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11. Manažérske zhrnutie: 

Stručná anotácia 

Téma šiesteho stretnutia pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte 

spoločenských vied je Vzťahová oblasť antropológie a odborných predmetov. Členovia klubu 

analyzovali jednotlivé súčasti antropológie, a to biologickú, kultúrnu, sociálnu, psychologickú, 

filozofickú a pedagogickú antropológiu. Členovia klubu špecifikovali vzťahovú oblasť antropológie 

a odborných predmetov, a to psychológie, sociológie, pedagogiky a filozofie. Zamerali sme sa na 

hľadanie spoločného a rozdielneho medzi antropológiou a ostatnými odbornými predmetmi. 

Vymedzili sme postavenie človeka v systéme antropologických vied. 

Mgr. Jana Troščaková prostredníctvom powerpointovej prezentácie predstavila pojmové mapy, 

konkrétne kroky ktoré je potrebné zachovať pri tvorbe pojmových máp a výhody pojmového 

mapovania. Predstavila tiež druhy pojmových máp a uviedla ich využitie vo vyučovacom procese. 

Uviedla príklad hodnotenia pojmových máp a to kritéria a bodové ohodnotenie. Vymedzila 

publikácie, ktoré sú odporúčané k tvorbe pojmových máp a programy, v ktorých je možné tvoriť 

pojmové mapy. Medzi najznámejšie programy patrí: FreeMind, ConceptDraw, iMindMap, 

VisualMind, XMind , Edraw MindMap, Mindomo, Visual Understanding Environment. 

V súvislosti s témou stretnutia Mgr. Jana Troščaková vytvorila pojmovú mapu pre vizuálne 

zobrazenie prepojenia antropológie a jednotlivých odborných predmetov. 

V ďalšej časti stretnutia členovia klubu tvorili pojmové mapy pre vizuálne zobrazenie učiva z 

konkrétneho odborného predmetu. Pre rôznorodosť, sme sa dohodli, že každý vytvorí pojmovú 

mapu na svoj odborný predmet podľa vlastného uváženia, či už v programe alebo ručne, či to budú 

pojmové mapy použité na motiváciu, vysvetľovanie alebo na fixáciu učiva. V závere členovia klubu 

vytvorené pojmové mapy prezentovali ostatným členom a vysvetľovali ich použitie na vyučovacej 

hodine odborného predmetu.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia pedagogického klubu 

2. Analyzovanie jednotlivých súčasti antropológie 

3. Analyzovanie vzťahovej oblasti odborných predmetov a antropológie  

4. Teoretické východiská tvorby pojmových máp 

5. Tvorba pojmových máp 

6. Prezentovanie pojmových máp 

7. Diskusia na tému využitia pojmových máp vo vyučovacom procese 

 

K bodu č. 1 

Koordinátorka pedagogického klubu Mgr. Martina Viravcová privítala prítomných členov na šiestom 

stretnutí organizovanom formou online meeting cez aplikáciu meet.google.com vzhľadom na 

dištančnú formu vzdelávania zavedenú ako protipandemické opatrenie.* 

 

K bodu č. 2 

Členovia klubu analyzovali jednotlivé súčasti antropológie. Zamerali sme sa na biologickú, kultúrnu, 

sociálnu, psychologickú, filozofickú a pedagogickú antropológiu  

 

K bodu č. 3 



Členovia klubu analyzovali vzťah antropológie a iných vedných disciplín. Zamerali sme sa najmä 

na vzťah antropológie a odborných predmetov, a to konkrétne vzťah antropológie a sociológie, 

antropológie a psychológie, antropológie a pedagogiky, antropológie a filozofie. 

  

K bodu č. 4 

Mgr. Jana Troščaková prostredníctvom powerpointovej prezentácie predstavila pojmové mapy, 

výhody pojmových máp, druhy pojmových máp, hodnotenie pojmových máp, literatúru a programy 

na tvorbu pojmových máp. Vytvorila pojmovú mapu pre vizuálne zobrazenie prepojenia antropológie 

a jednotlivých odborných predmetov. 

 

K bodu č. 5 

Členovia klubu tvorili pojmové mapy pre vizuálne zobrazenie učiva konkrétneho odborného 

predmetu. Pre rôznorodosť, sme sa dohodli, že každý vytvorí pojmovú mapu na svoj odborný 

predmet podľa vlastného uváženia, či už v programe, ručne, či to budú pojmové mapy na motiváciu, 

vysvetľovanie alebo fixáciu učiva. 

 

K bodu č. 6 

Členovia klubu vytvorené pojmové mapy prezentovali a vysvetľovali ich použitie na vyučovacej 

hodine odborného predmetu.  

 

K bodu č. 7 

Členovia klubu diskutovali o pojmových mapách, o ich použití na vyučovacích hodinách odborných 

predmetov. Vymieňali si skúseností a dávali návrhy ako čo najlepšie vytvoriť pojmovú mapu, 

k akým typom učivá sa hodí pojmová mapa a ako hodnotiť pojmovú mapu. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Cieľom pedagogického klubu bolo bližšie špecifikovať vzťahovú oblasť antropológie a odborných 

predmetov. Členovia klubu analyzovali vzťah antropológie a odborných predmetov.   

Členovia klubu diskutovali a vymieňali si skúseností o používaní pojmových máp na vyučovacích 

hodinách odborných predmetov. Vymedzili výhody a nevýhody pojmového mapovania. Členovia 

klubu sa zhodli, že pojmová mapa je jeden zo spôsobov, na základe ktorého sa učivo žiakom lepšie 

pamätá, žiak si vie učivo lepšie zatriediť. Vizuálne zobrazenie vzťahov prostredníctvom pojmovej 

mapy, či už nových poznatkov alebo pri opakovaní učiva zaručene vedie k hlbšiemu porozumeniu 

informácií. Členovia klubu odporúčajú používanie pojmových máp vo vyučovacom procese, 

nakoľko je zlepšená schopnosť porozumenia, zapamätania si a aplikovania v praxi.  

Každý člen pedagogického klubu vytvoril pojmovú mapu ku konkrétnemu učivu, prípadne 

tematickému celku zo svojho odborného predmetu. 
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vied  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Človek ako biologická bytosť v kontexte 

spoločenských vied* 

Dátum konania stretnutia: 25. 11. 2020 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis* Inštitúcia 

1 PaedDr. Katarína Grac, PhD.  SOŠPg sv. CaM  

2 PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

3 Mgr. Iveta Hankovská  SOŠPg sv. CaM 

4 PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

5 Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

6 Mgr. Jana Troščáková  SOŠPg sv. CaM 

7 Mgr. Marcela Veberová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

8 Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 



 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis* Inštitúcia 

1.  Mgr. Anna Klinovská  neprítomná MŠVVaŠ SR BA 

2.     

3.     

 

*Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je printscreen obrazovky, vzhľadom na to, že 

stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32 

školského zákona a  prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe 

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020).   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


