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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia 

 

Cieľom a témou v programe stretnutia pedagogického klubu bolo Využitie intelektu a emocionality. 

Rámcový program stretnutia bol orientovaný na výkonové testy osobnosti a ich využitie v praxi. 

Bližšie sa členovia zaoberali mnohonásobnou inteligenciou. Rozoberali sedem druhov inteligencie - 

lingvistická inteligencia, hudobná inteligencia, logicko-matematická inteligencia, priestorová 

inteligencia, telesno-kinetická inteligencia, intrapersonálna inteligencia, interpersonálna inteligencia.  

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili aj s emocionálnou inteligenciou a jej schopnosťami - 

poznať vlastné emócie, zvládať emócie, sebamotivácia, vnímavosť k emóciám druhých ľudí, 

schopnosť vytvárať dobré medziľudské vzťahy. 

Cieľom bolo priblížiť význam výkonových testov osobností a ich využitie v praxi. Členovia klubu si 

predstavili testy inteligencie, testy špeciálnych schopností a testy psychických funkcií, testy 

vedomostí  a zručností 

 

Kľúčové slová:  intelekt, inteligencia, emocionalita, schopností, výkonové testy osobnosti, aktivity, 

hry 
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https://kspgs.edupage.org/a/klub-clovek-ako-biologicka-bytost-v-kontexte-spolocenskych-vied
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod a privítanie členov pedagogického klubu  

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia pedagogického klubu 

3. Téma stretnutia Využitie intelektu a emocionality 

4. Rámcový program stretnutia Výkonové testy osobnosti a ich využitie v praxi 

5. Zhrnutia a závery 

6. Odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov  

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť 

v kontexte spoločenských vied. Následne prebehlo aj krátke zhodnotenie aplikačných úloh 

z posledného stretnutia pedagogického klubu.  

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Využitie 

intelektu a emocionality a rámcový program stretnutia Výkonové testy osobnosti a ich využitie v praxi.  

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) vymedzenie problému, 

b) inteligencia – abstraktná, praktická, sociálna, 

c) intelekt, 

d) mnohonásobná inteligencia – sedem druhov inteligencie,  

e) emocionalita, 

f) emocionálna inteligencia, 

g) štruktúra emocionálnej inteligencie,  

h) emočná mapa ľudského tela,  

i) testy inteligencie,  

j) testy špeciálnych schopností 

k) testy psychických funkcií,  

l) testy vedomostí a zručností,  

m) inteligencia a Aspergerov syndróm.  

 

K bodu 4 

Praktická aplikácia témy spočívala v aktívnom vyhľadávaní hier na rozvíjanie emocionálnej 

inteligencie pre deti v MŠ a ŠKD; aktivít na rozvoj EQ v oblasti sebariadenia (sebaovládania, 

sebakontroly), rozvoj EQ v oblasti sebamotivácie, rozvoj EQ v oblasti empatie, rozvoj EQ v oblasti 

angažovanosti v sociálnych kontaktoch. Aktivity a hry je možné využiť v predmete prax v MŠ 

a ŠKD. Členovia pedagogického klubu diskutovali o jednotlivých aktivitách, pričom dospeli 

k názoru, že ľudia sa potrebujú dozvedieť viac o tom, akí sú, ako ich vníma okolie, aké majú potreby, 

želania, ciele, aké majú možností a predpoklady. Spoznávaním vlastného sveta je preto dobré začať 

už v materskej škole. Následne analyzovali a zhodnocovali aktivity a hry a ich vhodnosť použitia 

počas praktickej prípravy žiakov v MŠ a ŠKD. 

Členovia klubu diskutovali o výkonových testoch osobností a ich využití v praxi. Zamerali sa na testy 

psychologické IQ a EQ; testovanie zamerané na zisťovanie úrovne vedomosti, sociability, úrovne 

motoriky, zisťovanie laterality, úrovne reči a samoobsluhy; testovanie osobnosti /typy osobnosti a 

inteligencie v práci; testy a psychodiagnostické metódy pri výbere povolania a výbere zamestnancov; 

testy psychológie športu a ostatné testy (dostupné aj pre širokú verejnosť, napr. Máte radi zvieratá? 

Môžu Vás druhí zneužívať? Rozvíjate dostatočne svoje duševné schopnosti? Utekáte od 

nedokončenej práce? ...) 

 

 

https://www.16personalities.com/sk/typy-osobnosti
https://www.researchgate.net/publication/325180739_Testovanie_osobnosti_a_inteligencie_v_praci
https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/pch/vyzkum/SEITL-Testove_psychodiagnosticke_metody.pdf


13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia klubu sa zaoberali praktickým využitím teórie mnohonásobnej inteligencie a analyzovali 

emocionálnu inteligenciu, ktorú tvorí päť hlavných skupín schopností. Členovia vymedzovali emócie, 

ktoré sa odrážajú v rozličných častiach ľudského tela. Na stretnutí pedagogického klubu boli 

prezentované rôzne zábavné aktivity, praktické úlohy, webové stránky s hravými a netradičnými 

úlohami vhodnými na meranie výkonu, zručnosti a spôsobilosti.  

  

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Využívať hry a aktivity na rozvíjanie emocionálnej inteligencie; aktivity na rozvoj EQ v oblasti 

sebariadenia (sebaovládania, sebakontroly), rozvoj EQ v oblasti sebamotivácie, rozvoj EQ v oblasti 

empatie, rozvoj EQ v oblasti angažovanosti v sociálnych kontaktoch. Triediť jednotlivé aktivity a hry 

podľa náročností a aplikovať ich pre vhodnú cieľovú skupinu.  

Používať na triednických hodinách výkonové testy osobnosti na meranie výkonu konkrétnej 

schopnosti žiakov. Testy identifikujú talent a schopnosti žiaka v určitej oblasti. Prispievajú 

k jasnejšiemu pohľadu na celkový profil človeka.  

 

  

Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Martina Viravcová 

1. Dátum 6. 10. 2021 

2. Podpis  

3. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

4. Dátum 6. 10. 2021 

5. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice 

Dátum konania stretnutia: 6. 10. 2021 

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod do 18:15 hod   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

4. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 


