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ANOTÁCIA 

 

Metodická príručka bude slúžiť učiteľom, lektorom v neformálnom vzdelávaní či 

inštruktorom v šírenia EVVO ako aj pracovníkom s mládežou či iným 

pedagogickým pracovníkom na zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti EVVO, 

ktoré je národnou prioritou s prepojením na environmentálnu udržateľnosť, 

podporu eliminácie dopadov klimatických zmien a zvyšovania environmentálnej 

gramotnosti, najmä u generácie Z. 

Metodická príručka popisuje možnosti využívania gamifikácie vo vzdelávacom 

procese v oblasti EVVO a poukazuje na potrebu prepojenia formálneho 

a neformálneho vzdelávania smerom k úspešnému dosahovaniu vzdelávacích 

cieľov, ktoré napomáhajú k tvorbe stimulov na napĺňanie národných priorít 

zelenej a digitálnej transformácie v sektore vzdelávania dospelých. Využívanie 

gamifikácie podporuje proces učenia u oboch cieľových skupín – vzdelávateľov 

ako aj učiacich sa.   

Metodická príručka je vstupom do sveta gamifikácie a jej využívania 

v neformálnom učení a formálnom vzdelávaní v rozsahu rozvoja kľúčových 

kompetencií, ktoré musia byť dosahované v súlade s požiadavkami 21. storočia. 

Prvky gamifikácie umožňujú upgradovať už vytvorené edukačné hry a tak 

zabezpečujú ich inováciu, modernizáciu k tomu, čo je aktuálne potrebné. 

Zmeny, ku ktorým dochádza vo vzdelávaní 4.0, skutočne popisujú preferencie 

učenia sa študentov Gen Z. Je načase, aby učitelia, pedagogickí pracovníci či 

pracovníci s mládežou zvážili integráciu modernejších technológií do svojej 

vyučovacej metódy či procesu vzdelávania. Študenti, ktorých učia teraz, majú iné 

preferencie ako študenti, ktorých mali pred 10 rokmi. Integrácia súčasných 

technológií spôsobí, že dôležití dospelí musia byť kreatívnejší pri navrhovaní 

svojich hodín/workshopov, čím sa učenie stane zaujímavejším. Učenie môže byť 

tak efektívnejšie, pretože spôsob, akým sa poskytuje, zodpovedá preferenciám 

študentov generácie Z. 
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PREDHOVOR 

 

Metodická príručka vznikla so zámerom priblížiť význam gamafikácie a jeho 

využitie pri získavaní kompetencií v environmentálnom vzdelávaní a výchove, 

ktoré je vhodným nástrojom i na šírenie osvety v oblasti ochrany životného 

prostredia. Metodická príručka obsahuje konkrétne príklady využitia gamifikácie 

napríklad v téme opeľovače, ktorá je vhodná pre základné školy. Túto pomôcku 

dokážu využiť učitelia, lektori a inštruktori neformálneho vzdelávania v rámci 

zvyšovania osvety v oblasti biodiverzity a života rastlín, ktoré opeľovače 

využívajú.  

V prepojení na industriálnu revolúciu 4.0 sa čoraz viac začína hovoriť o potrebe 

transformácie vzdelávania s využitím moderných digitálnych nástrojov, ktorá je 

spojená s nástupom vzdelávacích prístupov v rámci vzdelávania 4.0. Moderné 

vzdelávanie je postavené na princípoch neformálneho vzdelávania, ktoré je 

prepojovaní s formálnymi sylabami vo vyučovaní a aktívnom zapájaní študentov 

do vzdelávania, pri ktorom si uvedomujú vlastnú zodpovednosť k dosahovaniu 

vzdelávacích cieľov. Vyzdvihuje význam vzájomnej kolaborácie medzi študentmi 

pri získavaní potrebných kompetencií a zahŕňa trendy vzdelávania 4.0 v triedach 

a zaujíma sa o spätnú väzbu študentov o ich skúsenostiach s učením. 

Gamifikácia má široké využitie, preberá prvky z herného dizajnu a všeobecných 

princípov a teórií, ktoré riadia hrateľnosť a aplikuje ich na iné kontexty, preto je 

pre mladí ľudí lákavá a zvyšuje ich vnútornú motiváciu k vzdelávaniu 

a k nadobúdaniu vedomostí aj v tých témach, ktoré by boli inak mladými ľuďmi 

vnímané ako tradičné a nezaujímavé.  

Po druhé, gamifikácia sa bežne používa na riešenie problémov. Tie siahajú od 

otázok angažovanosti na v školskom i mimoškolskom prostredí až po apatiu 

šírenie osvety v otázkach globálnych problémov. Gamifikácia sa predovšetkým 

zameriava na zapojenie študentov do vzdelávania a nadobúdania kompetencií 

inovatívnou formou, podporuje výkon v sústredení na preberané témy, podporuje 

schopnosti dokončiť domáce a všedné úlohy, zvyšuje tímov ú spoluprácu vo 

vzdelávaní a podporuje schopnosť vstúpiť do „flow“ či udržiavanie vedomostí ako 

aj na overovanie pochopenie preberaného učiva.  
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ÚVOD 

 

Metodická príručka bude slúžiť ako metodická podpora na zvyšovanie kvality 

EVVO v školskom i mimoškolskom prostredí, aby študenti, deti a mladí ľudia sa 

vzdelávali v oblasti ochrany prírody moderným, novým a zážitkovým spôsobom, 

ktorý ich bude lepšie motivovať, vzdelávať a kriticky rozvíjať v enviromyslení.  

Zároveň sa dôležití dospelí, ktorí dokážu ovplyvniť myslenie, konanie a postoje 

mladých ľudí formou formálneho a neformálneho vzdelávania, naučia rôzne 

prvky gamifikácie s praktickými príkladmi, získajú informácie, vedomosti a 

zručnosti ako využívať online aplikácie a rôzne metódy neformálneho 

vzdelávanie smerujúce k aktívnemu, zábavnému a zážitkového vzdelávaniu v 

oblasti EVVO.  

Metodická príručka vychádza z princípov peer to peer vzdelávania, teda 

rovesníckeho vzdelávania a využívania metód neformálneho vzdelávania, 

popisuje vznik a význam gamifikácie vo vzdelávacom procese študentov 

a obsahuje príklady dobrej praxe pri využití aplikácie actionbound. 

Využívanie hry v procese vzdelávania zvyšuje nielen motiváciu samotných 

študentov pri získavaní vedomostí, ale podporuje aj zvyšovanie ich výkonu. 

Pozitívne účinky hry počas vzdelávania sa prostredníctvom hrania hier bolo 

preukázané zmenami v ľudskom tele. Naše telo uvoľňuje dopamín, testosterón, 

endorfíny a dokonca je náš mozog schopný rásť. Hra je prirodzenou rečou 

mladého človeka v procese nadobúdania kompetencií. Veď pomocou nej si od 

narodenia človek osvojuje formy správania, pomocou ktorých sa úspešne začlení 

do spoločnosti a stane sa jej plnohodnotným členom. Hra je spúsťačom 

zmeneného stavu vedomia, tzv. stavu flow, keď je človek hlboko sústredný a 

podáva maximálny výkon. (Huizinga, 2014) 

Metodická príručka prevedie čitateľa svetom gamifikácie, aby dokázal využívať 

jeho nástroje na zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania, pričom sa 

špecificky orientuje na podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, 

ktorá sa ukazuje ako prioritou udržateľnosti Európy v rýchlo meniacej sa dobe 

a je dôsledkom nárastu klimatických zmien a zvyšovaniu zásahov ľudskej 

činnosti do prírody.   
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Hry v akejkoľvek forme zvyšujú motiváciu prostredníctvom angažovanosti. Nikde 

inde to nie je dôležitejšie ako vzdelanie. Nič nepreukazuje všeobecný nedostatok 

motivácie študentov tak ako pozoruhodné miery predčasného ukončenia strednej 

školy: približne 1,2 milióna študentov každý rok nedokončí štúdium (All4Ed). Na 

univerzitnej úrovni štúdia Harvard Graduate School of Education s názvom 

„Cesty k prosperite“ uvádza, že iba 56 % študentov dokončí štvorročné štúdium 

do šiestich rokov. Tvrdí sa, že je to spôsobené súčasnými systémovými chybami 

v spôsobe, akým učíme; školy zaostávajú za dobou. 

Gamifikácia môže eliminovať aj záškoláctvo u rizikových skupín žiakov, nakoľko 

im umožňuje vtiahnuť do procesu vzdelávania zábavnou formou a zároveň v nich 

nevyvoláva stres z toho, že vedomosti nemajú na dostatočnej úrovni.  

Využívanie gamifikácie má významné miesto aj v rámci neformálneho 

vzdelávania, ktoré v najvyššej miere využíva moderné a zážitkové prvky k tomu, 

aby mladí ľudia nadobúdali tie kompetencie, ktoré nedokázali získať v rámci 

formálneho vzdelávania, preto považujeme za dôležité, aby dochádzalo 

k prepájaniu princípov vzdelávania, digitálnych nástrojov a formálnych učebných 

osnov. Takéto spojenie predstavuje efektívny spôsob zvyšovania kompetencií 

u mladých ľudí a zároveň efektívne prepája formálny a neformálny systém 

vzdelávania, do ktorého môžete zaradiť akúkoľvek tému od histórie, ekologické 

myslenie až po matematiku či kritické myslenie.  
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1  VZDELÁVANIE 4.0 

Pojem vzdelávanie 4.0 vnikol vplyvom novej priemyselnej revolúcie, ktorá 

súvisí s prínosom najnovších technológií z oblasti umelej inteligencie, robotiky 

bio a nanotechnológií a mnoho iných ďalších oblastí, ktoré sú zastrešené pod 

označením priemysel 4.0. Práve dôsledkom zamerania sa na potreby a možnosti 

priemyslu 4.0 sa docielil aj rozvoj v oblasti vzdelávania, ktoré je dnes označované 

práve ako vzdelávanie 4.0. [1]  

Koncept tohto vzdelávania prináša množstvo nových nástrojov a praktík, ktoré 

majú značný vplyv na proces vyučovania. Spôsob výučby je primárne založený 

na učení sa prácou, v rámci ktorej sú študenti povzbudzovaní k tomu, aby sa učili 

a objavovali poznatky jedinečnými spôsobmi. [2] 

Gamifikácia je pojem, ktorý je definovaný ako používanie herných prvkov v 

nehernom prostredí. Zbieranie bodov, získavanie odmien, porovnávanie sa s 

ostatnými, postupovanie “na vyšší level”, ale aj uplatňovanie hravej tvorivosti — 

to všetko sa spája s týmto pojmom [3]. Metóda gamifikácie má pozitívny vplyv na 

dosiahnutie lepších výsledkov u jedincov alebo skupín. Pri gamifikáciá zapájame 

prirodzený proces hravosti, ktorý je v nás zakódovaný od narodenia. To znamená, 

že ak do gamifikácie zabalíme akúkoľvek tému, môže to zožať úspech u všetkých 

cieľových skupín[4]. 

Vzdelávanie 4.0 súvisí s deviatimi trendmi [4], ktoré môžeme zhrnúť nasledovne: 

Po prvé, učenie sa môže prebiehať kedykoľvek a kdekoľvek. Nástroje 

elektronického vzdelávania ponúkajú skvelé príležitosti na vzdialené učenie sa 

vlastným tempom. Prevrátený prístup v triede tiež zohráva významnú úlohu, 

pretože umožňuje interaktívne učenie sa v triede, zatiaľ čo teoretické časti sa 

môžu učiť mimo vyučovania.  

Po druhé, učenie bude prispôsobené individuálnym študentom. S ťažšími úlohami 

sa zoznámia až po dosiahnutí určitej úrovne majstrovstva. Ak to budú inštruktori 

považovať za potrebné, poskytne sa viac cvičení. Pozitívne posilňovanie sa 

používa na podporu pozitívnej skúsenosti s učením a na zvýšenie dôvery 

študentov v ich vlastné akademické schopnosti.  
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Po tretie, študenti si môžu vybrať, ako sa chcú učiť. Hoci vzdelávacie výstupy 

konkrétneho predmetu sú vopred stanovené inštitúciami/orgánmi zodpovednými 

za učebné osnovy, študenti si stále môžu slobodne vybrať učebné nástroje alebo 

techniky, ktoré uprednostňujú k tomu, aby si osvojili potrebné vedomosti, 

zručnosti a postoje. Medzi možnosti, ktoré si lektori môžu osvojiť, aby umožnili 

študentom byť kreatívni vo svojom učení, sú zmiešané učenie, prevrátená trieda 

a prístup BYOD (BringYour Own Device).  

Po štvrté, študenti budú vystavení viac projektovému vzdelávaniu. Študenti sú 

povinní uplatniť svoje vedomosti a zručnosti pri dokončovaní niekoľkých 

krátkodobých projektov. To znamená, že učiteľ môže ponechať slobodnú vôľu 

študentom, aby si precvičovali svoje vedomosti a zručnosti aktívnym zapájaním 

do „vlastných projektov “v oblasti spolupráce a riadenia konkrétnej úlohy, ktoré sú 

užitočné pre nich dôležité v budúcom kariérnom uplatnení, naučia sa hľadať 

odpovede na otázky a kriticky myslieť.  

Po piate, študenti budú vystavení viac praktickému učeniu prostredníctvom 

skúseností v „teréne“, ako sú stáže, mentorské projekty a projekty spolupráce. 

Pokrok v technológii umožňuje efektívne učenie sa určitých oblastí, čím sa vytvára 

väčší priestor na získavanie zručností, ktoré zahŕňajú ľudské znalosti a interakciu 

tvárou v tvár.  

Po šieste, študenti budú vystavení interpretácii údajov, v ktorej sa budú musieť 

uplatniť. svoje teoretické znalosti o konkrétnej téme a využiť svoje schopnosti 

uvažovania na vyvodenie záverov na základe logiky a trendov z daného 

preberaného učiva v environmentálnom či inom vzdelávaní. Manuálna časť 

environmentálnej gramotnosti sa stane overením toho, či študent chápe 

prepojenie medzi jednotlivými oblasťami prírody, ľudského správania sa a jeho 

dopadov na proces klimatických zmien či ekologických prístupov, keďže cez 
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nástroje gamifikácie budú vykonávať analýzu ekologických trendov a 

predpovedať budúce trendy na základe ľudského správania sa napr. pri 

pribúdajúcom počte automobilov v cestnej premávke.  

Po siedme, študenti budú hodnotení inak a konvenčné platformy na hodnotenie 

študentov sa môžu stať irelevantnými alebo nedostatočnými. Faktické vedomosti 

študentov je možné posúdiť počas procesu učenia sa, zatiaľ čo aplikáciu 

vedomostí možno testovať pri práci na svojich projektoch v danej oblasti. 

Gamifikácia môže byť využívania aj ako testovanie nadobudnutých vedomostí 

v konkrétnej téme a získavanie efektívnej spätnej väzby o vlastnom procese 

vzdelávania. 

Po ôsme, pri navrhovaní a aktualizácii učebných osnov sa bude brať do úvahy 

názor študentov. Ich vstupy pomáhajú tvorcom učebných osnov udržiavať 

súčasnosť, aktuálnosť a užitočnosť učebných osnov. Študenti sa napokon stanú 

nezávislejšími vo svojom učení, čím prinútia učiteľov prevziať novú rolu 

facilitátorov, ktorí budú študentov sprevádzať ich učením. V súčasnosti nie sú 

študenti zvyknutí poskytovať spätnú väzbu vo vzdelávacom procesu, tá sa zväčša 

využíva v neformálnom vzdelávaní, kde facilitátor workshopu získava cenné 

informácie o tom, či boli naplnené vzdelávacie očakávania, ako získané 

vedomosti účastníci využívajú vo svojej bežnej činnosti, prípadne v budúcom 

povolaní. Takáto spätná väzba pomáha aj účastníkom/študentom vzdelávania, 

aby zistili, v ktorých oblastiach potrebujú učivo dobrať. 

Deväť trendov vzdelávania 4.0 presúva hlavnú zodpovednosť za vzdelávanie 

z učiteľov/lektorov/inštruktorov na učiacich sa, aby preberali aktívnu participáciu 

na vlastnom vzdelávacom procese. Dôležití dospelí v systéme vzdelávania  by 

mali zohrávať svoju úlohu pri podpore prechodu z tradičného na inovatívne 

vzdelávanie a nikdy by tento proces nemali byť považovaný za hrozbu pre 
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konvenčnú učiteľskú profesiu, ale ako výzvu pre modernizáciu spôsobov a foriem 

vzdelávania. 

V súčasnosti je forma gamifikácie bežnou súčasťou procesu vzdelávania v 

rôznych vzdelávacích inštitúciách. Využitie gamifikácie je prakticky možné na 

všetky formy vzdelávania, predovšetkým sa však spája s online vzdelávaním. 

Použitie herných prvkov môže byť prospešné vo viacerých oblastiach firemného 

vzdelávania: engagement (zaujatie) používateľa, jeho motivácia, testovanie, 

asistencia a pri rade iných príležitostí. Dôležité je však dbať na vhodné použitie.  

V oblasti vzdelávania vznikajú rôzne aplikácie a online platformy, ktoré fungujú na 

koncepte gamifikácie: 

• Duolingo- aplikácia na učenie sa rôznych jazykov; 

• Kahoot- platoforma pre vytváranie vedomostných kvízov; 

• Khan academy- aplikácia pre vzdelávanie sa v rôznych vedných 

odboroch; 

• Codeacademy go- platforma pre učenie softver develoment a 

kódovanie; 

• Actionbound – aplikácia na tvorbu tímovej spolupráce pri preberaní či 

overovaní vedomostí z konkrétnej témy a mnoho ďalších. 
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1.1 Vzdelávanie generácie Z (GenZ) 

 
Ku z-generácii patria tie osoby, ktoré sa narodili v období rokov 1995 – 2009. V 

odbornej  literatúre  sa  táto  generácia  často  pomenúva tiež ako  „net  

generácia“, alebo „generácia digitálnych domorodcov“ (Jones & Shao,

 2011).  

Táto generácia tvorí na  báze populačnej  vekovej pyramídy najmenšiu 

vekovú  skupinu,  sú  to  tí,  ktorí vyrástli  v  málopočetných  rodinách, 

pretože  sú  mnohokrát  deťmi matiek,  ktoré uprednostnili  svoj 

kariérny  rast,  a  založenie  rodiny  odložili  na neskoršiu  periódu 

ich života  (tridsiatničky–štyridsiatničky). Táto generácia predstavuje prvú 

globálnu generáciu, pretože sa narodili do doby, ktorú čím ďalej 

tým viac určujú rôzne digitálne technológie, s ktorými prakticky spolu vyrastajú 

(Kapil & roy, 2014). Hlavným  informačným  zdrojom  uvedenej  generácie  je 

tiež  web.  Zároveň  sú  zvyknutí  na neustále  vzájomné  kontaktovanie 

sa,  plynulé,  bezbariérové  a  okamžité  prístupy  k informáciám na 

internete. [6] 

 

Existujúce štúdie zdôrazňujú nasledujúce preferencie učenia sa študentov Gen 

Z. Študenti GenZ sú tí, ktorí sú plne zapojení do procesu učenia. Generácia 

Z má odlišné očakávania v tom, ako má vyzerať kvalitné vzdelávanie, preferujú 

tieto výzvy [7]: 

- Prepájanie jednotlivých tém medzi predmetmi, tzv. medziodborové 

vzdelávania pri ktorom sa využíva kombinácia formálneho a neformálneho 

vzdelávania, aby si dokázali predstaviť prepojenie tém aj v bežnom živote. 

- Vítajú výzvy a užívajú si skupinové diskusie a vysoko interaktívne 

vzdelávacie prostredie. Pre nich je učenie bez hraníc; môžu sa učiť 

kdekoľvek a kedykoľvek a majú neobmedzený prístup k novým informáciám.  

- Preferujú vzdelávanie, ktoré zahŕňa aktívnu spoluprácu s členmi tímu a 

učenie sa na iných miestach, ako len to, že sa budú zdržovať v triede, z tohto 

dôvodu sú vítaní environmentálne učebne vytvorené v areáli školy, ktoré 

môžu byť využívané nielen na EVVO, ale aj na .  
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- Okrem toho sa uprednostňujú používanie digitálnych nástrojov a on-line fór, 

pretože uprednostňujú ich integráciu do vzdelávacieho procesu. Keďže 

študenti Gen Z majú veľké skúsenosti s digitálnymi nástrojmi, očakávajú, že 

nástroje budú dostupné vždy, keď ich budú potrebovať, a to s malými 

prekážkami prístupu.  

- Študenti a mladí ľudia Generácie Z musia byť pripravení na úspech vo štvrtej 

priemyselnej revolúcii, plne si to uvedomujú, preto očakávajú, že do 

vzdelávacieho procesu budú zahrnuté aj témy aktuálneho moderného sveta 

spojené s ekologickým myslením, environmentálnym vzdelávaním, 

finančnou gramotnosťou a inými témami. [7] Kozinski (2017) 

- Generácia Z sa často pýta, ako konkrétne osnovy a sylaby v vzdelávacom 

procese využijú v bežnom živote, keď nevidia dostatočné prepojenie tém 

s reálnym životom, takúto formu vzdelávania považujú za menej potrebnú, 

hoci stačí, ak sa konkrétna téma prepojí s prvkami gamifikácie, ktoré 

umožnia učiť sa aj menej zaujímavé témy, ktoré sú súčasťou všeobecného 

vzdelávacieho prehľadu a štandardov vzdelávania na základných školách.  

Európske ekonomické fórum v roku 2020 vytvorilo súbor zručností, ktoré sú 

žiadané pre kariérne uplatnenie na trhu práce, ide o tieto základné zručnosti: 

- Schopnosť riešiť problémy samostatne 

- Schopnosť kritického posudzovania informácií a kritického myslenia  

- Schopnosť tímovej spolupráce a pracovať v tíme (i v zmiešanom) 

- Byť kreatívny a navrhovať inovácie  

- Emocionálna inteligencia  

- Schopnosť samostatného rozhodovania a prevzatia zodpovednosti  

- Negociácia 

- Schopnosť flexibility   

Na tieto zručnosti by mala odpovedať na odborná príprava na povolanie v rámci 

vzdelávania, formou gamifikácie dokáže rozvíjať viaceré z týchto zručností, ako 

napr. kreativitu, schopnosť rozhodnúť sa pri tvorbe gamifikačných hier, pracovať 

v tíme a byť samostatný pri vytváraní návrhu gamifikačných metód vo vlastnom 

procese učenia.   
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1.2 Stanovenie vzdelávacích cieľov  

Gamifikácia sa zameriava na umožnenie študentom a mladým ľuďom dosiahnuť 

„svoje“ ciele. To vyvoláva otázku, či nemôžete gamifikovať skúsenosť, aby sme 

tak mohli dosiahnuť vzdelávacie ciele. Určujú sa v gamifikácii vzdelávacie ciele? 

Odpoveď znie: vzdelávacie ciele nám pomáhajú zistiť, či sme vo vzdelávaní 

dosiahli to, čo sme mali naplánované a zároveň nám umožňujú monitorovať to, 

akú úroveň vzdelávania sme u študentov navodili.   

Modernizácia vzdelávania využíva gamifikáciu ako nástroj na zosúladenie cieľov, 

resp. na získavanie spätnej väzby toho, čo sa mladí ľudia naučili, aké vedomosti 

si osvojili, prípadne, ktoré oblasti vzdelávania boli slabo pokryté.  

Inými slovami, môžete použiť gamifikáciu, aby ste dostali študentov na palubu 

svojich vlastných cieľov, ktoré máme v rámci vzdelávacích workshopov či 

vyučovania dosiahnuť.  

Gamifikácia nemôže existovať sama o sebe. Treba to aplikovať na oblasti 

vzdelávania, ktoré chceme navodiť u študentov, napríklad pri zvyšovaní 

ekologickej gramotnosti je potrebné prepájať teoretické vedomosti s praktickými 

skúsenosťami. Učitelia, lektori workshopov či inštruktori sa musia znovu naučiť a 

vybaviť sa digitálnymi nástrojmi, aby splnili preferencie učenia sa študentov Gen 

Z. Na internete je k dispozícii množstvo digitálnych nástrojov, z ktorých si títo 

dôležití dospelí môžu vybrať. 

Obsah vzdelávania by mal byť pripravovaný nielen na základe oficiálnych syláb, 

ale mal by byť pripravený skôr v závislosti od vzdelávacích potrieb študentov, 

ktoré môžu byť však z času na čas pridané aj iným ako tradičným spôsobom, 

umožňuje to pripraviť moderné ďalšie materiály a aktivity, ktoré je možné ľahko 

upgradovať vzhľadom na zmenu témy vo vyučovaní. Obsah môže byť vo forme 

videí, pdf snímok, textov a odkazov na súvisiace webové stránky a je rozdelený 

na podtémy na uľahčenie učenia. 
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Prehľad BLOOMovej  taxonómie 

Odporúčania pre tvorbu výsledkov vzdelávania podľa taxonómií  

REVIDOVANÁ BLOOMOVA TAXONÓMIA  KOGNITÍVNYCH FUNKCIÍ 

Úroveň myšlienkových 

operácií  
Charakteristika stavu poznatkov  

Typické aktívne,  
činnostné slovesá  

vyjadrujúce úroveň  

Zapamätanie  

• 

• 

znovu spoznanie 

vybavenie z  
pamäti  

 

Na úrovni zapamätania sa  

od študenta vyžaduje  
priame zopakovanie alebo vyvolanie 

informácie z  
krátkodobej pamäti;  
 - pozná vyžadovanú terminológiu  
- pozná vyžadované fakty  

- pozná metódy a postupy  

- pozná základné koncepty učiva  
- pozná zákonitosti.  

definovať, opísať,  
poznať, spoznať,  
opakovať, zopakovať, 

reprodukovať,  
rozoznať, označiť,  
pomenovať, doplniť, opísať, 

priradiť,  určiť, vymenovať,  
identifikovať, vybrať, zoradiť  

Porozumenie  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

interpretovanie  

uvádzanie  
príkladov  
zhrnutie  
usudzovanie 

porovnávanie  

vysvetľovanie  

 

Študent demonštruje  

porozumenie a chápanie  

významu učiva,  

opakovanie naučených viet  

a definícií sa posúva na  

úroveň chápania  

vzájomných súvislostí.  

Ešte nezačal aplikovať  
naučené vedomosti v iných situáciách;  
- chápe fakty a zákonitosti - reprodukuje 

učivo  
vysvetľuje grafy a tabuľky - slovnú 

formuláciu  
transformuje napr. do  
matematických vzorcov  
- z dostupných dát  
odhaduje následné udalosti a javy  
- potvrdzuje správnosť  
použitých metód a postupov.  

Vysvetliť, vyznačiť,  
vyjadriť vlastnými  
slovami, vyjadriť inou formou, 

rozlíšiť, uviesť príklad, 

skontrolovať, nakresliť, 

načrtnúť,  
opraviť, určiť, inak  
povedať, ilustrovať,  
zhrnúť, uviesť príklad  



 

16 
 

Aplikácia  

• 

• 

realizácia 

uplatnenie 
 

Študent využíva osvojené učivo v 

nových situáciách, v myšlienkových  
operáciách dochádza k  
významnému posunu  
smerom k aktívnemu  
prístupu. Začína využívať to, čo sa 

doteraz pasívne naučil počúvaním a  
memorovaním;  
- aplikuje osvojené  
postupy a koncepty v  
nových situáciách  
- aplikuje pravidlá a  
zákonitosti v situáciách z reálneho 

života  

 

aplikovať, predviesť,  
zobraziť, vyriešiť,  
používať, vykonávať, 

uskutočňovať, dokázať, 

dramatizovať, použiť, nakresliť, 

preukázať,  
riešiť, vypočítať,  
vyhľadať, navrhnúť,  
plánovať, usporiadať, 

odvodzovať, zaradiť,  
vymedziť, prisúdiť  

Analýza  

• 

• 

• 

rozlišovanie  

organizovanie 

prisudzovanie 
 

Študent analyzuje  

argumenty, rozkladá ich na čiastkové 

fakty a hľadá  

vzájomné súvislosti medzi nimi;  
- vyvodzuje nové závery z dostupných 

informácií  

- v myšlienkových  

úvahách nachádza logické súvislosti  
- nachádza rozdiely medzi faktami a 

názormi  
- vyhodnocuje  irelevantnosť dát a  
informácií  
- analyzuje organizačné  
štruktúry diel (výtvarných, hudobných, 

umeleckých).  

rozlíšiť, porovnať, dať do 

protikladu, rozčleniť, určiť 

príčiny a  
dôsledky, rozhodnúť,  
urobiť rozbor,  
klasifikovať,  
dedukovať, zatriediť,  
vysvetliť, analyzovať, vysvetliť 

(prečo)  

Hodnotenie  

• 

• 

kontrola 

Kritika 
 

Študent samostatne robí  
úsudky a závery, hodnotí  
myšlienky, javy, výroky,  

fakty, materiály, pomôcky, v hodnotení 

integruje poznatky z jednotlivých 

predmetov; 

  

- hodnotí logický sled udalostí  

- hodnotí vhodnosť a pravdivosť 

úsudkov a záverov vyvodených z  

analýzy dostupných dát - hodnotí kvalitu 

práce na základe stanovenia vlastných 

(interných) kritérií  

- hodnotí kvalitu práce (napr. 

umeleckého diela) použitím  
externých štandardov a kritérií.  

argumentovať, obhájiť, 

rozhodnúť, oponovať, 

porovnať, kriticky  
posúdiť, preveriť,  
zdôvodniť, zhodnotiť, uviesť 

výhody  
a nevýhody, odporučiť, 

posúdiť, zhrnúť,  
usporiadať podľa kľúča  
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Tvorivosť  

• 

• 

• 

generovanie  

plánovanie  

produkovanie  
 

Študent tvorí nový kompaktný celok, 
resp.  dielo z poskytnutých  
čiastkových dát a informácií.  
 

Využíva nadobudnuté poznatky a 
informácie zo štúdia  
všetkých predmetov  
študijného programu na to, aby z 
informácií vytvoril nový, kompaktný  
významový celok,  
organizačnú štruktúru  

kategorizovať,  
klasifikovať,  
kombinovať, vytvoriť portfólio, 

navrhnúť  
riešenie problému,  
organizovať,  
reorganizovať,  
naplánovať, zhrnúť,  
vyvodiť závery,  
vytvoriť, skonštruovať, 

vyvinúť, navrhnúť  
(nový postup, projekt a pod.), 

diskutovať,  

 

Základné princípy pre tvorbu vzdelávacích cieľov [8] sú: 

• primeranosť - ciele sú v súlade s možnosťami a schopnosťami študujúcich 

a v súlade s reálnymi podmienkami vzdelávacej inštitúcie, 

• konečnosť, resp. cieľovosť - cieľ vyjadruje konečný stav, ktorý chceme v 

procese vzdelávania dosiahnuť, 

• jednoznačnosť - cieľ treba formulovať jednoznačne, aby nedošlo k 

rôznemu chápaniu cieľa zo strany tútora a študenta, 

• merateľnosť - cieľ určujeme tak, aby umožnil porovnať dosiahnuté 

výsledky s vytýčenými cieľmi a stanoviť mieru úspešnosti, 

• rešpektovanie taxonómie cieľov, ktorá určuje úroveň osvojenia si učiva. V 

dištančnom a e-vzdelávaní sa často využíva Bloomova taxonómia cieľov. 

Jasne stanovený, dostatočne konkrétne vyjadrený cieľ vyučovacej jednotky 

umožňuje vyučujúcemu posúdiť význam jednotlivých častí učiva, pojmov, 

vzťahov, súvislostí, vybrať vhodné metódy, formy a prostriedky vyučovania a 

následne kontrolovať jeho plnenie. 

Nové roly študenta možno charakterizovať takýmito činnosťami: 

• sú aktívni - aktívne vyhľadávajú informácie a prijímajú vedomosti, 



 

18 
 

• sú pripravení na využívaní digitálnych nástrojov - radi riešia zadané úlohy 

a tým sa učia, sú viac motivovaní pri využívaní gamifikácie k tomu, aby sa 

učili aj samostatne. 

• komunikujú - chápu pozitívny vplyv komunikácie na rozvoj vlastnej 

osobnosti, myšlienok a názorov, je potreba zvyšovať kompetencie 

študentov komunikovať nielen s učiteľom, facilitátorom vzdelávacieho 

bloku, ale aj medzi študentmi navzájom v triede.  

• navzájom sa podporujú - sú schopní podieľať sa na spoločnej práci, 

študenti sú viac aktívnik, ak spolupracujú spoločne na úlohe, ktoré by inak 

pre nich mohla byť nedosiahnuteľná, umožňuje to aj zdieľanie skúseností 

a odlišných názorov, učiť sa kriticky zhodnotiť ponúkané informácie, 

• vedia využívať gamifikáciu na tímovú spoluprácu a tvorbu spoločných 

„projektov“ vo vzdelávaní, 

• vedia hodnotiť a sú schopní sebahodnotenia. 

Diskusia 

Ako pociťujete dopad Internetu na získavanie informácií vo vašej odbornej 

oblasti? 

Aký je vplyv informácií na Internete na meniace sa roly študentov? 

Aké sú výhody a nevýhody vzdelávania s využitím počítačov, Internetu a 

súvisiacich technológií? 

Aktivita 

Brainstorming, nechajte myšlienky plynúť, potom urobte riadenú diskusiu.  

Vytvorte gamifikačný nástroj na začatie brainstormingu, napr. mentimeter.  

Vyhľadajte stránky na Internete, ktoré považujete za vhodné na podporu štúdia 

vášho predmetu a naopak tie, ktoré považujete za škodlivé. 
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Vytvorte študentom priestor k tomu, aby mohli sami navrhnúť hru, 

prostredníctvom ktorej chcú nadobúdať vedomosti z učiva, ktoré bolo preberané 

počas workshopu, hodiny, vzdelávania. 

Otázky na sebahodnotenie 

Aké sú základné úlohy gamifikačného nástroja, ktorý ste použili? 

Ako sú zmenené úlohy študenta v modernom vzdelávaní? 

Ako gamifikácia pomohla k aktívnemu zapojeniu študentov do procesu 

vzdelávania a k overovaniu, testovaniu úrovne nadobudnutých zručností? 

Aké ďalšie nástroje vo virtuálnom svete viete použiť v procese rozvoja 

kompetencií v oblasti EVVO? 
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2  GAMIFIKÁCIA  

Pojem, ktorý s gamifikáciou vo vzdelávaní veľmi úzko súvisí je „game-based 

learning“. Tento pojem označuje výučbu založenú na hrách. Spôsob, akým 

samotná hra prezentuje žiakom informácie a spôsob, ktorým sprevádza žiaka 

vyučovacou hodinou, je v tomto prípade intuitívnejší ako tradičné vyučovacie 

metódy. Marczewski (2012) k danému uvádza fakt, že väčšina žiakov si učivo 

osvojuje rýchlejšie pri aktívnom zapájaní sa, než z pohľadu pasívneho 

prijímateľa. Zapájanie žiakov do klasického vyučovacieho procesu je v súčasnej 

dobe moderných technológií náročné. Na druhej strane možno už v súčasnosti 

veľmi jednoducho ponúknuť študentom, žiakom virtuálny, hravý svet, 

prostredníctvom ktorého sú výsledky (najmä z pohľadu motivácie) dobré a možno 

povedať aj dostačujúce (McGonigal, 2011). [9] 

Školská prax potvrdzuje, že ak učiteľ naznačí žiakovi cestu hľadania riešenia, 

napríklad prostredníctvom hry alebo úlohy, žiak to nebude chápať ako príťaž 

alebo námahu, ale skôr ako zábavu. Vhodná hra a úloha použitá na vhodnom 

mieste počas vyučovacej hodiny sa preto pre žiakov stáva výborným stimulom 

do ďalšieho učenia (Dragulová, Vincejová, 2005). [9] 

Mary Poppins, hlavná postava rovnomenného muzikálu, hovorí: “V každej práci, 

ktorá sa musí byť urobiť, existuje prvok zábavy. Nájdete zábavu a – bum! – Práca 

je hrou!” (Mooney 2012). Na to, aby sme mohli implementovať gamifikáciu do 

knižníc, musíme pochopiť, čo všetko je hra, resp. zábava pre používateľov. Sú to 

nasledujúce činnosti: vyhrávanie, riešenie problémov, objavovanie, 

oddychovanie, spolupráca, rozpoznávanie, triumfovanie, zbieranie, prekvapenie, 

imaginácia, zdieľanie, hranie rolí, kustomizácia a pod.  

Marc LeBlancova taxonómia (Lemon 2011) vymenúva osem druhov zábavy [8]:  

1. senzácia – čokoľvek zahŕňajúce radosť z prežívania zmyslami,  

2. fantázia – potešenie z imaginárneho sveta a predstava samého seba ako jeho 

súčasť,  

3. naratívnosť – príbeh, radosť z prežívania rozvíjajúcej sa udalosti,  
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4. výzva – radosť z riešenia problémov v hre,  

5. spoluúčasť – priateľstvo, spolupráca, komunita,  

6. objavovanie – hľadanie a nájdenie čohosi nového,  

7. výraz – sebavyjadrenie a vytváranie vecí (hry, v ktorých je možné napr. 

navrhnúť logo, znaky, mená a pod.),  

8. odovzdanie sa – relax, ktorý pochádza z bezstarostného počúvania povelov a 

nezaoberanie sa ničím iným, len jednoduchými výzvami, pravidlami a 

rozhodovaniami.  

Tieto činnosti a druhy zábavy môžu slúžiť ako tipy na implementáciu gamifikácie 

do rôznych služieb (akademické, verejné, špeciálne), pre rôzne typy používateľov 

(deti, mládež, dospelí). Nesmie sa však zabúdať, že zábava môže – a aj by mala! 

– byť navrhnutá na dobrej výtvarnej i zábavnej úrovni. Zábava samotná môže byť 

niekedy rovnako náročná ako tvorba vhodnej konceptualizácie hry. Preto je 

niekedy lepšie zamerať sa iba na jeden alebo kombináciu niekoľkých druhov 

zábavy a iba niekoľkých alebo jednej činností spojených s hrou. Pre ďalšiu 

inšpiráciu, ako aj lepšie pochopenie fungovania gamifikácie a navrhovania hier 

predstavujeme pyramídu elementov hry a elementárnu triádu gamifikácie 

Využívanie herných princípov vo vzdelávaní je pomerne nový, ale rýchlo rastúci 

trend. Spôsob ako aktívne zapojiť žiakov do spoznávania miestnej krajiny s 

pomocou informačno-komunikačných technológií je atraktívnou témou pre 

samotné samosprávy miest a obcí, ktoré by ich danou formou mohli prilákať, aby 

vytvárali príležitosti pre zvyšovanie EVVO občanov v ich komunite.  

Projekt GreenGami sa zaoberá využitím gamifikácie, ako potenciálne vhodného 

vzdelávacieho nástroja pri spoznávaní invazívnych rastlín vo všeobecnosti, ale 

aj v špecificky v regióne ZÁHORIE. Projekt obsahuje súbor hier vytvorených 

v aplikácii Actionbound na tému invazívnych rastlín. Zároveň návrh konkrétny 

gamifikovaný náučno-vzdelávacieho systém, ktorý obsahuje QR kódy a bol 

vytvorený za účelom ovplyvnenia osvety a zvýšenia ich záujmu o témy 

invazívnych rastlín, o ktorých sa málo diskutuje.  
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Navrhnutý gamifikovaný systém bol cielene vytvorený pre žiakov základných 

škôl, nakoľko práve tento spôsob šírenia osvety o invazívnych rastlinách je pre 

nich atraktívny najmä z pohľadu zážitkového učenia, prax ukazuje, že zároveň je 

táto téma málo známa medzi mladými ľuďmi. Práve vzdelávacie prvky 

navrhnutého gamifikovaného systému sú výrazným prínosom, ktorý môže 

dopomôcť k napĺňania cieľov a priorít EVVO do roku 2025.  

Vytvorené ekohry v aplikácii Actionbound boli prepojené na QR kód. Pomocou 

aplikácie „QR CodeReader“ dešifrovali študenti tento kód, ktorý im odkryl ďalšie 

úlohy. Pomocou QR kódu sa môžu k daným hrám pripojiť aj ľudia zo širšieho 

prostredia, je určený pre rodiny s deťmi či inú verejnosť, u ktorej chceme 

dosiahnuť environmentálnej vzdelávanie zážitkovou formou.  

Nakoľko informačno-komunikačné technológie sú veľmi populárne a možno ich 

využiť aj pre zvyšovania osvety u verejnosti v oblasti EVVO a to nielen u mladých 

ľudí v školskom veku, ktorý je pomerne ľahké implementovať v školskom 

i mimoškolskom prostredí, ale dokážeme potrebnú pozornosť zamerať aj na 

navrhnutý systém ecohier pod názvom Greengami práve k tejto cieľovej skupine. 

Hra má síce črty populárneho Actionboundu, našim cieľom však bolo do nami 

vytvorenej hry aplikovať aj iné užitočné existujúce aplikácie, ktoré umožnia 

poznať svet invazívnych rastlín a pochopiť ich výhody a nevýhody. Žiaci sa 

takýmto spôsobom mohli naučiť pracovať aj s užitočnými aplikáciami, ktoré sú 

dostupné pre širokú verejnosť a zároveň si zvýšili povedomie o ekologických 

témach, ktoré sú málo diskutované.  

Elektronický obchod GooglePlay  obsahuje veľké množstvo podobných aplikácii 

a preto je vhodné ich zapájanie do podobných herných aktivít, aby sa už deti v 

školskom veku naučili s podobnými užitočnými aplikáciami pracovať a objavili tak 

aj tú užitočnú stránku používania tabletov, či smartfónov nielen na zábavu, ale 

predovšetkým na získavanie potrebných informácií, vedomostí a zvyšovanie 

ekologickej či inej gramotnosti. 
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Gamifikácia je zväčša považovaná aj pozitívny, efektívny nástroj v procese 

vzdelávania, avšak má svoje obmedzenia: 

Kedy gamifikácia nefunguje? 

Gamifikácia vyzerá ako dobrý spôsob motivácie. Nemôžeme však niekomu 

prikázať, aby bol motivovaný. Preto základným predpokladom je, že: 

Účasť na gamifikácii musí byť dobrovoľná.  

Teda študenti plne rozumejú tomu, že gamifikácia je nástrojom nielen na zábavu, 

ale najmä na nadobúdanie vedomostí, ktoré sa dajú získavať aj zábavou formou, 

nielen memorovaním faktov.  

Hry majú obrovský potenciál kriticky vzdelávať. Nové technológie sú jednou z 

najefektívnejších ciest k pozitívnym zmenám vo vzdelávaní, ktoré sú blízke 

generácii Z. 

To znamená, že môžeme mladí ľudí motivovať k tomu, že dostanú za zapojenie 

sa do „hry“ nejaké bonusy, alebo sa im odomknú ďalšie možnosti. Ale nesmieme 

spraviť to, že zapojenie sa bude nutnosť – napríklad, že budú body alebo odznaky 

predpokladom na splnenie školských cieľov, alebo budú súčasťou požiadaviek 

na absolvovanie predmetu.  V tomto prípade stráca gamifikácia svoj pozitívny 

efekt a môže mať opačný účinok.  

Prečo je to tak?  

 „Hra“ je môj motivačný prostriedok, kedy chcem ako učiteľ či pracovník 

s mládežou na vzdelávaní niečo chcem dosiahnuť, ak sa tento proces mení na 

povinnosť, kde niečo musím dosiahnuť, potom si mladí ľudia vypestujú ku 

gamifikovanému vzdelávaniu rovnaký odpor ako k bežným povinnostiam a sme 

na začiatku cesty, ktorú sme chceli meniť.  

Takisto: 

Nerobme gamifikáciu len pre gamifikáciu. 
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Použitie gamifikácie by malo mať zmysel. Viem, čo konkrétnym nástrojom vo 

virtuálnom priestore chcem dosiahnuť, na akú tému ako použijem, čo zaujímavo 

a púta priblížim nedoľúbenú tému mladým ľuďom tak, aby sa stala viac 

použiteľnou na zmenu postojov študentov napr. k ochrane životného prostredia.   

Preto nemôžeme začať tým, že chceme spraviť gamifikované vzdelávanie. 

Naopak. Mali by sme najskôr začať rozmýšľať nad tým, čo chceme dosiahnuť 

týmto moderným spôsobom vzdelávania. A v len prípade, že nám k tomu 

gamifikácia pomôže, použime ju. 

V praxi sa často stáva, že pokiaľ využívame rovnaký nástroj, napr. kahoot  

(vytváranie online kvízov) opakovane na rôzne témy a vo viacerých predmetoch 

bez striedania virtuálnych nástrojov, stane sa v očiach mladých ľudí obyčajným 

a menej zaujímavým. Ide tu o efekt presýtenia, kedy často a opakovane 

využívaní jedného nástroja vo vzdelávaní sa stáva kontraproduktívny.  

Oplatí sa investovať do niečoho, čo už nebude aktuálne? 

To závisí od situácie a konkrétnych vzdelávacích cieľov. Dnes sú však informácie 

a zdroje dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. Zároveň mladí ľudia majú radi 

určitú slobodu, otvorenosť a uvedomujú si, že musia držať krok rýchlou dobou, 

ktorá prináša stále nové aplikácie. To isté platí aj pre vzdelávateľov.  

Musia i v prostredí, v ktorom sa pracuje s deťmi a mládežou, existovať 

predpoklady na to, aby takúto už existujúcu motiváciu gamifikácia ešte viac 

podporila. Je potrebné podporiť vzdelávanie, ktoré bude kombinovať viacero 

metód formálneho a moderného virtuálneho priestoru. Takto zaručíme, že 

vzdelávania bude aktuálne, nakoľko jednotlivé digitálne nástroje využívané vo 

vzdelávaní sú rovnako modernizované, tématicky a obsahovo je možné ich 

aktualizovať a doplniť o nové témy.  

Navyše, investujete energiu do skvalitnenia vlastného vzdelávacieho procesu, 

dokáže držať krok s dobou a aplikácie vám pomôžu vytvoriť obsah, ktorý bude 

pútavý aj pre ďalšie ročníky študentov.  

 



 

25 
 

2.1 Gamifikácia a jej funkcie  

Webové a mobilné aplikácie môžu mať rôznu podobu a funkcie. Cieľom 

využívania týchto prvkov vo vyučovacom procese môže byť napr.: 

• motivácia žiakov učiť sa, 

• získavanie nových vedomostí a zručností, 

• rozvíjanie tvorivosti u žiakov, 

• podpora rozhodovania sa v rôznych situáciách, 

• preberanie zodpovednosti žiakov za svoje rozhodnutia, 

• stanoviť si individuálne tempo v učení sa 

• zefektívnenie svojej práce, iné. 

Z pohľadu vzdelávatela, učiteľa či pracovníka s mládežou vedúceho zážitkové 

workshopy sú funkcie gamifikácie vnímané takto: 

• vytváranie vlastných materiálov učiteľmi, dôležitými dospelými a žiakmi, existuje 

vzájomná kooperácia a mladí ľudia sú aktívne zapájaní do tvorby ekohier. 

• vytváranie vlastných materiálov medzi dôležitými dospelými navzájom, ktoré je 

možno zdieľať v rámci školského prostredia alebo pri práci s mládežou mimo 

školy.  

• pozorovanie určitých javov a procesov,  to znamená pozorovanie vzdelávacích 

štýlov, ktoré sú preferované učiacimi sa. Niektorému dôležitému dospelému 

môže vyhovovať iný vizuálny a digitálny nástroj, naopak inému môže vytvárať 

stres, pretože prácu s ním si nedokáže osvojiť, závisí od jeho miery digitálnej 

gramotnosti.  

• dokazovanie a simulovanie rôznych javov, procesov a charakteristík, dôležití 

dospelými gamifikáciou dokážu simulovať rôzne situácie, ktoré majú navodiť 

úvod do preberanej témy, do ktorej môžu vniesť aj vlastné názory, postoje.  
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• diagnostiku a overovanie vedomostí, zručností a návykov, rôzne aplikácie 

dokážu ľahko overiť naučené bez toho, aby si to študent či žiak priamo 

uvedomoval.   

• nástroje pre spätná väzba, ako aj prezentáciu výsledkov vlastnej práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

2.2 Princípy gamifikovaného zobrazovania  

Gamifikácia je technika, ktorú dizajnéri používajú na vkladanie herných prvkov 

do neherných nastavení, čím zvyšujú interakciu medzi učivom, témou, 

vzdelávaním a študenti, mladými ľuďmi, verejnosťou. Začlenením vhodne 

zábavných funkcií, ako sú rebríčky a odznaky do existujúceho systému, dizajnéri 

využívajú vnútornú motiváciu používateľov, aby si dokázali viac zapamätať a stali 

sa ich témy zaujímavými.  

Je dôležité vedieť, že pri gamifikovaný nevyužívame iba virtuálny svet a online 

nástroje, ale súčasťou gamifikácie je aj zobrazovanie informácií, ktoré chceme 

účastníkom vzdelávania sprostredkovať vizuálnou formou tak, aby si ich ľahšie 

zapamätali preberané učivo, tému. 

Prvým pravidlom je viditeľnosť: 

Vaše kresby, ktoré znázorňujú konkrétnu situáciu, tému alebo určovanie pravidiel 

musieť byť komunikované zreteľne a zrozumiteľne. Vaše kresby musia jasne 

komunikovať myšlienku na prvý pokus, preto je dôležité používať tmavé farby, 

ktoré sú ľahko viditeľné – čierna, hnedá, tmavozelená. Základný symbol musí byť 

obtiahnutý čiernou, tmavou farbou, avšak jeho výplň môže ybť farebná na 

upútanie účastníkov vzdelávania. Krása kresby nie je dôležitá, dôležitá je 

technika, ktorou chcete niečo danou kresbou vyjadriť. Myšlienka je prioritou.  

Druhé pravidlo je zrozumiteľnosť: 

Ak ako nástroj komunikácie použijete kresbu, tá musí byť zrozumiteľná a jasná. 

Preto je dôležité, aby ste mali určitý priestor a čas na rozmyslenie, čo chcete 

danou kresbou účastníkom vzdelávania povedať, vysvetliť, sprostredkovať. 

V jednoduchosti je krása. Čím je kresba jednoduchšia, tým je lepšia na 

pochopenie. Používajte jeden štýl kresby, pretože prílišná kombinácia kresieb 

môže vyvolávať u šrtudentov choas. Je dôlekžtié, aby szte sa naučili 

komunikovať myšlienku pomoocu jednoduchých symbolov, ktoré budú ľahko 

zapamätateľné aj pre účastníkov workshopu.  
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Tretie pravidlo hovorí o jasnom odkaze: 

Kresby a symboly slúžia na to, aby ste v určitom okamihu študentom 

a účastníkom vzdelávania sprostredkovali hlavnú myšlienku, tému, učivo, teda 

jeho najdôležitejšie časti, ktoré si majú zapamätať, môžete vychádzať zo 

vzdelávacích cieľov. V tomto prípade je dobré používateľ kľúčové slová 

napríklad: klimatická zmena, otepľovanie, globálne zmeny, emisie a pod. Je 

dôležité, aby bol váš text čitateľný a písmená neboli príliš prečačkané, pretože 

sa v tom môže stratiť hlavná myšlienka, ktorú si majú študenti zapamätať.  

Štvrtým odporúčaním je atraktivita a príťažlivosť kresby: 

Na zvýšenie pozornosti a ľahšieho zapamätania posolstva, myšlienky, učiva, 

môžete používať rôzne efekty pri tvorbe kresby, napríklad tiene, farby, bubliny, 

aby ste zvýraznili to, čo potrebujete. Veľmi obľúbenou kresbou je farebné koleso 

rozdelené na niekoľko častí, na ktorom dokážete vysvetliť akékoľvek delenie, 

hlavné časti učiva či nosné myšlienky.  

Príklad 

Stanovenie pravidiel vzdelávania v skupine formou gamifikácie  

Cieľ: Namiesto písania pravidiel na flipchart do bodov, môžete zvoliť zobrazenie 

pravidiel formou gamifikácie, druhý spôsob je, že vytvoríte ikony – obrázky na 

flipchart a účastníci vzdelávania budú musieť k týmto ikonám priradiť nejaké 

jedno až dve pravidlá podľa toho, čo im daná gamifikácia evokuje. Zároveň sa 

účastníci vzdelávania musia na tomto pravidle zhodnúť a odsúhlasiť ho, aby sme 

zachovali diverzitu názorov.  

Môže sa stať, že jedna ikona/symbol/obrázok evokuje u účastníka viaceré 

pravidlá, v takom prípade môžete účastníka požiadať, aby vytvoril vlastný 

gamifikovaný symbol na nové pravidlo, ktoré vzniklo počas bloku vytvárania 

pravidiel práce v skupine ako dôležitý prvok efektívnej tímovej spolupráce vo 

vzdelávaní.  
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Návrh mapovania vzniku ekologického problému 

Aktivita: Mravček sa pýta  

Otázky (korene): 

Aké poznáte ekologické problémy, s ktorými sa stretávate vo svojom okolí? 

Ktoré ekologické problémy vás najviac trápia? 

Aké ekologické problémy ohrozujú zdravie ľudí? 

 Otázky (kmeň) 

Aké sú dopady ekologických katastrof na životné prostredie? 

Aké sú dopady neekologického správania ľudí na životné prostredie? 



 

30 
 

Aké sú dopady klimatických zmien, ktorými prechádza naša planéta?  

Otázky (koruna stromu) 

Aké navrhujete konkrétne riešenie na zmiernenie klimatických zmien? 

Ak aktivity robí vaša škola na podporu ochrany životného prostredia? 

Čo môže urobiť obec, mesto, aby zmierňovala neekologické správanie? 
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2.3 Gamifikácia a envirovzdelávanie  

Na určitej úrovni je náš vzťah k prírode a životnému prostrediu hlboko spojený s 

tým, čo sme sa  učili ako deti. Poučenie o predchádzaní plytvaniu 

prostredníctvom recyklácie a opätovného použitia ako deti, prejsť dlhú cestu pri 

určovaní rozhodnutí, ktoré robíme ako dospelí, pokiaľ ide o druh vplyvu, ktorý 

robíme na životné prostredie. Vzdelávanie u mladej generácie môže preto 

zohrávať kľúčovú úlohu pri budovaní spoločností, ktorá vytvára kroky k 

udržateľnosť a dôležitosti ochrany životného prostredia. 

Je dôležité, aby sme využívali digitálne nástroje k zvyšovaniu EVVO a investovali 

čas a úsilie do poskytovania vedomostí mladým ľuďom o tom, ako ľudia 

ovplyvňujú životné prostredie, aby pochopili súvislosti medzi ich konzumáciou, 

ľudskými ekologickými stopami a vytváraním emisie skleníkových plynov (GHG), 

zároveň je dôležité naučiť ich voľby ako dospelí a pochopenie toho, ako je to 

globálne otepľovanie ovplyvní ich vlastnú budúcnosť, budú mať jasno v tom, 

prečo je dôležité zachovať životné prostredie. V posledných rokoch dosiahol 

vzdelávací systém pokrok v oblasti ochrany životného prostredia 

a environmentálne vzdelávanie sa stalo kľúčovou oblasťou pri rozvoja 

všeobecných kompetencií študentov.  

Niektoré školy vedú malé osvetové kampane, iné organizujú dni výsadby stromov 

v areáli a mimo neho a niektoré zabezpečujú, aby študenti rozumeli tomu, ako sa 

oddeliť odpadky a recyklovateľné materiály, in= zavádzajú do vzdelávania 

exteriérové ekoučebne. Bez ohľadu na spôsob poskytovania environmentálnej 

výchovy je najdôležitejšie zvážiť, akým spôsobom môže byť pre študentov 

zaujímavá a pútavá, aby ju nepovažovali za záťaž, ale skôr sa aktívne zapájajú 

a praktizujú ekologické prístupy vo svojom živote. Jeden z možných spôsobov 

podpory envirovzdelávania je gamifikácia.  

Gamifikácia je použitie herného dizajnu a mechaniky na podporu učenia a 

zvýšenie účasti, lojality, konkurencie a angažovanosti. Môže byť užitočnou 

pomôckou pri vyučovaní mladých ľudí  o životnom prostredí v tom, že sa upúta 

pozornosť žiakov a zároveň sa motivuje ich zmena správania a postojov 

k individuálnej spotrebe a tvorbe ekologických stôp, ktoré majú dopad na 
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klimatické zmeny. Mladým ľuďom nie je ľahostajný svet, v ktorom vyrastajú 

a ktorý ich obklopuje, intenzívne sa zaujímajú o tom, ako vyzerá stav životného 

prostredia a majú potreba sa angažovať napr. vo zvyšovaní environmentálneho 

povedomia. Využívania hier je im blízke. 

Hry využívajú simulácie reálnych kontextov a súťaží na podporu učenia a 

prispôsobenie určitého správania. Jedným z príkladov je Super Sorter, hra, ktorá 

zavedie učiacich sa do iného náhľadu sveta a zavedie ich na zhodnocovanie 

virtuálnych materiálov, kde sú požiadaní o triedenie zmiešaných 

recyklovateľných materiálov. Plastové fľaše, kartónové škatule a iné 

recyklovateľné materiály sa objavujú na dopravnom páse a žiaci ich musia triediť 

využívajú štyri rôzne technológie. Všetky triediče sa špecializujú na jeden 

konkrétny recyklovateľný systém, a žiaci musia umiestniť triediče strategicky, aby 

dosiahli najvyššiu mieru obnovy a udržateľnosti. Záchranný čln na Mars simuluje 

fungovanie ekosystému. Vezme účastníkov na Mars, čistý štít pre ľudstvo, kde 

predstavuje rôzne ekosystémy, potravinové siete a jednobunkové organizmy. 

Účastníci vzdelávania potom dostanú úlohu pri rozhodovaní s využitím týchto 

poznatkov na vybudovanie ekosystému na Marse. Podobne je Eco a digitálna 

hra, ktorá simuluje civilizáciu a zdôrazňuje vplyv hráčov na životné prostredie 

vyžaduje, aby mladí ľudia našli rovnováhu medzi rozvojom a ochranou prírody. 

Ďalšou nedávnou aplikáciou gamifikácie je hravá a interaktívna učebnica vedy, 

ktorá umožňuje používatelia skúmajú rôzne vrstvy sveta a poskytujú pochopenie 

toho, ako ich činy ovplyvňujú prostredie. 

Alebo formou aplikácie sa môžu účastníci gamifikácie stať superhrdinami. 

Vhodným nástrojom je kalkulačka uhlíkovej stopy, kde si každý dokáže 

Overiť vlastnú nadprodukciu odpadu. Každý z nás svojou aktivitou produkuje 

uhlíkovú stopu. Jej veľkosť závisí od toho čo robíš, ako žiješ a ako veľa cestuješ. 

Táto kalkulačka ju dokáže na základe odpovedí vypočítať dopad človeka na 
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prírodu. Je zjavné, že takéto online aplikáciu dokážu pohnúť a meniť postoje 

k vytváraniu uhlíkových stôp.   

Gamifikácia môže byť veľmi užitočným nástrojom pre mladšie publikum pri 

konverzii skutočnýchsvetových problémov do zrozumiteľných a realizovateľných 

úloh a zároveň zabezpečiť, aby proces učenia bol zmysluplný a zábavný. Štúdia 

však zistila, že je potrebné viac premýšľať 

Na druhej strane je dôležité pochopiť pri tvorbe ecohier užívateľskú psychológiu 

pri vytváraní hráčskeho rozhrania. Hry musia byť nové, kreatívne a musia zahŕňať 

úrovne obtiažnosti, takže hráči časom nestrácajú záujem. Dizajn tiež musí 

zahŕňať výzvy a hádanky ako ďalšie motivácie pre používateľov, aby zostali 

zapojení. Okrem toho je to dôležité že herný dizajn má prvky rozprávania, aby 

emocionálne zapojil používateľa a obohatil ho skúsenosti [10]. 

Význam gamifikácie vo vzdelávaní  

Existuje množstvo spôsobov, ako predstaviť v triede gamifikáciu vo vyššom 

vzdelávaní, a my vám poskytneme niekoľko nápadov. Dúfame, že rozprúdime 

diskusiu o gamifikácii, aby pedagógovia a iní vzdelávatelia mohli diskutovať o 

tejto téme dôkladnejšie a poskytli príklady, v ktorých použili gamifikáciu, aby bolo 

učenie pútavejšie. 

Gamifikácia v známkovaní: Jedným z úspešných príbehov je Lee Sheldon, 

profesor na Indiana University, ktorý gamifikoval svoje vyučovanie hodiny tým, že 

opustil známkovanie a implementoval systém „bodov skúseností“ tzv. awards 

points. Výsledná známka študentov sa určuje podľa počtu bodov, ktoré nazbierali 

na konci skúškového obdobia alebo kvartálu, inými slovami, podľa toho, koľko 

dosiahli“. Študenti postupujú k úrovniam majstrovstva učenia, ako sa to robí v 

hrách. Každá úloha a každý test sú skôr odmeňujúce ako skľučujúce, nedotávajú 

známku, alebo bodové skóre. Používanie bodov skúseností umožňuje 
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pedagógom zosúladiť úrovne so zručnosťami a zdôrazniť prirodzenú hodnotu 

vzdelania. 

Ocenenie študentov tzv. odznakmi: Za každé dokončené zadanie je ocenenie 

študentov odznakmi. Môže sa to zdať ako návrat k nálepkám zlatých hviezd zo 

škôlky, ale funguje to. Keď študenti sledujú inštruktážne videá a dopĺňajú sady 

problémov, učiteľ im udeľuje body a odznaky, aby sledovali pokrok a podporovali 

vytrvalosť. Je dôležité pridať hodnotu odznakom, ako sú bonusové body, úrovne 

zručností atď., na podobnom princípe funguje aj program DofE implementovaný 

na školách, ktorí odmeňuje študentov za to, že naplnili svoj cieľ, ktorý si stanovili, 

teda že sa niečo naučili, čo si predsavzali. Za dosiahnutie menšieho cieľa získajú 

tzv. odznak, ktorý ich motivuje pokračovaní v plnení ďalších cieľov.  

Integrujte vzdelávacie videohry do svojich učebných osnov: Používanie hier 

umožňuje študentom zlyhať, prekonať sa a vytrvať. Študenti dostávajú zmysel 

pre vlastné vzdelávanie – v hrách kontrolujú rozhodnutia, ktoré robia, a čím viac  

majú, tým lepšími sú študentmi. Študenti si môžu precvičiť matematiku a jazyk 

pomocou počítačov a videohier, takýmto spôsobom sa môže trieda dostať vo 

výsledkoch oveľa vyššie ako len pri klasickom vzdelávaní.  

Implementujte celotriedny systém odmeňovania: Podporte kamarátstvo medzi 

študentmi nastavením systému odmeňovania, kde študenti niečo dosiahnu ako 

tím. Stanovte si napríklad cieľ, že 80 % triedy zloží skúšku. Ako odmenu dajte 

celej triede bonusové body alebo dokonca malú oslavu úspechu formou sladkej 

odmeny alebo triedneho výletu na konci roka. Týmto spôsobom študenti pracujú 

na zvládnutí učebných osnov spoločne namiesto toho, aby súťažili, a študenti s 

najlepšími výsledkami pomôžu tým slabším. Nepodporujeme súťaživosť, ale 

kooperáciu medzi študentmi v triede.  

Gamify domáce úlohy na podporu neformálneho učenia: Pedagógovia v 

konečnom dôsledku dúfajú, že hry prevedú učenie do neformálneho prostredia. 

Deň jednoducho nemá dostatok hodín pre pedagóga. Hry umožňujú, aby 

zvedavosť – a učenie – pokračovali aj po zazvonení zvončeka po škole.  
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Vizuálna facilitácia vo vzdelávaní  

Zber informácií vo vzdelávaní je akýsi pohľad späť na proces a zhromažďovanie 

všetkého učenia v bodoch, ktoré zahŕňajú oblasť toho, čo sa chceme naučiť, aké 

zdroje k tomu potrebujeme, ako ciele sa nám už podarilo dosiahnuť v rámci 

vzdelávania a nezabúdajme seba i študentov odmeňovať, pretože odmena je 

silný zdroj motivácie, ktorý umožňuje získať novú energiu na dobré nápady atď. 

Je to silná nástroj, ktorý dáva zmysel a učí sa z neho, čo sa urobilo. Môžeme 

k tomu použiť vizuálnu facilitáciu, ktorá sa obľúbenou u mladých ľudí, nakoľko si 

ho dotvárajú podľa vlastných predstáv.  

Takéto šablóny môžu byť tiež dobrou metódou, ktorá robí učenie jednoduchšie a 

zábavnejšie. Pomáhajú vám tiež učiť študentov zmysluplné zapisovanie 

poznámok. Napríklad, chcete, aby vaši študenti počúvali, dáte im úlohu, aby si 

v bubline zapísali najdôležitejšie veci. Vlastne takto zistíte, čo si z preberanej 

témy napr. o klimatických zmenách zapamätali.  
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Pozeranie  vzdelávacích videí umožňuje zvyšovať motiváciu mladých ľudí 

k učeniu a zároveň podporuje ich prirodzenú zvedavosť1.   

Aké sú výhody gamifikácie v učení2? 

1. Zvyšuje zapojenie študentov 

Štúdie ukázali, že študenti s väčšou pravdepodobnosťou strávia čas hraním hry 

založenej na učení, ak používate systém odmeňovania. Odznaky a body 

pomáhajú premeniť prácu, ktorú študent dokončuje, na hmatateľný prínos. 

Zvýšením angažovanosti tiež zaznamenáte nárast uchovania učiva či preberanej 

témy prostredníctvom gamifikovaného vzdelávania. Študenti sa budú môcť 

ľahšie vžiť do obsahu prostredníctvom praxe, než len čítať alebo pozerať 

prednášku. 

2. Vytvára a podporuje nadšenie 

Gamifikované učenie sa môže použiť na podporu pocitov nadšenia pre daný 

predmet, najmä v predmetoch, s ktorými študenti zápasia, ako je matematika, 

fyzika a iné. Vytvorením gamifikujúceho učenia s odmenami sa študenti stávajú 

nadšenými a súťaživými, keď sa učia prostredníctvom kvízov, prieskumov 

verejnej mienky a iných metód spolupráce so svojimi rovesníkmi. Nadšenie 

môžeme vyvolať u akejkoľvek témy, ktorou je napríklad životné prostredie, 

klimatické zmeny, biodiverzita či odpadové hospodárstvo.  

3. Poskytuje okamžitú spätnú väzbu 

Väčšina gamifikačných aplikácií umožňuje okamžitú spätnú väzbu, ktorú môžu 

študenti využiť na to, aby videli, kde sú medzi svojimi rovesníkmi. Tieto informácie 

môžu prinútiť študenta, aby znova vyskúšal kvíz alebo aktivitu, aby získal vyššie 

umiestnenie, a vytvára motiváciu pre ďalšiu angažovanosť študentov. Môžeme 

rovnako formou gamifikácie nepochopené učivo znova si preštudovať a využívať 

herné mechanizmy na overenie úrovne porozumenia. 

 
1 https://tophat.com/blog/gamified-learning/ 
2 https://tophat.com/blog/gamified-learning/ 
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4. Vytvára sociálne prepojenia 

Vo vzdelávaní sa často stretávame s tým, že študenti majú problémy s 

vytváraním sociálnych väzieb s ostatnými študentmi vo vlastnej triede. 

Gamifikované učebne, virtuálne priestory pomáhajú študentom, ktorí majú 

problémy so sociálnou interakciou, a dávajú im dôvod spolupracovať. Platí to 

najmä vtedy, ak vytvárate tímové súťaže, ktoré od študentov vyžadujú spoluprácu 

na výzvach spoločne a musia navzájom spolu komunikovať, riešiť úlohy, 

kooperovať. V takomto prípade by nemali byť podporovaní len silní hráči v triede, 

ale mala by sa vytvárať podporné prostredie. Je na dôležitom dospelom, aby 

nevytváral súťažné prostredie, ale kooperačné prostredie. 

5. Nízka nákladovosť  

Náklady na gamifikované učenie sa líšia v závislosti od typu systému, ktorý 

používate. Inštruktorom môžu vzniknúť náklady na vybavenie, softvér a školenie. 

Pre školy sú prevažne tieto systém dostupné na zvýhodnené ceny. Na druhej 

strane ak využívate aplikácie len so základnými funkciami, mnohé sú bezplatné.. 

Pri systémoch, ktoré sa dodávajú online alebo sú hosťované v prostredí 

vzdelávania, sú často spojené náklady na podporu alebo údržbu. Najviac energie 

však stojí ich príprava. 

6. Hodnotenie študentov 

Pri výbere hry nie je jasné, ako sa výsledky gamifikovanej vzdelávacej aktivity 

prepoja s hodnotením predmetu v škole. Zatiaľ čo väčšina hier má zabudovaný 

spôsob sledovania pokroku, budete musieť nájsť spôsob, ako toto premeniť na 

plnenie cieľov. Nie je vždy ľahké nájsť vhodnú kombináciu medzi hrami na trhu a 

vašimi učebnými materiálmi, ide o časovo náročný proces. 

Je potrebné vo vzdelávaní získavať spätnú väzbu, aby mal pedagóg prehľad, čo 

bolo z preberanej témy pochopené. Okamžitá spätná väzba môže vytvárať 

problémy s rozpätím pozornosti študentov.  
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Herný dizajn 

Herný dizajn ako dôležitý nástroj k pútaniu pozornosti, ktoré sa skladá 

u niekoľkých krokov. Princípy gamifikácie sú skutočne princípmi dobrého 

herného dizajnu. Hry sú veľmi úspešné, pokiaľ ide o zapojenie hráčov a ich ďalšie 

používanie. Čo konkrétne robia herní dizajnéri, aby podporili motiváciu hráčov a 

prinútili ich pokračovať v hraní? Pokiaľ ide o zapojenie koncových používateľov, 

zo sveta herného dizajnu sa možno naučiť veľa lekcií. Tu je niekoľko princípov 

gamifikácia vypožičaných z herného dizajnu [11]: 

Ide o príbeh. Dobrý príbeh stimuluje tvorivú stránku. Existuje prirodzená túžba 

vidieť, čo sa stane ďalej, čo hráča ťahá so sebou. Príbeh dáva smer a prispieva 

k rozhodovaniu. Vďaka pútavému príbehu budú hráči robiť rozhodnutia, ktoré 

posúvajú príbeh vpred. 

Dajte hráčom vedieť, ako sa im darí. Ľudia chcú vedieť, že to, čo robia, ich 

posúva bližšie k cieľu. Poskytnite vizuálne indikátory, ktoré hráčom ukážu, ako 

im akcie, ktoré robia, pomáhajú dosiahnuť tieto ciele a koľko toho ešte musia 

urobiť, kým ich urobia. Keď hráči vidia pokrok, sú viac motivovaní pokračovať. 

Často odmeňujte hráčov. Keď hráči postupujú a plnia požadované úlohy, 

odmeňte ich. Mohlo by to byť také jednoduché, ako skóre, ktoré sa zvyšuje pri 

dokončení každej úlohy. Mohlo by ísť o vizuálne vylepšenia, zmeny v hrateľnosti 

alebo o napredovanie príbehu. Nech je to čokoľvek, malo by to byť niečo, čo hráč 

chce. 

Na estetike záleží. Herní dizajnéri vedia, že hoci to nemusí byť najdôležitejším 

faktorom úspešnej hry, to, ako hra vyzerá, má veľký vplyv na záujem a 

angažovanosť hráča. Vizuálny dizajn je často prvým dojmom, ktorý hra dáva 

potenciálnym hráčom. To platí bez ohľadu na to, či sa hra hrá na televízore, na 

smartfóne alebo na stole. Sú to vizuálne prvky, ktoré vzbudzujú počiatočný 

záujem a podporujú zapojenie. 

Musím ich všetkých chytiť. Zbieranie vecí a snaha o kompletné zostavy je pre 

ľudí bežnou motiváciou. Tým, že im dáte niečo, na čo môžu mieriť a zbierať, 

dávate hráčom možnosť vytvárať si vlastné ciele. Vďaka tomu sa viac zapájajú, 
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aby dokončili tieto sady. Zbieranie vecí uspokojuje všetky tri základné motivácie. 

Dáva pocit kompetencie a majstrovstva pri dosahovaní celého súboru. Existuje 

autonómia v tom, ako zbierajú predmety, v akom poradí alebo dokonca v tom, či 

ich vôbec zbierajú. Umožňuje im tiež nadviazať kontakt s ostatnými zdieľaním a 

porovnávaním svojej zbierky s ostatnými. 

Postupne pridávajte zložitosť, aby veci zostali zaujímavé. Ak hra zostane stále 

rovnaká, hráči sa časom začnú nudiť. Začnite jednoducho a rozvíjajte svoje 

zručnosti zavádzaním nových pravidiel po jednom. Umožnite hráčom prispôsobiť 

sa novým systémom pred pridaním ďalších nových pravidiel. 

Princípy gamifikácie z herného dizajnu 

Gamifikácia je teda preberanie prvkov z herného dizajnu a ich použitie na 

zlepšenie používateľského zážitku z produktu, služby alebo procesu. Použitie 

princípov gamifikácie z herného dizajnu môže zlepšiť jednoduchosť používania a 

zvýšiť celkový pôžitok pre lepšiu používateľskú skúsenosť. (V podstate to robí 

akýkoľvek zážitok viac podobným hre.) To zahŕňa používanie herných prvkov, 

ako sú: 

Príbeh alebo rozprávanie. Vytvorte príbeh o tom, čo hráči robia, aby ste im dali 

dôvod sa zaujímať. Posúvanie príbehu vpred môže byť silnou motiváciou 

pokračovať. 

Vylepšený vizuál a interaktivita. Estetika by mala byť pútavá a príjemná, aby 

upútala pozornosť a udržala úplné ponorenie a zapojenie. 

Častá spätná väzba o pokroku. Ukážte hráčom, ako ich činy súvisia s 

dosiahnutím cieľa. 

Odmeny. Dajte hráčom niečo, čo chcú ako odmenu za dosiahnutie cieľov. 
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3  GAMIFIKÁCIA A DIGITÁLNE NÁSTROJE VO VZDELÁVANÍ  

Gamifikácia využíva a prepája herný dizajn a behaviorálne vedy tak, aby 

pomohla zlepšiť procesy, produkty a služby v rôznych oblastiach nášho 

života.  Je, napríklad, výbornou metódou využívanou v rôznych odvetviach 

manažmentu (napr. personálny manažment či manažment zmien), ale netreba 

zabúdať ani na jej úlohu v školstve. 

Gamifikácia nie je iba o tvorbe hier, je aj o zavádzaní zážitkových, pútavých a 

inovatívnych foriem vzdelávania do školského systému. Prebúdza v žiakoch 

(a častokrát aj v pedagógoch) záujem o vzdelávacie témy, podporuje aktívnu 

participáciu a udržiava pozornosť žiakov, pričom im dáva aj okamžitú spätnú 

väzbu. 

V rámci gamifikácie poznáme tri základné herné prvky (často označované 

skratkou PBL podľa anglických názvov): 

• Body (Points) 

• Odznaky (Badges) 

• Rebríčky (Leaderboards) 

Okrem nich existujú aj ďalšie herné prvky, akými sú úrovne, ukazovateľ progresu, 

výzvy, sociálna interakcia, odmeny atď. Pozrime sa, aké prvky obsahujú vyššie 

spomenuté aplikácie využívajúce gamifikáciu. Ak chceme hovoriť o potrebe 

zvyšovanie motivácie mladých ľudí k učeniu, musíme rozoznávať aj motivačné 

zdroje. Motivácia učiť sa, je založená na výzve, zvedavosti, spolupráci a 

konkurencieschopnosti, a nie v používaní rôznych zariadení v triede. Je potrebné 

hovoriť o tom, či využívanie digitálnych nástrojov v školskom prostredí je 

dodatočne podmienené použitím klasických textových učebných pomôcok a 

spôsoboch ich využitia v školskom prostredí je efektívny. Aby sme dosiahli 

efektivitu digitálnych nástrojov vo vzdelávaní, musíme vedieť rozlišovať medzi 

jednotlivými aplikáciu, ako aj poznať spôsoby ich využitie. Z tohto dôvodu 

v nasledujúcej časti popíšeme najpoužívanejšie online nástroje, ktoré dokážu 

využívať učitelia, pracovníci s mládežou, lektori a inštruktori formálneho 

i neformálneho vzdelávania pre dosahovanie vytýčených vzdelávacích cieľov.   
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Aplikácia 1: Duolingo 

Aplikácia Duolingo je určená na výučbu cudzích jazykov. Pri jazykoch je dôležité 

zapamätať si veľa slov. Takže cieľom gamifikácie je udržať používateľa v 

nepretržitom kontakte s novým jazykom. Na to nám slúži ukazovateľ počtu dní za 

sebou, kedy sme sa učili. 

Ďalším dôležitým prvkom je rozčlenenie na malé časti, ktoré sú ľahko 

zvládnuteľné, či ukazovanie progresu. 
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Aplikácia 2: Socrative 

Socrative je aplikácia, prostredníctvom ktorej môže učiteľ zadávať rôzne otázky 

vo svojej triede a žiaci resp. študenti v priebehu krátkeho času na tieto otázky 

odpovedajú. Táto aplikácia má svoje dve podoby - učiteľskú a študentskú. 

Študentská verzia slúži len na  prihlásenie sa do určitej triedy (podľa zadaného 

kódu) a v učiteľskej je možné tieto otázky vytvárať. 

 V rámci tejto aplikácie je možné vytvoriť viaceré typy otázok. Ide o otázky s 

možnosťami (a, b. c. d), otázky typu pravda/nepravda, ale aj krátke otvorené 

otázky. Tak isto je možné pracovať v tímoch a využiť tým prvky súťaživosti. 

Na hlavnej stránke Socrative je možné využiť existujúce testy a vyskúšať si tak 

prostredie aplikácie. Okrem sprístupňovania testov môže učiteľ využiť aj možnosť 

rýchlej otázky, teda spustenie prázdnej otázky iba s možnosťami, pričom zadanie 

sprostredkuje učiteľ len verbálne.  

Socrative umožňuje online iba jeden test a jeho spúšťanie a ukončenie je plne v 

kompetencií učiteľa. 
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Aplikácia 3: MindONmap - Myšlienková mapa online  

Myšlienková mapa je dokonalý nástroj nášho mozgu. Slúži na organizovanie 

myšlienok. 

Definícia : Myšlienková mapa má tieto základné funkcie: 

• aktivuje celý mozog, 

• umožňuje nám plne sa sústrediť na daný predmet, 

• robí väzby medzi jednotlivými informáciami, 

• umožňuje združovať, alebo naopak od seba separovať jednotlivé 

myšlienky. 

Myšlienkové mapy umožňujú: 

• lepšie plánovať, 

• rozvíjať komunikačné schopnosti, 

• rozvoj tvorivosti, 

• zvýšiť koncentráciu, 

• zlepšiť organizačné schopnosti, 

• lepšie si pamätať, 

• lepšie vnímať komplexné problémy. 

Myšlienkové mapy môžeme kresliť na papier, ale veľmi účinným nástrojom je 

program napr. FreeMind, ktorý umožňuje s mapami jednoducho pracovať 

pomocou skrývania a zobrazovania jednotlivých vetiev. Týmto spôsobom možno 

aj triediť a zvýrazňovať jednotlivé myšlienky. 
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Aplikácia 4: ONLINE NÁSTENKA – JAMBOARD / MIRO 

 

Online nástenka je vhodným nástrojom k rozobraniu konkrétnej témy v skupinách 

alebo hromadne spoločne aktívnym zapojením všetkých žiakov v jednom 

priestore a čase.  

Pomocou tejto doplnkovej aplikácie Jamboard môžete prehliadať, zobrazovať a 

zdieľať aplikácie Jam vytvorené vami a členmi vášho tímu. Jamboard je digitálna 

nástenka, ktorá umožňuje načrtnutie nápadov a ich uloženie v cloude aj 

vzdialeným tímom, vďaka čomu je k ním možné pristupovať z ľubovoľného 

zariadenia. 
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Aplikácia 5: Kahoot  

Kahoot je mobilná aplikácia, ktorou je možné zaviesť princíp učenia sa hraním 

do vyučovacieho procesu. V aplikácii spadajúcej pod tzv. game-based classroom 

response systems si učiteľ vytvorí kvíz s ľubovoľnými otázkami. Každý kvíz má 

pridelené číslo, ktoré žiaci s mobilnými zariadeniami zadajú do nainštalovanej 

Kahoot aplikácie a všetci môžu súťažiť naraz. Respondenti sa do kvízu zapájajú 

prostredníctvom mobilných zariadení pripojených na internet, ktoré slúžia počas 

hry ako hlasovacie zariadenia. Po každej otázke majú okamžitú spätnú väzbu na 

svoju odpoveď a vidia ako v hre stoja v porovnaní so spolužiakmi. Využívanie 

tohto spôsobu zvyšuje interakciu medzi vyučujúcim a učiacimi sa, rovnako, ako 

zlepšuje ich motiváciu.  

Zhodne je riešené aj prepínanie otázok – učiteľ čaká, kým odpovie dostatok 

účastníkov a po vyhodnotení spúšťa ďalšiu otázku. Okrem kvízov je možné v 

Kahoot vytvárať aj dotazníky a ankety, pomocou ktorých sú k dispozícii rýchle 

odpovede na otázky aj s ich kvantitatívnym vyhodnotením. Okrem vytvárania 

kvízov zo strany učiteľa, je možné využiť aplikáciu aj na zadávanie úloh učiacim 

sa tým, že vytvárajú vlastné kvízy s otázkami. Možnosti nastavení otázok, ktoré 

Kahoot obsahuje, sú napr. v podobe zadania otázky, časového limitu na 

zodpovedanie, prideľovanie bodov, nahrávanie multimediálnych súborov, 

možností odpovedí, ako aj uvedenia zdrojov [12]. 
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Kahoot, Je to forma kvízu, ktorý si môžeme pripraviť na mieru, podľa 

preberaného učiva, alebo si vyhľadať už vopred pripravené kvízy. Zapadá do 

kategórie aplikácií, ktoré využívame pre formu vyučovania označovanej ako 

„Gamification“. 

Umožňuje zopakovať učivo na úvod hodiny alebo na záver tematického 

celku,  preopakovať alebo zdiagnostikovať úroveň pochopeného a naučeného 

učiva na konci vyučovacej hodiny alebo zisťovať názor žiakov na určité témy. 

Čo je na aplikácii kahoot! ešte také skvelé? Žiaci si opakujú s radosťou, súťažia 

medzi sebou a medzi jednotlivými otázkami je aj priestor na dovysvetľovanie 

slabšie osvojeného učiva. Ďalšou výhodou je, že príprava jednoduchého kvízu 

nám nezaberie viac ako 15 minút. A na zapojenie sa do kvízu nemusia mať žiaci 

nevyhnutne iPad alebo tablet, hlasovať môžu aj cez vlastné mobilné zariadenie. 

Ako to celé funguje? 

1. Učiteľ si na platforme Kahoot!  vytvorí svoje konto 

(https://create.kahoot.it/register) 

2. Následne si môže vytvoriť svoj kvíz. Vytvoriť si ho môže on-line na počítači 

alebo tablete (iPade). 

3. Keď ho má hotový, spustí si ho z PC v triede alebo tabletu a premietne ho 

na tabuli. 

4. Žiakom sa zobrazí kód, idú na stránku Kahoot!, do skecie Play 

Kahoot! a zadajú kód a svoje meno na svojom tablete. Týmto sa prihlásia 

do kvízu. 

5. Na tabuli sa postupne objavujú mená žiakov. 

 

TIP: Pokiaľ niektorý zo žiakov zadá neslušné meno, alebo nedodrží zadané 

parametre na ktorých sa vopred dohodnete (napr. celé meno bez smajlíkov), 

môžete sa jednoducho na meno nastaviť a vymazať. Žiak sa môže zaregistrovať 

ešte raz a správne. 

http://www.kahoot.com/
https://create.kahoot.it/register
https://kahoot.it/
https://kahoot.it/
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6. Keď sú všetci žiaci zaregistrovaní, učiteľ spustí kvíz. 

7. Na tabuli sa postupne objavujú otázky a k nim možnosti odpovedí. 

8. Žiaci na svojich tabletoch vidia iba odpoveďové tlačítka a hlasujú za 

odpoveď, ktorú považujú za správnu. 

9. Pokiaľ chcú vyhrať, musia nielen zadať správnu odpoveď, ale musia byť aj 

veľmi rýchli. 

10. Po každej otázke sa na tabuli zobrazí správna odpoveď a graf 

s výsledkami. Tu je priestor na dovysvetlenie, pokiaľ niekto odpovedal 

nesprávne. 

11. Učiteľ postupuje na ďalšiu otázku, kliknutím na „Next“. 

12. Po poslednej otázke sa zobrazia výsledky – skóre prvých troch žiakov [13]. 
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Aplikácia 6: Quizizz  

Podobne ako pri aplikácií Kahoot aj Quizizz je vytvorený na báze tzv. game-

based classroom response systems, kde si učiteľ vytvorí kvíz s ľubovoľnými 

otázkami. Pre učiteľa je nutná počiatočná registrácia, kde je potrebné zvoliť si 

základné identifikačné údaje. Následne je možné začať vytvárať nový kvíz. 

Prvotné nastavenie obsahuje názov, výber jazyka (dostupná čeština), nastavenie 

zverejnenia a vloženie obrázku pre celý test. Po zadefinovaní základných 

nastavení môže používateľ prejsť k vytváraniu samotných testovacích otázok. Na 

ľavej strane obrazovky sú zobrazené textové polia pre vpisovanie zadania a 

možností, na pravej je náhľad vkladanej otázky. Povoľovaná je len jedna správna 

odpoveď. Prepínanie medzi otázkami je možné cez bočný panel. Okrem ručného 

vpisovania otázok je možné aj kopírovať ich z iných kvízov, ktoré Quizizz dokáže 

vyhľadávať na základe zadaných kľúčových slov.  

Zmenou oproti aplikácií Kahoot je, že v aplikácií Quizizz vidia respondenti na 

svojich mobilných zariadeniach aj znenie otázky a aj možnosti na odpovedanie. 

Ukladanie testu je spojené s ďalšou ponukou nastavení. Je možné vybrať 

náročnosť, oblasti, ktorých sa test týka a tagy. Pripravené testy je možné spustiť 

naživo alebo ich nechať na neskôr. V prípade ak plánuje učiteľ spustiť test priamo 

počas vyučovania, je potrebné nastaviť ešte ďalšie parametre. Respondenti sa 

prihlasujú pomocou kódu. Po prihlásení všetkých respondentov, spustí učiteľ 

testovanie. Počas testovania vidí učiteľ na svojom zariadení ako jednotliví 

respondenti odpovedajú a po zodpovedaní všetkých otázok všetkými 

respondentmi môže učiteľ vidieť celkovú úspešnosť v štatistike kvízu/testu. 

Výsledky je možné exportovať do tabuľky. [12]. 
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Aplikácia 7: Mentimeter 
 

Mentimeter je aplikácia, ktorá umožňuje používateľom vytvárať prezentácie a 

prijímať spätnú väzbu v reálnom čase na hodinách, stretnutiach, konferenciách a 

iných skupinových aktivitách. Používatelia môžu získať spätnú väzbu 

prostredníctvom prieskumov, kvízov, cloudov, otázok a odpovedí a ďalších 

interaktívnych funkcií zahrnutých v prezentácii. 

 

Ako sa pripojiť k prezentácii Mentimetra a prečo sa to môže pokaziť 

Mentimeter ponúka účastníkom dve metódy, ako sa pripojiť k svojej prezentácii. 

Zadanie 6-ciferného kódu 

Keď používateľ vytvorí prezentáciu, dostane v hornej časti obrazovky ľubovoľný 

6-ciferný kód. Publikum môže tento kód použiť na prístup k prezentácii.  
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Vstupný displej Mentimeter na smartfóne 

Tento číselný kód trvá iba 4 hodiny. Ak prezentáciu opustíte na 4 hodiny a 

potom sa vrátite, zmení sa jej prístupový kód. Preto je nemožné zachovať pre 

vašu prezentáciu v rovnakom čase rovnaký kód. Veľa šťastia, keď to vopred 

oznámite svojmu publiku na sociálnych sieťach alebo si ho vytlačíte na 

vstupenkách a letákoch na udalosti! 

Použitie QR kódu 

Na rozdiel od 6-ciferného kódu je QR kód trvalý. Publikum má prístup k 

prezentácii kedykoľvek skenovaním QR kódu. Umožňuje pripojiť k prezentácii 

Mentimetra 

 

https://help.mentimeter.com/en/articles/2780681-for-how-long-is-my-voting-code-valid
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Ukážka 
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Aplikácia 8: Actionbound 
 

Actionbound. Je to webový nástroj prepojený s aplikáciou. Webstránka slúži na 

tvorbu a správu hier (tzv. boundov), cez mobilnú aplikáciu sa vytvorené boundy 

hrajú. Všetko je to krásne jednoduché a zdarma! Actionbound by ste mali 

vyskúšať, i keď nie ste učiteľ. Hry môže vytvárať a hrať úplne každý. Webstránka 

je len v nemeckom či anglickom jazyku, aplikácia je dostupná aj v slovenčine.      

Actionbound zaujme možnosťami úloh a otázok, ktoré sa v ňom dajú tvoriť. 

Samozrejmosťou sú otázky s otvorenou odpoveďou, výberom správnej 

odpovede z viacerých možných či zoraďovanie podľa poradia. Obzvlášť pútavé 

sú tzv. misie, v ktorých môžete ako úlohu zadať natočenie videa, vytvorenie 

audio nahrávky či fotografie. 

Hráči môžu mať za úlohu aj vyhľadať určité miesto podľa súradníc, mapy 

alebo smerovej ružice. Okrem toho môžu hľadať QR kódy, ktoré v teréne vopred 

umiestnite. Ako tvorca máte možnosť nastaviť celkový čas hry, trvanie 

jednotlivých úloh, počet pridelených alebo odobraných bodov a mnoho ďalšieho. 

Hra sa pred spustením v aplikácii nahrá do mobilného zariadenia (keď ste 

napr. v dosahu bezplatnej Wi-Fi) a počas hry tak hráči už nepotrebujú byť 

online. 3 

 
3 https://lepsiageografia.sk/materialy/actionbound-aplikacia-s-ktorou-je-ucenie-sa-zabavou/ 
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Aplikácia 9: Edpuzzle 

Edpuzzle Ide o aplikáciu, pomocou ktorej môže používateľ vytvoriť videokvízy na 

rôzne témy. Edpuzzle má svoju verziu aj ako webová aj ako mobilná aplikácia. 

Prvým krokom je registrácia na tejto platforme. Na začiatku je potrebné rozlíšiť, 

či ide o registráciu učiteľa, alebo žiaka. Po prihlásení sa zobrazia používateľovi 

vytvorené kvízy, ktoré môže modifikovať prípadne doplniť o ďalšie. Doplnenie 

nového kvízu začína nahratím videa buď z portálu Edpuzzle, alebo z ktorejkoľvek 

inej webovej lokality resp. z vlastného zariadenia používateľa. Je možné v tomto 

kroku aj vyhľadávať videozáznamy podľa kľúčových slov. Po nahratí, resp. po 

výbere videozáznamu sa dostávame do tzv. strihacieho módu, kde je z nahratého 

videa možné vytvoriť kvíz. Strihací mód obsahuje 4 činnosti, ktoré môžeme s 

videozáznamom urobiť.  

• Pre potreby kvízu je možné hneď v úvode zmenšiť dĺžku videa zostrihaním na 

požadovaný rozsah. Toto skrátenie je intuitívne a robí priamo na časovej osi 

nahratého záznamu. • Nahratie sprievodného komentára tvorcom kvízu.  

• Nahratie hudby do videozáznamu.  

• Vytvorenie otázok v kvíze je tak isto veľmi intuitívne. Na časovej osi presunieme 

ukazovateľ na požadovaný čas, kedy bude otázka položená. Ukazovateľ na 

časovej osi je označený otáznikom. Po presunutí sa na požadované miesto na 

časovej osi, klikneme na otáznik na ukazovateli a vytvoríme otázku. Otázky môžu 

byť v troch tvaroch. Prvým je jednoduchá otázka, druhým je výber z viacerých 

možností (aj viac správnych) a tretím tvarom otázky je komentár. Po ukončení 

vytvárania kvízu a jeho ukladaní, je možné nastaviť aj možnosť, že žiaci/študenti 

nebudú môcť pokračovať v pozeraní videa bez toho, aby zodpovedali na otázky 

v kvíze. Edpuzzle umožňuje vytvárať aj vlastné triedy učiteľa s konkrétnymi 

účastníkmi a následné posielanie videokvízov je o to jednoduchšie. Účastník 

kurzu sa prihlasuje do konkrétnej miestnosti pomocou kódu poslaného učiteľom, 

resp. reakciou na pozvanie od učiteľa [12]. 
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Gamifikácia na záver 
 

Tu je 8 dôvodov, prečo je gamifikácia v sektora formálneho či neformálneho 

vzdelávania dôležitá a preferovaná generáciou Z, dokonca využiteľnosť 

nachádza - v tímoch a firemnom prostredí: 

• Gamifikácia má na proces učenia sa značný dopad, ktoré umožňuje  

zapojenie všetkých v jednom priestore tak, aby pracovali na spoločnom 

cieli. 

• Má vplyv vnútornú a vonkajšiu motiváciu, posilňuje mechanizmy a vôľu 

učiť sa aj menej zaujímavé predmety, ktoré sú vo všeobecnosti 

u študentov neobľúbené.  

• Vďaka nej sa vo procese vzdelávania cíti produktívnejšími 81 % študentov 

a sú šťastnejšími viac v porovnaní s klasickým vzdelávaním, v ktorom 

majú pocit zlyhania. 

• Súťaženie v skupinách či v tímoch pri využívaní digitálnych aplikáciu 

motivuje mladých ľudí k dosahovaniu vyšších výkonov, pretože 

nachádzajú vnútornú motiváciu, o ktorej predtým nevedeli, či vykazujú 

vyššiu mieru snahy niečo sa nové naučiť.   

• Používanie herných aktivít zvyšuje motiváciu mladých ľudí o 45-48 %. Ak 

učiteľ, pracovník s mládežou či lektor používa gamifikáciu, viac ako 

polovica mladých ľudí sa zapojí bez nútenia k učeniu sa. 

• Viac ako polovica študentov súhlasí s tým, že digitálne nástroje by sa mali 

stať bežnou súčasťou procesu vzdelávania na školách i mimo nich, 

pretože si tak dokážu lepšie zapamätať preberané učivo či konkrétnu 

tému.  

• Gamifikácia umožňuje zlepšovať klímu v triede a podporuje kooperáciu 

medzi žiakmi v triede interaktívnou formou, ktorá prináša mnoho zážitkov 

práve tým, že využíva prvky herných modulov a odmeňovania.  

• Využívanie gamifikácie robí predmety, preberané učivo a každé témy 

zaujímavejšími, interaktívnymi a otvorenými k poznaniu. 

https://www.talentlms.com/blog/gamification-survey-results/
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