
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE 
A SPÄTNÁ VÄZBA 

PROJEKT ÚROVNE 1 

  



 

 

  OBSAH 
 

 

2 Úvod 

3 Tvoja úloha 

4 Ohodnoť svoje zručnosti 

5 Schopnosti 

5 Úspech začína prijatím spätnej väzby 

6 Ako prijať spätnú väzbu 

7 Ako použiť spätnú väzbu 

8 Ako byť efektívny hodnotiteľ 

10 Buď pozitívny 

11 Keď hodnotíš 

13 Posúdenie a použitie  

14 Splnenie úlohy 

13 Zdroje 

 



 
 

2 Hodnotenie a spätná väzba  
 
 

 

ÚVOD 

 

Výhodou akéhokoľvek efektívneho hodnotenia je spôsob, akým sa 
uplatňuje. Akceptovať negatívnu alebo pozitívnu spätnú väzbu môže byť 
náročné. Ako Toastmaster, hodnotenie ostatných, otvorenosť voči 
hodnoteniam tvojho výkonu  a uplatnenie spätnej väzby s cieľom zlepšiť  
schopnosti ako verejný rečník a vodca sú kľúčové zručnosti pre rozvoj. 

Členovia sa spoliehajú na vzájomné hodnotenia, aby rozvíjali svoje rečnícke 
zručnosti. Komunikovanie konštruktívnej spätnej väzby kolegom v 
Toastmasters je rovnako dôležité ako prijímanie a využitie spätnej väzby, 
ktorú dostávaš. 

V tomto projekte sa naučíš stratégie ako efektívne prijímať spätnú väzbu a 
využiť ju pre zlepšenie svojho verejného prejavu a vodcovských zručností. 
Naučíš sa tiež, ako poskytnúť taktnú a konštruktívnu spätnú väzbu druhým. 
Pochopíš, ako určiť typ spätnej väzby, ktorú jednotlivec vyžaduje a očakáva, 
dôležitosť používania pozitívneho jazyka v spätnej väzbe a rozdiel medzi 
spätnou väzbou a poradenstvom. 
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 TVOJA ÚLOHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ: Účelom tohto projektu je prezentovať reč o akejkoľvek téme, získať spätnú väzbu a použiť  spätnú 

väzbu v druhej reči. 

Zhrnutie: Zvoľ si akúkoľvek tému pre tvoju prvú 5- až 7-minútovú reč. Po vystúpení starostlivo posúď 

spätnú väzbu, ktorú si dostal. Na ďalšom stretnutí klubu odprezentuj 5- až 7-minútovú reč, v ktorej 

zahrnieš spätnú väzbu z prvej reči. Môžeš sa rozhodnúť opäť prezentovať tú istú reč alebo novú reč. 

Tvoja druhá reč by mala odzrkadľovať niektoré alebo všetky odporúčania z tvojho prvého vystúpenia. 

Nakoniec, po dokončení oboch rečí, zúčastni sa ako hodnotiteľ na stretnutí klubu a poskytni 

konštruktívnu spätnú väzbu o reči iného člena. 

 

V tomto projekte uvidíš ikony v okraji vedľa textu. 

Tieto ikony označujú dodatočné zdroje dostupné online. 

Video: Prihlás sa do základného tábora (Base Camp)  

a pozri si video k tomuto projektu. 

Interaktívna aktivita: Ak chceš dokončiť interaktívnu aktivitu,  

prihlás sa do základného tábora. 

Zdroj: Prihlás sa do základného tábora,  

ak chceš tento zdroj zobraziť online. 
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OHODNOŤ SVOJE ZRUČNOSTI 

 

Vyhodnoť svoju aktuálnu úroveň zručností hodnotením každého vyhlásenia. 

Vyber príslušné číslo na základe svojich súčasných zručností : 

 

5 4 3 2 1 
PRÍKLADNE VYNIKAJÚCO USTÁLENE ROZVÍJAM SA  UČÍM SA 

 

Pred 
projektom 

Tvrdenie Po    
projekte 

5  4  3  2  1 Poskytujem taktnú a konštruktívnu spätnú väzbu. 5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 
Pri poskytovaní spätnej väzby sa zameriavam na 

používanie pozitívneho jazyka. 5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 
Viem, že potrebujem byť otvorený na získanie 

spätnej väzby o mojom výkone. 5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 
Som schopný implementovať spätnú väzbu od 

ostatných. 5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 
Prezentáciu počúvam av sledujem so záujmom 

a úctou. 5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 
Mojou metódou je zdieľať pozorované informácie 

namiesto poradenstva. 5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 
Viem, ako sa tento projekt týka môjho života mimo 

komunity Toastmasters. 5  4  3  2  1 
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SCHOPNOSTI 

 

Nižšie je uvedený zoznam schopností a zručností, ktoré sa na tomto projekte naučíš. 

■ Poskytnúť taktnú a konštruktívnu spätnú väzbu. 

■ Používať pozitívny jazyk pri poskytovaní spätnej väzby. 

■ Pochopiť potrebu byť otvorený pre prijímanie spätnej väzby. 

■ Implementovať spätnú väzbu v budúcich projektoch. 

■ Ukázať rešpekt tým, že stále sleduješ prezentáciu rečníka. 

■ Prijať spätnú väzbu od hodnotiteľov. 

■ Uznať dôležitosť otvorenosti. 

 

ÚSPECH ZAČÍNA S PRIJATÍM SPÄTNEJ VÄZBY 

 

Prijatie konštruktívneho hodnotenia je neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania ako rečníka a vodcu. 

Počas tvojej cesty v Toastmasters existuje množstvo príležitostí na využitie odpovedí publika a 

hodnotiteľa.  

HĽADAJ KONKRÉTNU SPÄTNÚ VÄZBU 

Porozprávaj sa s tvojim hodnotiteľom pred svojim prejavom a požiadaj o spätnú väzbu o konkrétnych 

zručnostiach, ktoré chceš rozvíjať. Čím konkrétnejší si, tým viac užitočných informácií dostaneš 

v spätnej väzbe. 

TVOJ HODNOTITEĽ 

Vždy sa správaj k hodnotiteľovi s úctou a zdvorilosťou. Po ukončení prejavu a spätnej väzbe poďakuj 

svojmu hodnotiteľovi. 
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AKO PRIJAŤ SPÄTNÚ VÄZBU 

 

Prijímanie spätnej väzby od hodnotiteľa môže byť nepríjemné. Pamätaj si, 
čo môžeš získať. Tvoje hodnotenie je tvoja príležitosť získať prehľad o 
tvojich zručnostiach, aby si sa zlepšil. 

Na klubových stretnutiach sú hodnotenia poskytované s cieľom podporiť 
každého člena pri dosahovaní jeho osobných cieľov. Tvoj hodnotiteľ ti povie 
svoj názor na základe tvojho prejavu, hodnotiacich kritérií a cieľov, ktoré ste 
stanovili na začiatku j prezentácie. Použitie spätnej väzby pre tvoje budúce 
prejavy je už tvojou zodpovednosťou. 

Prijatie spätnej väzby môže byť náročné. Buď informovaný o svojich 
odpovediach počas hodnotenia na stretnutí klubu. 

■ Pozorne počúvaj hodnotiteľa. 

■ Pozeraj sa priamo na hodnotiteľa, keď dáva hodnotenie. 

■ Zdrž sa posudzovania alebo reakcií na to, čo počuješ. 

■ Starostlivo zváž každý komentár a návrh na zlepšenie. 

■ Vyhodnoť svoje úsilie sám. 
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Existuje niekoľko krokov, ktoré môžeš vykonať, aby si čas so svojim hodnotiteľom čo najviac využil. 

BUĎ POZORNÝ 

Po stretnutí požiadaj o objasnenie akýchkoľvek bodov z verbálnej spätnej väzby hodnotiteľa. Po 
preskúmaní môžeš zistiť, že niektoré komentáre sú jasnejšie a užitočnejšie. 

ANGAŽUJ SA 

Venuj hodnotiteľovi svoju plnú pozornosť. 

BUĎ POZITÍVNY 

Keď počuješ konštruktívnu spätnú väzbu, uvedom si, že sa nikdy nevzťahuje na to, aký si ako človek. 
Je určená len na to, aby ti pomohla zlepšiť sa ako rečník a vodca. 

BUĎ OTVORENÝ 

Počúvaj spätnú väzbu bez námietok a pýtaj sa akékoľvek otázky. 

 

AKO POUŽIŤ SPÄTNÚ VÄZBU 

 

Akonáhle dostaneš spätnú väzbu, použi to, čo si sa naučili. Každý z nás má jedinečnú metódu na 
prijímanie nových informácií a ich integráciu do nášho správania. 

Zváž premenu spätnej väzby do zoznamu a porovnanie s novou rečou, ktorú píšeš. Porovnaj zoznam 
s tvojou rečou, keď pridávaš spätnú väzbu. Každá metóda, ktorá ti vyhovuje, je správna. 

Zameraj sa na zlepšenie svojich  budúcich rečí a projektov. 
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AKO BYŤ EFEKTÍVNY HODNOTITEĽ 

 

ROZDIEL MEDZI SPÄTNOU VÄZBOU A RADOU 

Je dôležité pochopiť rozdel medzi poskytovaním spätnej väzby a 

poskytnutím rady. Spätná väzba je informácia, zatiaľ čo rada je názor. 

Väčšina hodnotení Toastmasters je založená predovšetkým na spätnej 

väzbe. Hodnotiteľ dáva rečníkovi informácie o tom, čo pozoroval. To 

pomáha rečníkovi, aby sa dozvedel, ako ju vníma. 

Aby sme ďalej ilustrovali rozdiel medzi radou a spätnou väzbou, každá rada 

bola spárovaná s odozvou. Všimnite si jemné rozdiely medzi nimi. 

  

 RADA          SPÄTNÁ VÄZBA 

 

 

 

  

    

 

  

POROZUMENIE CIEĽOM  

Priprav sa na hodnotenie reči člena tým, že porozumieš zadaniu projektu, 

ako aj osobným cieľom člena pri prezentácii. 

HODNOTIACE NÁSTROJE 

Prečítajte si zadanie projektu a kritériá hodnotenia, ktoré zodpovedajú 

projektu rečníka. Tieto nástroje ti pomôžu identifikovať a zamerať sa na 

zadanie projektu tak, aby si mohol poskytnúť presné hodnotenie. 

 

 

 

 

Neboj sa. Všimol som si, že si sa triasol. 

Musíš stáť rovno. 
Pozoroval som, že tvoja horná časť 

tela bola naklonená dopredu. 

Musíš hovoriť hlasnejšie. 

 

Mal som problém ťa počuť. 

Musíš zlepšiť svoj očný kontakt. 

Videl som, že odvraciaš svoje oči 

od publika. 

Nedostatočne si sa pohyboval. 
Všimol som si, že si gestikuloval 

rukami, keď si rozprával. 
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OSOBNÉ CIELE 

Over si s rečníkom jeho osobné ciele pre projekt, ktoré môžu byť iné ako parametre hodnotiacich kritérií. 

Keď zistíš vopred, aké ciele má rečník , zvyšuje kvalitu tvojho hodnotenia. 

POSKYTNI VHODNÚ SPÄTNÚ VÄZBU 

Poskytni spätnú väzbu založenú na tom, čo vieš o rečníckych schopnostiach rečníka a jeho istote. Ak 

je člen novým rečníkom, zameraj sa viac na to, čo robí dobre. Najprv posilni istotu nového rečníka a 

potom si spomeň niekoľko zručností, ktoré potrebuje rozvíjať. 

Pokročilému rečníkovi poskytni viac spätnej väzby o spôsoboch, ako zlepšiť svoje komunikačné a 

vodcovské zručnosti, pričom stále používaj aj pozitívne formulácie. 
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BUĎ POZITÍVNY 

 

Keď dávaš spätnú väzbu, prezentuj svoje pozorovania  pozitívnym 

spôsobom. 

POZITÍVNA SPÄTNÁ VÄZBA 

Štúdie ukazujú, že pozitívna spätná väzba vedie k zvýšeniu istoty a väčšej 

pravdepodobnosti dosiahnutia cieľov. Počas hodnotenia v Toastmasters 

venuj pozornosť oblastiam prejavu, o ktorých si myslíš, že boli zvládnuté 

dobre. Posilni efektívne správanie rečníka. 

Hľadaj rovnováhu, v ktorej bude viac pozitívnych poznámok ako negatívnych. 

Ak sa snažíš identifikovať pozitíva, pozri sa na oblasti, ktoré rečník označil za 

svoje osobné ciele. Napríklad, ak chcel zlepšiť očný kontakt a odviedol dobrú 

prácu, zdôrazni pozitívnym komentárom úspešné splnenie tohto cieľa. 

KONŠTRUKTÍVNA KRITIKA 

Konštruktívna kritika je prístup, ktorý poukazuje na oblasti, vyžadujúce si 

zlepšenie s rešpektom. Použi hodnotiace kritériá pre zvolený projekt člena 

a vytvor osnovu hodnotenia. Zameraj svoju pozornosť na aspekty 

prezentácie špecifikované v hodnotiacich kritériách. 
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KEĎ HODNOTÍŠ 

 

Počas prejavu si v prípade potreby píš poznámky, ale dávaj pozor, aby si sa nezaoberal len 

poznámkami. Prejav rečníkovi úctu a pozornosť, akú by si sám chcel dostať. 

Začni svoje hodnotenie uvedením pozorovaného správania čestným a úctivým spôsobom. Sústreď sa 

na činnosť, nie na osobu. Pri poskytovaní spätnej väzby používaj označenie "ja". Označenie "ja" sa 

zameriava na správanie, nie na osobu. "Bol si inšpirujúci," je o osobe. "Všimol som si, ako si vášnivo a 

energicky inšpiroval publikum svojim osobným príbehom", je o správaní. 

PO STRETNUTÍ 

Po stretnutí sa spýtaj rečníka, či potrebuje objasnenie alebo vysvetlenie toho, čo si povedal. 

 

Môžeš poskytnúť radu, ak ti to vyhovuje. Tvoja rada bude ovplyvnená  mnohými  faktormi vrátane toho, 

či si ty už robil projekt, ktorý hodnotíš. Ak je to tak, môžeš spájať svoju osobnú skúsenosť s projektom. 

 

HODNOTENIE JEDEN NA JEDNÉHO 

 

Ak máš príležitosť poskytnúť individuálne hodnotenie, doruč ho osobne čo najskôr, zatiaľ čo je stále 

čerstvé v pamäti vás oboch . 

 

Začni osobné hodnotenie tým, že sa spýtaš rečníka, aký má pocit zo svojej prezentácie. To ti dáva 

šancu premýšľať o rečníkovom výkone skôr, než poskytneš spätnú väzbu. Tiež zmierňuje, ako budeš 

reagovať. 

 

VNÍMANIE 

 

Ak sa tvoje vnímanie výrazne líši od toho, čo hovorí rečník (dobré alebo zlé), možno ho budeš musieť 

jemne požiadať, aby zvážil možnosť, že jeho vnímanie môže byť istým spôsobom zaujaté. 

 

SPÄTNÁ VÄZBA 

Obmedz konštruktívnu kritiku na dva alebo tri body. Sústreď sa na pár bodov, aby si členovi poskytol 

malé, dosiahnuteľné ciele. Príliš veľa informácií zvyšuje stres a môže odradiť rečníka od ďalších 

pokusov. 
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V nasledujúcich otázkach vyber najlepšiu odpoveď pre každú 
otázku. 

  

 

 

1. Začínaš súkromné hodnotenia tým, že sa rečníka opýtaš, 

ako________________. 
 

 mohol zlepšiť svoj výkon 
 

 bol schopný čítať publikum 
 

  cítil o prezentácii (aký mal pocit z prezentácie?) 
 

 si viedol v porovnaní s ostatnými rečníkmi 

 

2. Pri poskytovaní spätnej väzby používaj ______________, 

aby si sa zameral na problémy. 
 

 hlasovú pestrosť 
 

 označenie „Ja“ 
 

 reč tela 
 

 radu 

 

3. Začni svoje hodnotenie uvedením ______________ 

úprimne a úctivo. 
 

 najväčších chýb 
 

 tvojej odbornosti v tejto oblasti 
 

 pozorovaného správanie 
 

 lepšieho prístupu k materiálu 
. 

 

 

 

 

 
 

Odpovede: .1 cítil o prezentácii; .2 Označenie „Ja“;.3 
pozorované správanie  
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POSÚDENIE A APLIKÁCIA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred dokončením úlohy si prečítaj otázky, ktoré tu nájdeš. Ak ich nedokážeš ľahko zodpovedať, prečítaj 

si ešte raz  projekt. 

■ Akým spôsobom prijímanie spätnej väzby pomáha rozvíjať tvoje rečnícke schopnosti? 

■ Prečo je dôležité byť taktný a konštruktívny pri poskytovaní spätnej väzby? 

■ Aký je rozdiel medzi spätnou väzbou, ktorú by si poskytol novému alebo neskúsenému členovi a 

spätnou väzbe, ktorú by si poskytol skúseným rečníkom? 

■ Prečo je dôležité zostať pozorný, kým iný člen vystupuje? 

■ Aký je rozdiel medzi spätnou väzbou a poradenstvom? 

■ Ako ti otvorenosť pomáha zlepšovať sa v tvojich rečníckych schopnostiach? 
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SPLNENIE ÚLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz, keď si si prečítal/a projekt, naplánuj a priprav si svoj prejav alebo 

hodnotenie.  

Kontrola: Vráť sa na stránku 3 a skontroluj svoju úlohu. 

Organizácia: Použi Kontrolný zoznam projektu (Project Checklist) na strane 15 

na posúdenie krokov a v prípade potreby si pridaj vlastné. To ti pomôže 

zorganizovať a pripraviť si svoju úlohu. 

Termín: Dohodni sa s Viceprezidentom pre vzdelávanie v tvojom klube na 

vhodnom termíne tvojej reči. 

Príprava: Priprav sa na hodnotenie. Prečítaj si Hodnotiaci hárok na stranách 17-

25 a prediskutuj si hodnotiace kritériá so svojím hodnotiteľom pred samotnou 

rečou. Môžete sa rozhodnúť zdieľať si navzájom hodnotiace hárky elektronicky. 
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Cieľ: Účelom tohto projektu je prezentovať reč o akejkoľvek téme, získať spätnú väzbu a aplikovať 

spätnú väzbu na druhú reč. 

Zhrnutie: Vyber prvú tému pre tvoju prvú 5- až 7-minútovú reč. Po tvojom vystúpení starostlivo posúď 

spätnú väzbu. Na ďalšom stretnutí klubu prezentuj 5- až 7-minútovú reč, v ktorej zapracuješ spätnú 

väzbu z prvej reči. Môžeš sa rozhodnúť opäť prezentovať tú istú reč alebo novú reč. Tvoja druhá reč by 

mala odzrkadľovať niektoré alebo všetky odporúčania zo spätnej väzby z tvojho prvého vystúpenia. 

Nakoniec, po dokončení oboch prejavov, slúž ako hodnotiteľ na stretnutí klubu a poskytni konštruktívnu 

spätnú väzbu o prezentácii iného člena. 

Tento projekt zahŕňa: 

■ 5 až 7 minútovú reč 

■ Zahrnutie spätnej väzby z prvej reči do druhej 5- až 7-minútovej reči 

■ Úloha hodnotiteľa 

Nižšie sú uvedené úlohy, ktoré by si mal/a pre tento projekt dokončiť. Nezabudni, tvoj projekt je 

jedinečný. Nasledujúci zoznam môžeš zmeniť a začleniť všetky ďalšie úlohy potrebné pre tvoj projekt. 

 

  Dohodni sa s Viceprezidentom pre vzdelávanie vo vašom klube na vhodnom termíne tvojej reči. 

  Napíš si reč. 

  Precvič si reč. 

  Odprezentuj svoju prvú reč 

  Dohodni sa s Viceprezidentom pre vzdelávanie na termíne svojej druhej reči. Nezabudni, 

hodnotiteľ tvojej prvej reči musí hodnotiť aj tvoju druhú reč. Ak rovnaký hodnotiteľ nie je dostupný, 

zdieľaj jeho hodnotenie s druhým hodnotiteľom. 

  Napíš tvoju druhú reč pre tento projekt. Zahrň spätnú väzbu  ktorú si dostal po prvej reči. Môžeš 

prezentovať tú istú reč znovu alebo napísať novú reč. 

  Precvič druhú reč 

  Odprezentuj svoju druhú reč 

  Prihlás sa na úlohu hodnotiteľa na stretnutí klubu, po tom čo si dokončil svoje reči. Koordinuj to 

v predstihu  s Viceprezidentom pre vzdelávanie tvojho klubu.  

  Potom ako si dokončil všetky časti tejto úlohy, vrátane tvojich rečí, vráť sa na stranu 4 a zhodnoť 

svoje schopnosti po projekte. 

 

  

KONTROLNÝ ZOZNAM PROJEKTU  
Hodnotenie a spätná väzba 
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Meno člena  Dátum  

Hodnotiteľ   Trvanie reči: 5 – 7 minút 

 

Názov prejavu  

 

Cieľ projektu 

■ Účelom tohto projektu je, aby člen predstavil reč o akejkoľvek téme, dostal spätnú väzbu a aplikoval 

spätnú väzbu na druhú reč. 

■ Účelom tohto vystúpenia je, aby člen predstavil reč a dostal spätnú väzbu od hodnotiteľa. 

 

Poznámka pre hodnotiteľa 

Člen strávil čas písaním prejavu na stretnutie klubu. 

O tomto prejave: 

■ Člen prednesie dobre organizovaný prejav o akejkoľvek téme. 

■ Zameraj sa na štýl písania člena. Nezabudni odporúčať vylepšenia, ktoré môže člen použiť pri 

ďalšej reči. 

■ Reč môže byť vtipná, informatívna alebo mať akýkoľvek iný štýl, ktorý si člen zvolí. 

■ Člen ťa požiada o zhodnotenie svojho druhého prejavu na ďalšom stretnutí. 

Všeobecné poznámky 

Vynikáš v: 

 

 

 

Môžeš popracovať na: 

 

 

 

Výzvou pre teba môže byť: 

 

 

HODNOTIACI HÁROK  

Hodnotenie a spätná väzba – prvá reč 



 
 

17 Hodnotenie a spätná väzba  
 
 

 

Poznámka hodnotiteľovi: okrem ústneho hodnotenia, vyplň prosím tento hodnotiaci hárok. 

5 4 3 2 1 

PRÍKLADNE VYNIKAJÚCO USTÁLENE ROZVÍJA SA UČÍ SA 

 

  

Jasnosť: Hovorený jazyk je jasný a ľahko pochopiteľný 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Hlasová pestrosť: Využíva tón, kadenciu a hlasitosť 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Očný kontakt: Účinne využíva očný kontakt na zapojenie 
publika 

 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Gestá: Efektívne využíva  gestá 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Práca s publikom: Zaujíma sa o publikum a jeho potreby 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Úroveň pohodlia: Vyzerá pohodlne v interakcii s publikom 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Záujem: Zaujme publikum dobre vytvoreným obsahom 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

  

HODNOTIACI HÁROK – Honotenie s spätná väzba – prvá reč 



 
 

18 Hodnotenie a spätná väzba  
 
 

 

Tento zoznam kritérií uvádza konkrétne ciele a očakávania pre reč. Oboznámte sa prosím s popisom 

každej úrovne, čo vám pomôže vyplniť hodnotenie. 

Jasnosť 
5 – Je príkladným verejným rečníkom, ktorého 

je vždy ľahké pochopiť 
4 – Vyniká pri komunikácii pomocou 

hovoreného slova 
3 – Hovorený jazyk je jasný a ľahko 

pochopiteľný 
2 – Hovorený jazyk je trochu nejasný alebo 

náročný na pochopenie 
1 – Hovorený jazyk je nejasný alebo nie je 

ľahko pochopiteľný 
 

Hlasová pestrosť 
5 – Perfektne využíva tón, kadenciu a hlasitosť 
4 – Vyniká vo využití tónu, kadencie a hlasitosti 
3 – Používa tón, kadenciu a hlasitosť v reči 
2 – Použitie tónu, kadencie a hlasitosti 

vyžaduje tréning 
1 – Neefektívne využitie tónu, kadencie 

a hlasitosti 
 

Očný kontakt 
5 – Používa očný kontakt na vyjadrenie emócie 

a vyvolanie odozvy v publiku 
4 – Používa očný kontakt na odhad reakcie 

publika 
3 – Účinne využíva očný kontakt na zapojenie 

publika 
2 – Potrebuje zlepšiť očný kontakt s publikom  
1 – Má malý alebo žiadny očný kontakt 

s publikom 
 

Gestikulácia  
5 – Plne integruje reč tela s obsahom a vytvára 

vzorovú reč 
4 – Používa reč tela ako nástroj na posilnenie 

reči 
3 – Používaš reč tela efektívne 
2 – Používa trochu rušivé alebo obmedzené 

gestá 
1 – Používa veľmi rušivé alebo žiadne gestá  

Práca s publikom  
5 – Plne zapája publikum a predpokladá potreby 

publika 
4 – Plne si uvedomuje zapojenie a potreby publika 

a účinne naň reaguje 
3 –Záujíma sa o publikum a jeho potreby  
2 – Záujem  o publikum a jeho potreby si vyžaduje 

zlepšenie 
1 – Nezapája publikum a neuvedomuje si jeho 

potreby 
 
 

Úroveň pohodlia 
5 – Vyzerá úplne sebaisto v interakcii s publikom  
4 – Vyzerá úplne v pohode v interakcii s publikom 
3 – Vyzerá pohodlne v interakcii s publikom  
2 – Vyzerá nepohodlne v interakcii s publikom 
1 – Interakcia s publikum sa javí ako veľmi 

nepríjemná 
 
 

Záujem 
5 – Plne zaujme publikum s príkladným, dobre 

vybudovaným obsahom  
4 – Zaujme publikum s veľmi presvedčivým a 

dobre vypracovaným obsahom 
3 – Zaujme publikum s dobre vypracovaným 

obsahom  
2 – Obsah je zaujímavý, ale nie dobre 

vypracovaný alebo je dobre vypracovaný, ale 
nie zaujímavý 

1 – Obsah nie je ani zaujímavý ani dobre 
vypracovaný  

 

 

 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ  
Hodnotenie a spätná väzba – prvá reč 



 
 

19 Hodnotenie a spätná väzba  
 
 

 

Meno člena  Dátum  

Hodnotiteľ   Trvanie reči: 5 – 7 minút 

Prekopírovať z prvej reči 

Názov prejavu  

 

Cieľ projektu 

■ Účelom tohto projektu je, aby člen predstavil reč o akejkoľvek téme, dostal spätnú väzbu a aplikoval 

spätnú väzbu na druhú reč. 

■ Účelom tohto vystúpenia je, aby člen mohol preukázať, že uplatnil spätnú väzbu, ktorú dostal po 

prvej reči. 

Poznámka pre hodnotiteľa 

Počas plnenia tohto projektu, člen: 

■ Prijal spätnú väzbu o svojom prejave 

■ Pracoval na uplatnení spätnej väzby na druhú reč 

O tomto prejave: 

■ Člen prednesie dobre organizovaný prejav o akejkoľvek téme a začlení spätnú väzbu zo svojho 

predchádzajúceho hodnotenia reči. 

■ Člen sa môže rozhodnúť prezentovať rovnakú reč alebo novú 

■ Reč môže byť vtipná, informatívna alebo akýkoľvek iný štýl, ktorý si člen zvolí. 

■ Uisti sa, že člen ti dá poznámky alebo sa s ním porozprávaj pred stretnutím, aby ste prediskutovali 

spätnú väzbu, ktorú plánuje uplatniť v tomto prejave. Venuj veľkú pozornosť týmto častiam prezentácie 
člena a zároveň poskytni komplexné hodnotenie reči ako celku. 

Všeobecné poznámky 

Vynikáš v: 

 

 

Môžeš popracovať na: 

 

 

Výzvou pre teba môže byť: 

 

HODNOTIACI HÁROK  

Hodnotenie a spätná väzba – druhá reč 
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Poznámka hodnotiteľovi: okrem tvojho ústneho hodnotenia, vyplň prosím tento hodnotiaci hárok. 

5 4 3 2 1 

PRÍKLADNE VYNIKAJÚCO USTÁLENE ROZVÍJA SA UČÍ SA 

 

  

Jasnosť: Hovorený jazyk je jasný a ľahko pochopiteľný 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Hlasová pestrosť: Využíva tón, kadenciu a hlasitosť 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Očný kontakt: Účinne využíva očný kontakt na zapojenie 
publika 

 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Gestá: Efektívne využíva fyzické gestá 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Povedomie o publiku: Zaujíma sa o publikum a jeho 
potreby 

 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Úroveň pohodlia: Vyzerá pohodlne v interakcii s publikom 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Záujem: Zaujme publikum dobre vytvoreným obsahom 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

  

HODNOTIACI HÁROK – Honotenie s spätná väzba – druhá reč 
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Tento zoznam kritérií uvádza konkrétne ciele a očakávania pre reč. Oboznámte sa prosím s popisom 

každej úrovne, čo vám pomôže vyplniť hodnotenie. 

Jasnosť 
5 – Je príkladným verejným rečníkom, ktorého 

je vždy ľahké pochopiť 
4 – Vyniká pri komunikácii pomocou 

hovoreného slova 
3 – Hovorený jazyk je jasný a ľahko 

pochopiteľný 
2 – Hovorený jazyk je trochu nejasný alebo 

náročný na pochopenie 
1 – Hovorený jazyk je nejasný alebo nie je 

ľahko pochopiteľný 
 

Hlasová pestrosť 
5 – Perfektne využíva tón, kadenciu a hlasitosť 
4 – Vyniká vo využití tónu, kadencie a hlasitosti 
3 – Používa tón, kadenciu a hlasitosť v reči 
2 – Použitie tónu, kadencie a hlasitosti 

vyžaduje tréning 
1 – Neefektívne využitie tónu, kadencie 

a hlasitosti 
 

Očný kontakt 
5 – Používa očný kontakt na vyjadrenie emócie 

a vyvolanie odozvy v publiku 
4 – Používa očný kontakt na odhad reakcie 

publika 
3 – Účinne využíva očný kontakt na zapojenie 

publika 
2 – Potrebuje zlepšiť očný kontakt s publikom  
1 – Má malý alebo žiadny očný kontakt 

s publikom 
 

Gestá 
5 – Plne integruje fyzické gestá s obsahom a 

vytvára vzorovú reč 
4 – Používa fyzické gestá ako nástroj na 

posilnenie reči 
3 – Používa fyzické gestá efektívne 
2 – Používa trochu rušivé alebo obmedzené 

gestá 
1 – Používa veľmi rušivé gestá alebo žiadne 

gestá 

Povedomie o publiku  
5 – Plne zapája publikum a predpokladá potreby 

publika 
4 – Plne si uvedomuje zapojenie a potreby publika 

a účinne naň reaguje 
3 – Zaujíma sa  o publikum a jeho potreby  
2 – Záujem o publikum a jeho potreby vyžaduje 

zlepšenie 
1 – Nezapája publikum a neuvedomuje si jeho 

potreby 
 

Úroveň pohodlia 
5 – Vyzerá úplne sebaisto v interakcii s publikom  
4 – Vyzerá úplne v pohode v interakcii s publikom 
3 – Vyzerá pohodlne v interakcii s publikom  
2 – Vyzerá nepohodlne v interakcii s publikom 
1 – Interakcia s publikum sa javí ako veľmi 

nepríjemná 
 
 
 

Záujem 
5 – Plne zaujme publikum s príkladným, dobre 

vybudovaným obsahom  
4 – Zaujme publikum s veľmi presvedčivým a 

dobre vybudovaným obsahom 
3 – Zaujme publikum s dobre vybudovaným 

obsahom  
2 – Obsah je zaujímavý, ale nie dobre 

vybudovaný, alebo dobre vybudovaný, ale nie 
zaujímavý 

1 – Obsah nie je ani zaujímavý ani dobre 
vybudovaný  

 

 

 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ  
Hodnotenie a spätná väzba – druhá reč 



 
 

22 Hodnotenie a spätná väzba  
 
 

 

Meno člena  Dátum  

Hodnotiteľ   Trvanie reči: 2 – 3 minúty 

 

Názov prejavu  

 

Cieľ projektu 

■ Účelom tohto projektu je, možnosť člena rozvíjať zručnosti na poskytovanie a prijímanie spätnej 

väzby. 

■ Účelom tohto vystúpenia je, aby člen poskytol konštruktívnu spätnú väzbu na prezentáciu iného 

člena. 

Poznámka pre hodnotiteľa 

Odporúča sa, aby člen, ktorý hodnotí túto časť projektu, bol osvedčeným, príkladným hodnotiteľom. 

Počas plnenia tohto projektu, člen: 

■ Prednáša reč o téme, dostal spätnú väzbu od hodnotiteľa a začlenil túto spätnú väzbu do druhého 

prejavu 

O tomto prejave: 

■ Posledná časť tejto úlohy je, aby bol v úlohe hodnotiteľa na stretnutí klubu. 

■ Člen uskutoční pútavé a konštruktívne hodnotenie reči iného člena. On alebo ona tiež preukáže 

správanie podľa etikety stretnutia tým, že bude plne pozorný počas všetkých prejavov. 

■ Reč môže byť vtipná, informatívna alebo mať akýkoľvek iný štýl, ktorý si člen zvolí. 

■ Člen sa môže rozhodnúť písať si poznámky počas reči, ktorú hodnotí.  

Všeobecné poznámky 

Vynikáš v: 

 

 

Môžeš popracovať na: 

 

 

Výzvou pre teba môže byť: 

 

HODNOTIACI HÁROK  

Hodnotenie a spätná väzba – Hodnotiteľ reči 
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Poznámka hodnotiteľovi: okrem tvojho ústneho hodnotenia, vyplň prosím tento hodnotiaci hárok. 

5 4 3 2 1 

PRÍKLADNE VYNIKAJÚCO USTÁLENE ROZVÍJA SA UČÍ SA 

 

  

Jasnosť: Hovorený jazyk je jasný a ľahko pochopiteľný 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Hlasová pestrosť: Využíva tón, kadenciu a hlasitosť 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Očný kontakt: Účinne využíva očný kontakt na zapojenie 
publika 

 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Gestá: Efektívne využíva fyzické gestá 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Povedomie o publiku: Záujímu sa o publikum a jeho 
potreby 

 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Úroveň pohodlia: Vyzerá pohodlne v interakcii s publikom 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

Záujem: Zaujme publikum dobre vytvoreným obsahom 
 

   5              4              3             2             1 

 

Poznámky: 

  

HODNOTIACI HÁROK – Honotenie s spätná väzba – hodnotiteľ reči 
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Tento zoznam kritérií uvádza konkrétne ciele a očakávania pre reč. Oboznámte sa prosím s popisom 

každej úrovne, čo vám pomôže vyplniť hodnotenie. 

Jasnosť 
5 – Je príkladným verejným rečníkom, ktorého 

je vždy ľahké pochopiť 
4 – Vyniká pri komunikácii pomocou 

hovoreného slova 
3 – Hovorený jazyk je jasný a ľahko 

pochopiteľný 
2 – Hovorený jazyk je trochu nejasný alebo 

náročný na pochopenie 
1 – Hovorený jazyk je nejasný alebo nie je 

ľahko pochopiteľný 
 

Hlasová pestrosť 
5 – Perfektne využíva tón, kadenciu a hlasitosť 
4 – Vyniká vo využití tónu, kadencie a hlasitosti 
3 – Používa tón, kadenciu a hlasitosť v reči 
2 – Použitie tónu, kadencie a hlasitosti 

vyžaduje tréning 
1 – Neefektívne využitie tónu, kadencie 

a hlasitosti 
 

Očný kontakt 
5 – Používa očný kontakt na vyjadrenie emócie 

a vyvolanie odozvy v publiku 
4 – Používa očný kontakt na odhad reakcie 

publika 
3 – Účinne využíva očný kontakt na zapojenie 

publika 
2 – Potrebuje zlepšiť očný kontakt s publikom  
1 – Má malý alebo žiadny očný kontakt 

s publikom 
 

Gestá 
5 – Plne integruje fyzické gestá s obsahom a 

vytvára vzorovú reč 
4 – Používa fyzické gestá ako nástroj na 

posilnenie reči 
3 – Používa fyzické gestá efektívne 
2 – Používa trochu rušivé alebo obmedzené 

gestá 
1 – Používa veľmi rušivé gestá alebo žiadne 

gestá 

Povedomie o publiku  
5 – Plne zapája publikum a predpokladá potreby 

publika 
4 – Plne si uvedomuje zapojenie a potreby publika 

a účinne naň reaguje 
3 – Zaujíma sa  o publikum a jeho potreby  
2 – Záujem o publikum a jeho potreby vyžaduje 

zlepšenie 
1 – Nezapája publikum a neuvedomuje si jeho 

potreby 
 
 

Úroveň pohodlia 
5 – Vyzerá úplne sebaisto v interakcii s publikom  
4 – Vyzerá úplne v pohode v interakcii s publikom 
3 – Vyzerá pohodlne v interakcii s publikom  
2 – Vyzerá nepohodlne v interakcii s publikom 
1 – Interakcia s publikum sa javí ako veľmi 

nepríjemná 
 
 

Záujem 
5 – Plne zaujme publikum s príkladným, dobre 

vybudovaným obsahom  
4 – Zaujme publikum s veľmi presvedčivým a 

dobre vybudovaným obsahom 
3 – Zaujme publikum s dobre vybudovaným 

obsahom  
2 – Obsah je zaujímavý, ale nie dobre 

vybudovaný, alebo dobre vybudovaný, ale nie 
zaujímavý 

1 – Obsah nie je ani zaujímavý ani dobre 
vybudovaný  

 

 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ  
Hodnotenie a spätná väzba – Hodnotiteľ reči 
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