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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Témou v programe stretnutia boli Myšlienkové logické operácie. Podstatou stretnutia bolo využívať 

metódy logického myslenia (komparáciu, analógiu, dokazovanie tvrdenia podľa príkladu) pri tvorbe 

jazykových prejavov. Cieľom bolo definovať nástroje logického myslenia a aplikovať ich v praxi pri 

tvorbe jazykových prejavov a navrhnúť modely úloh, ktorých výsledkom je jazykový prejav 

vytvorený využitím základných nástrojov logického myslenia. 

 

Medzi základné myšlienkové logické operácie patria: indukcia, syntéza, generalizácia, dedukcia, 

analýza, komparácia, konkretizácia, triedenie, analógia, objasňovanie, interpretácia, argumentácia. 

Pri tvorbe jazykových prejavov často využívame komparáciu, analógiu a dokazovanie tvrdenia podľa 

príkladu. Komparácia resp. porovnávanie je zisťovanie totožnosti a odlišnosti dvoch objektov (napr. 

dráma sa od epiky líši vlastnosťami ako dialogickosť, členením na dejstvá, obrazy a výstupy a 

odohrávaním v prítomnom čase). Analógiu môžeme definovať ako obdobu, podobnosť či paralelu, 

inými slovami – je to čiastočná podoba vlastností alebo znakov jednotlivých predmetov, javov, osôb 

alebo pojmov (napr. podobenstvá vo Svätom písme). Pri dokazovaní tvrdenia prechádzame od 

všeobecného pojmu ku konkrétnemu príkladu, napr. tvrdenie alebo definíciu aplikujeme na konkrétny 

príklad, t. j. dodávame spresňujúce údaje a fakty (napr. prostredníctvom ukážky dokážte, že P. O. 

Hviezdoslav využíval vo svojej tvorbe tzv. novotvary). 

 

Kľúčové slová: 

komparácia, analógia, dokazovanie tvrdenia, jazykový prejav. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, zhrnutie 

a nadviazanie na predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Myšlienkové logické operácie (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, 

následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutí v druhom polroku a rozvrhnutie 

jednotlivých tém členom, ako aj krátke zhrnutie a pripomenutie programu z predchádzajúceho 

polroka, nadviazanie na neho.  

 

K bodu 2 

Prítomným bola podrobnejšie odprezentovaná téma a obsah stretnutia klubu Myšlienkové logické 

operácie, ako aj jej jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – členovia pedagogického klubu 

si mali pripraviť modely úloh pre žiakov v rámci svojho aprobačného predmetu, ktoré použijú na 

svojich vyučovacích hodinách, t. j. navrhnúť také modely úloh, ktorých vypracovanie bude v sebe 

zahŕňať základné logické myšlienkové postupy. Úlohou žiakov je vypracovať zadané modely úloh. 

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Základné myšlienkové logické operácie 

b) Indukcia, dedukcia 

c) Syntéza, analýza 

d) Generalizácia, objasňovanie, interpretácia 

e) Komparácia, analógia, dokazovanie tvrdenia podľa príkladu 

f) Príklady na jednotlivé myšlienkové operácie v oblasti slovenského jazyka a literatúry pri 

tvorbe jazykových prejavov  

g) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. Caltíková M., Filkorn V., Mistrík J., Varsányová M., 

od kolektívu autorov Kačala J. – Pisárčiková M. – Považaj M. 

h) Diskusia 

 

K bodu 4  

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe vo dvojiciach 

alebo individuálne, ktorá sa orientovala na tvorbu modelov úloh pre žiakov. Úlohou členov bolo 

navrhnúť tri typy úloh, ktorých vypracovanie v sebe zahŕňalo základné logické myšlienkové postupy 

(jedna úloha mala obsahovať jeden dominantný logický myšlienkový postup). Členovia 

pedagogického klubu mali uviesť aj vypracovanie jednotlivých úloh. Úlohou žiakov je vypracovať 

zadané modely úloh. Členovia pracovali za svoj aprobačný predmet. Potom sa členovia podelili so 

svojimi prácami s ostatnými a diskutovali o ďalších možných obmenách aktivity. Dané modely úloh 

môže člen klubu použiť na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci edukačného procesu.  



13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:   

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Myšlienkové logické operácie. Jeho obsah sa 

zameral na využívanie metód logického myslenia (komparáciu, analógiu, dokazovanie tvrdenia podľa 

príkladu) pri tvorbe jazykových prejavov. Cieľom bolo definovať nástroje logického myslenia a 

aplikovať ich v praxi pri tvorbe jazykových prejavov a navrhnúť modely úloh, ktorých výsledkom je 

jazykový prejav vytvorený využitím základných nástrojov logického myslenia. 

 

Dohodli sa, že je dôležité poznať fundamentálne využitie jednotlivých metód logických operácií pri 

tvorbe jazykových prejavov.  

Žiakov budú viesť k poznaniu a aplikovaniu v praxi myšlienkových logických operácií na hodinách 

anglického jazyka, slovenského jazyka, dejepisu, katolíckeho náboženstva a občianskej náuky.  

Rozvíjala sa kompetencia práce s logickými operáciami u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne 

vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich 

realizácii, ako aj tvoriť úlohy pre žiakov, čím obohatia svoj profesionálny prístup v edukačnom 

procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Oboznámiť sa s témou stretnutia, ktorou boli myšlienkové logické operácie. 

V praxi vedieť využívať metódy logického myslenia (komparáciu, analógiu, dokazovanie tvrdenia 

podľa príkladu) pri tvorbe jazykových prejavov. 

Aplikovať rozvíjanie práce s jednotlivými metódami, viesť žiakov k poznaniu a používaniu 

myšlienkových logických operácií. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k rozvíjaniu metód logického myslenia v edukačnom procese humanitných predmetov 

a jazykov v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 10. 2. 2022 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník Neprít. SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Vachaľová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová Neprít. SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Venceľová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Simona Šubjáková  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.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


