
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 

Levice 

4. Názov projektu Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ACP8 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub „podnikavý človek“ – aktívny 

občan, prierezové témy. 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 07.06.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu seminárna miestnosť 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Alena Krtíková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-

praxou/ 
 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola spoločná práca s odbornou literatúrou a diskusia. 

Diskutovali sme na tému Riadenia organizácie, pričom sme analyzovali  štýly riadenia. Súčasťou 

stretnutia bola aj diskusia nad implementáciou tvorby vízie v edukačnom procese. 

Kľúčové slová: riadenie organizácie, štýly riadenia, tvorba vízie, osobnostný rozvoj. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Práca s odbornou literatúrou. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba vízie. 

4. Záver a odporúčanie. 

Témy: riadenie organizácie, praktické líderstvo, tvorba vízie. 

Program stretnutia: 

1. Spoločná analýza odbornej literatúry,  

2. Diskusia, brainstorming, 

3. Tvorba vízie – didaktického materiálu, 

4. Záver a tvorba odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskutovali sme o rôznych štýloch riadenia ľudí. Z analýzy odbornej literatúry sme vytvorili tieto 

poznámky, ktorých obsah spracujeme prostredníctvom DAU a sprístupníme ako prierezovú tému 

žiakom (podnikateľské zručnosti, zmysel pre inovácie). 

Likertove štýly vedenia  

Likertove štýly vedenia zostavil profesor Likert, podľa ktorého je tento prístup nazvaný, vypracoval 

klasifikáciu štýlov vedenia ľudí na základe štúdia manažérov. Predpokladal existenciu štyroch štýlov: 

 Exploitačno – autoritatívny štýl vedenia – vedúci sú vysoko autoritatívni a len málo dôverujú 

podriadeným.  

Benevolentne – autoritatívny štýl vedenia – vedúci má záujem o niektoré nápady podriadených, a 

teda existuje určitá komunikácia zdola nahor.  

Konzultatívny štýl vedenia – vedúci dôverujú podriadeným do značnej miery.  

Participatívno – skupinový štýl vedenia – vedúci dôveruje podriadeným vo veľkej miere  

Podľa Likerta dosahujú najväčšie úspechy manažéri používajúci posledný systém. Podriadení týchto 

manažérov dosahujú vysokú efektivitu pri určovaní a plnení cieľov. Dôvod úspechu tohto systému 

videl Likert v uplatňovaní vysokého stupňa participácie pracovníkov na riadení. Najefektívnejší 

vedúci sa orientuje na ľudské aspekty riadenej skupiny, teda na podriadených.  

 

Štýly vedenia založené na báze manažérskej mriežky  

Robert Blake a Jane Moutonová vypracovali maticu (mriežku) určujúcu mieru záujmu manažéra o 

úlohu a o pracovníkov. Matica má dva rozmery s políčkami 9 x 9. Vodorovné vzostupné usporiadanie 

polí od 1 do 9 určuje rastúcu intenzitu záujmu manažérov o úlohy a zvislé usporiadanie polí 1 až 9 

vyjadruje rastúcu intenzitu pozornosti manažérov upriamenej na ľudí. V matici je teda 81 pozícií, 

ktoré vyjadrujú rôzne štýly vedenia. Blake a Moutonová umiestnili do matice niekoľko typických 

štýlov vedenia:  

Vedúci voľného priebehu (1,1) – predstavuje najhorší štýl vedenia, charakteristický ľahostajnosťou a 

apatickosťou. Často sa tento typ označuje aj ako nedostatočné riadenie.  

Vedúci spolku záhradkárov (1,9) – podporuje zamestnancov a vychádza im v ústrety.  



Autoritatívny vedúci (9,1) – zameriava sa na plnenie úloh bez väčšej pozornosti venovanej 

zamestnancom.  

Kompromisný vedúci (5,5) – jeho zámerom je priemerný výkon skupiny a udržanie morálky na 

uspokojivej úrovni.  

Tímový vedúci (9,9) – pracovníci sú nadchnutí pre svoju prácu, čo sa odráža na plnení úloh v rámci 

tímovej spolupráce.  

Patemalista (9, 9) – kombinuje záujem o ľudí s plnením úloh, ale nie spôsobom ako tímový vedúci. K 

podriadeným pristupuje z pozície „Patríš mi a ja pomôžem tvojej kariére. Preto očakávam, že budeš 

voči mne lojálny.  

Vytvorili sme si ppt, v ktorej vysvetľujeme základné pojmy (ukážka): 

 

 

 

Členky klubu informovali o pokračovaní prác so žiakmi na príprave materiálov pre projektové 

stretnutie v Slovinsku v rámci participatívneho štýlu riadenia. Oboznámili sa s odborným materiálom 

pre prípravu projektových výsledkov. V rámci deľby práce a zodpovednosti sa pracuje na tvorbe 

obsahu PP prezentácie žiakov aj pedagógov, príprave ankety na prieskum závislostí medzi mládežou, 



prekladoch materiálov do AJ, tvorbe otázok do videovizitiek účastníkov projektu. Ing. Bajúzová sa 

v rámci prípravy workshopu o zdravých jedlách z regiónov osobne zúčastní prípravy a podávania 

regionálnych špecialít v miestnom stravovacom zariadení a zozbiera materiál na prípravu videa. 

V ďalšej časti členky zdieľali svoje poznatky a skúsenosti z inovačného vzdelávania zameraného na 

rozvoj kompetencií pedagógov v prostredí Microsoft Office: digitálne zdroje a nástroje vo 

vyučovacom procese, on-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach, vytváranie online testov, 

archivácia študijných materiálov cez OneDrive, nastavenie a ochrana osobných údajov.  Získané 

zručnosti nám umožnia zvýšiť digitálnu gramotnosť a v rámci vedenia žiakov praktizovať situačný 

prístup s orientáciou na úlohy a na osobu. 

Odporúčame pokračovať v aktivitách, v ďalšom zdieľaní Best Practice a prostredníctvom didaktickej 

analýzy učiva sprístupniť materiály žiakom. 

 


