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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a zdieľanie názorov na aplikáciu komunikačných metód 

pri rozvoji sebapoznania a tvorbe vlastného „brand“-u. Spoločne sme v rámci stretnutia zdieľali 

návrhy na praktické metódy a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: komunikačné metódy, sebapoznanie, výmena OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Evokácia skúseností. 

2. Analýza odborných zdrojov. 

3. Kreatívna syntéza. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Evokácia pedagogických skúseností účastníkov – Questionstorming. 

2. Skupinová analýza odborných zdrojov – INSERT značky. 

3. Kreatívna syntéza – Synektika. 

4. Záver a zhrnutie. 



13. Závery a odporúčania: 
V rámci stretnutia v procese evokácie skúseností sme sa zamerali na metódy a techniky správneho 

kladenia otázok. Povaţujeme túto kompetenciu za kľúčovú pri rozvoji podnikateľských vedomostí ale 

aj v rámci všeobecného rozvoja ţiaka. 

Kladenie otázok  

 čelom kladenia správnych otázok je zistiť cieľ komunikácie, overiť problematické body, spresniť 

podrobnosti správy, ubezpečiť sa o správnom prijatí a pochopení správy. Formulácia otázok súvisí s 

počúvaním s porozumením. 

Zo zručnosti kladenia otázok je potrebné hne  na začiatku vyčleniť otázky, na ktoré sa neočakáva 

odpove   tzv. rečnícke otázky  a sugestívne otázky, ich cieľom nie je dozvedieť sa odpove , ale dajú 

sa chápať ako výrok. 

Existuje niekoľko typov otázok, pričom kaţdý typ má svoj účel a zámer : 

1.                 – predpokladá obsiahlejšiu odpove , je voľne  

formulovaná, vypovedá o veciach a motívoch d leţitých pre druhú stranu, výsledkom je  alšia 

diskusia. Otázky začínajú zámenami: načo, prečo, kto, ako a iné, m ţu byť formulované: „mohli by 

ste...“, „bolo by moţné...“   

2.                 – predpokladá jednoznačnú odpove : áno nie, nedáva priestor na  alšiu 

diskusiu;  

3.                     – ponúka niekoľko alternatívnych odpovedí, z ktorých si má 

odpovedajúci vybrať, nepredpokladá sa zamietavá odpove    

4.                   – cieľom je ovplyvniť odpove  partnera, povaţujeme ju viac za výzvu 

alebo príkaz ako za skutočnú otázku;  

5.             – ak je potrebné čeliť pripomienkam alebo námietkam, zisťuje  alšie podrobnosti 

k problému, snaţí sa znovu pokračovať v zdanlivo uzavretej téme   

6.                  – overuje správne pochopenie správy, vyzýva k sp tnej v zbe, typ otvorenej 

otázky   

7. motivač          – pomáha navodiť atmosféru porozumenia, povzbudzuje, m ţe obsahovať 

formuláciu „aký je váš názor ako odborníka na túto problematiku...“   

8.                  – otázka, na ktorú sa neočakáva odpove . 

Kaţdá komunikačná situácia si vyţaduje iný sp sob kladenia otázok  

Uzavreté otázky sú uţitočné, ak je potrebné získať rýchlu, stručnú odpove . V komunikácii je ideálne 

striedať otvorené a zatvorené otázky.  

 

Analytické otázky zamerané na porozumenie textu 

Sú to v čšinou otázky, ktoré sú zamerané na interpretáciu textu. Ţiaci si text rozdelia na odseky. 

Postupne si študujú učivo, ktoré je uvedené v jednotlivých odsekoch. Snaţia sa ho pochopiť. Po 

preštudovaní si navzájom striedavo kladú otázky. 



 Napríklad:  

„Č     my   š, ž     m   ...?“ 

„P  č     my   š, ž                     ?“ 

„A   d           b  h   ?“ 

„Súh    š    ým, ž ...?“ 

 

Počet otázok stanoví učiteľ alebo sa dohodnú ţiaci medzi sebou sami. Podstatné je aj to, aby sa ţiaci 

v kladení otázok navzájom striedali. V prípade potreby ţiaci m ţu pracovať aj v trojiciach alebo si 

vytvoria menšie skupiny. 

 

OPS  

Kladenie otázok k podpore zmyslu pre inovácie 

- Mali ste pripravené ciele pre túto diskusiu? 

- Máte pocit, ţe boli akceptované kaţdým členom skupiny? 

- Navrhovali niektorí účastníci aj iné ciele? 

- Boli ciele jasné a akceptované? 

- Splnila skupina svoju úlohu? 

- Myslíte si, ţe ste to mohli vykonať lepšie? Ako? Za akých podmienok? 
 

Oblasť:  pracovné metódy 

- Kedy pouţila vaša skupina r zne prístupy? 

- Aký bol prevládajúci prístup? 

- Ako sa táto metóda objavila? Kto ju navrhol? 

- Bola táto metóda prospešná pri plnení skupinovej úlohy? 
 

Oblasť:  zapojenie účastníkov 

- Zúčastňoval sa skupinovej práce kaţdý jej člen? 

- Bola účasť všetkých členov rovnaká? 

- Vyvíjala sa  prípadne zmenila sa  táto situácia? 

- Aký bol vzájomný postoj účastníkov? 

- Pomáhali niektorí účastníci iným pri vyjadrovaní myšlienok? Ako? 

- Pomáhali niektorí účastníci skupine, aby napredovala? Ako? 

- Prebiehala diskusia v ţivej atmosfére? Ktoré faktory hrali pozitívnu negatívnu úlohu počas 

tohto procesu? 

- Myslíte, ţe bol kaţdý diskusiou zaujatý - motivovaný? 

- Myslíte si, ţe sa skupina drţala témy alebo od nej odbočila? Ako? Ako často? Prečo? 

- Aká bola skupinová atmosféra? Pomáhala skupine napredovať? 

V nadv znosti na vyššie uvedené postupy informovala Ing. Bajúzová o aktivitách študentskej firmy 

Estrenar v súvislosti s prípravou na prezentáciu firmy na Veľtrhu podnikateľských talentov, ktorý sa 



uskutoční 5.4.2022 v Bratislave. Ţiaci tu predstavia svoje produkty a skúsenosti, priebeţnú správu 

z podnikania ako aj propagačné materiály firmy  plagáty, letáky, baner .  

Ing. Krtíková priblíţila aktivitu s druhákmi pri príleţitosti Svetového dňa práv spotrebiteľov, kde 

ţiaci pracovali s odborným textom zo Zákona na ochranu spotrebiteľa a zdieľali navzájom svoje 

vedomosti a skúsenosti z riešenia reklamácií, predaja nebezpečných výrobkov, porušovania práv 

spotrebiteľa.  

Odporúčame pokračovať v diskusii k uvedenej téme a zdieľať dobrú pedagogickú prax.                                     

 

 

 

 


