
Poďakuj prednášajúcim a hodnotiteľom za ich výkon. 

Súhrnný hodnotiteľ 

Si zodpovedný za celý tím hodnotiteľov prednesov, hodnotiteľa improvizácií, časomerača, jazykového 

korektora, zberateľa slovnej vaty a strážcu pozornosti. Obvykle na stretnutí je ku každému pripravenému 

prejavu priradený jeden hodnotiteľ, improvizátorov hodnotí jeden hodnotiteľ a po jednom sú priradení k 

ostatným úlohám. 

Pred stretnutím 

Over si s moderátorom večera, či program stretnutia nie je odlišný od obvyklého priebehu a či v ňom nie sú 

plánované niektoré odchýlky. Nezabudni, pred stretnutím musíš byť pripravený. 

Zvolaj hodnotiteľov a zdôrazni im ich úlohu, prejdi s nimi mená hodnotených a ako by malo ich hodnotenie 

vyzerať. Pripomeň každému hodnotiteľovi aby sa pred začiatkom porozprával s hodnoteným o jeho 

špecifických kritériách uvedených v manuále. 

Počas stretnutia s hodnotiteľmi nezabudni vyzdvihnúť pozitívny a pomocný význam hodnotenia. Ako 

uvedomelí členovia Toastmasters sú zodpovední za rozvoj schopností ostatných členov. Zdôrazni, že ich 

hodnotenie by malo zachovať alebo zvýšiť ich sebaúctu. 

Zvolaj ostatných členov hodnotiaceho tímu (kvantitatívnych hodnotiteľov) a pripomeň im ich úlohu. 

Pre hostí si priprav stručný, ale výstižný prednes o význame, technikách a výhodách spätnej väzby. 

Hodnotenia sú pozitívnou skúsenosťou, ktorá pomáha ostatným prekonať zlozvyky a posilniť dobré vlastnosti. 

Po príchode na stretnutie 

Prever si, že hodnotitelia majú manuály hodnotených a chápu ciele a spôsob hodnotenia. 

Pozdrav všetkých prítomných hodnotiteľov. Ak niekto na poslednú chvíľu vypadol, je dôležité, aby si sa 

porozprával s Viceprezidentom pre vzdelávanie a dohodol alternatívneho hodnotiteľa. 

Prever s Časomeračom časové plánovanie hodnotení. 

Posaď sa do zadnej časti miestnosti, aby si mal dokonalý prehľad o stretnutí a jeho účastníkoch. 

Počas stretnutia 

Zaznamenávaj si priebežne všetko, čo sa stalo (alebo nestalo a malo). Napríklad: Je správne zobrazená 

vlajka klubu a ostatné dôležité predmety (ocenenia)? Vyskytli sa v stretnutí zbytočné ruchy a šumy, ktorým 

sa dalo vyhnúť? Vytvor si zoznam dôležitých bodov, aby si mohol stretnutie sledovať. Začalo a skončilo sa 

stretnutie v súlade s časovým plánom? 

http://slovenski.toastmasters.sk/role-na-stretnuti/87-general-evaluator


Poďakuj prednášajúcim a hodnotiteľom za ich výkon. 

Sleduj každého účastníka stretnutia. Všímaj si dobré i tie menej žiadané príklady prípravy, organizácie, 

podania, nadšenia, všímavosti a celkového výkonu zodpovedností. Nezabudni, Tvojou úlohou nie je znovu 

hodnotiť prejavy, máš však možnosť pridať niečo, na čo sa ten-ktorý hodnotiteľ nezameral. 

Ak to neurobil moderátor stretnutia, vyhlás víťazov prednesov, hodnotení a improvizácií. 

Podaj svoje súhrnné hodnotenie stretnutia na základe poznámok, ktoré si si robil. Okomentuj kvalitu 

hodnotení. Boli pozitívne, nápomocné? Obsahovali pripomienky na zlepšenie? 

Poďakuj prednášajúcim a hodnotiteľom za ich výkon. 

 

  



Poďakuj prednášajúcim a hodnotiteľom za ich výkon. 

Vlajka, Ocenenia: Ruchy, šumy – zbytočné:   

Časový plán: dodržaný?  

Predsedajúci: Matej Slezák (Misia klubu, 16 800 klubov, v 143 krajinách, 358 000 členov, na SK 13 

klubov, otázka) 

 

 

Moderátor: Matej Valašík  (1. pozdrav a mobil, 2.občerestvenie, 3.téma (impro), 4.program-Agenda, 

5. úlohy slov.vata, časomerač; - Predstavenie rečníka – ako človeka! + projekt) 

 

 

 

1 hodnotiteľ: Emanuel Boháč (kvalita hodnotení, pozitívne, nápomocné, obsahovali odporúčania) 

 

 

2 hodnotiteľ: Peter Trnka (kvalita hodnotení, pozitívne, nápomocné, obsahovali odporúčania) 

 

 

Moderátor improvizácií:  Lucia Adamovská  

 

Hodnotiteľ improvizácií:  Danica Trnkocziová 

 

Zberateľ slovnej vaty:   Renáta Vozárová 

 

Jazykový korektor:   Martin Pagáč 

 

Strážca pozornosti:   Veronika Daneková 

 

Časomerač:    Roman Gujber 


