože sa môžu počas učenia poradiť so spolužiakmi, môžu si navzájom 

pomôcť a tak vzájomne napredovať. 

Využitie mäkkých techník počas skupinového vyučovania: 

1. Komunikácia – žiaci sa učia medzi sebou komunikovať, učia sa neskákať si do reči, 

vzájomne sa počúvať, rešpektovať názory druhých, vyjadrovať vlastné myšlienky. 

2. Emocionálna inteligencia – pri skupinovej práci žiaci rozvíjajú svoju emocionalitu, majú 

možnosť pochopiť problémy druhých – vedieť sa vcítiť do rozpoloženia spolužiakov, 

učia sa byť empatickí.  

3. Prezentačné zručnosti – pri skupinovom vyučovaní minimálne jeden, ak nie všetci žiaci 

zo skupiny majú možnosť prezentovať výsledok svojej práce ale i práce skupiny ako 

celku, čiže žiak prezentuje nie len svoje myšlienky ale aj myšlienky kolektívu. 

4. Time management – pri skupinovej práci je nesmierne dôležitá časová dotácia, ktorá 

bola žiakom poskytnutá na vyhotovenie zadania. Žiaci sa tak stávajú manažéri svojho 

času a snažia zadeliť si prácu v kolektíve tak, aby každý pracoval na jednej  časti úlohy 

a z toho následne vytvoria výsledok. 

5. Tímová práca – s rozpočítaním a kontrolovaním si času na zadanú úlohu, žiaci musia 

ako jedna skupina skompletizovať čiastkové práce, či postupy a dohodnúť sa na finálnej 

podobe svojej práce. To si od skupinky žiakov vyžaduje tímovú prácu a vzájomnú 

dohodu. 

6. Riešenie problémov a konfliktov – z dôvodu, že v skupinke žiakov, môže dôjsť 

k rozdielnym názorom, čo môže viesť ku konfliktom,  učia sa analyzovať a zároveň 

syntetizovať spracovávanú tému, argumentujú a hľadajú spoločné návrhy, ktoré by 

viedli ku úspešnému vyriešeniu úlohy. 

7. Vedenie ľudí – je tiež možné trénovať si pri skupinovom vyučovaní, pretože zvyčajne si 

v skupinke žiaci vyberú spomedzi seba jedného vedúceho skupiny, alebo sa deleguje 

sám, na základe svojich vodcovských schopností. Vedúci skupiny je zvyčajne žiak, ktorý 

vie dobre argumentovať a vie presvedčiť ostatných o svojich názoroch. Prácu skupiny 

riadi vedúci skupiny. Jeho funkcia spravidla nie je stála môže sa meniť demokratickým 

princípom, že si túto funkciu postupne medzi sebou žiaci menia, aby si vyskúšali aké to 

je rozhodovať, viesť ľudí a niesť zodpovednosť za rozhodnutia. 



Výhody skupinového vyučovania s využitím soft skills: 

- žiaci sú pri vyučovaní voči seba viac tolerantnejší, spontánnejší a rozvíjajú si 

komunikačné zručnosti,  

- mäkké techniky rozvíjajú u žiakov empatiu, 

- žiakov sa učia time managementu – riadiť svoj čas, správne si rozplánovať čas na prácu 

ale samozrejme aj na oddych, 

- z dôvodu, že medzi žiakmi môže dôjsť k názorovej nezhode, sú nútení medzi sebou 

riešiť aj konfliktné situácie, 

- učia sa prezentovať výsledky svojej práce, 

- získavajú riadiace schopnosti a učia sa viesť ľudí.  

Nevýhody skupinového vyučovania s využitím soft skills: 

- slabší a pomaly pracujúci žiaci sa môžu v skupine šikovných žiakov cítiť neisto, môžu 

mať obavy vyjadriť sa,  stávajú sa pasívni. 

Zdroj:  

https://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/posilnujete-soft-skills-svojich-ziakov-aj-vy 

Soft skills – čo sú to a prečo je dobré ich rozvíjať | Spravodajstvo na Brigada.sk 
 

 

 

 

Ciele stretnutia: 
- Podeliť sa s informáciami a skúsenosťami o skupinovom vyučovaní poukázať  na 

dôležitosť trénovania mäkkých techník na hodinách. 

Všeobecné ciele:  

- Posilňovať empatiu u žiakov. 

Špecifické ciele: 

- Motivovať žiakov ku osvojeniu si zručností – komunikácie, prezentácie, vedenia ľudí, 

empatie, tímovej práce. 

Výchovné ciele: 

- Viesť žiakov k sebavedomiu a zároveň k tolerancii. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

- Posilňovať v žiakoch uvedomenie si dôležitosti vhodnej a ohľaduplnej komunikácie 

a emocionálnej inteligencie. 

- Viesť žiakov ku asertivite a schopnosti vyjadriť vlastné myšlienky a názory. 

 

Cieľom a odporúčaním stretnutia členov klubu bolo zadefinovať dôležitosť aplikovania 

a rozvíjania mäkkých techník vo vyučovacom procese v skupinovom vyučovaní ale aj pri iných 

metódach výučby. Skupinovým vyučovaním s využitím soft skills sa žiaci učia kultivovanému 

slovnému prejavu ale zároveň sa učia riadiť si svoju prácu, vhodne ju časovo rozvrhnúť a tiež 

riadiť ľudí. 

 

 

 

https://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/posilnujete-soft-skills-svojich-ziakov-aj-vy
file:///C:/Users/ludmi/OneDrive/PoÄ�ÃtaÄ�/Soft%20skills%20â��%20Ä�o%20sÃº%20to%20a%20preÄ�o%20je%20dobrÃ©%20ich%20rozvÃjaÅ¥%20_%20Spravodajstvo%20na%20Brigada.sk.html
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