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Charakteristika e-booku 
 

Veľkosť skupiny rovnako, ako jej zloženie či iné premenné, hrá vo vzdelávaní často 
rozhodujúcu rolu. Okrem iného ovplyvňuje skupinovú dynamiku (zapojenie jednotlivých osôb, 
plynulosť diania, pestrosť názorov a pod.), efektivitu diania v celej skupine ale i výsledok 
samotného vzdelávania. Optimálnou sa javí byť skupina skladajúca sa z 10 až 15 osôb. 
Skupiny menšie či väčšie vyžadujú zmenu spôsobu práce či vynechanie niektorého typu aktivít. 
Pri menších skupinách (min. 3 – 5 osôb) je väčší priestor pre jednotlivcov a ich individuálne 
potreby. S týmto prípadom sa však stretávame v škole len zriedkakedy. Omnoho častejšie sa 
realizuje vzdelávanie s veľkým počtom osôb. V prípade školských tried môže ísť o počet 25 
a viac. Takáto práca so sebou síce prináša mnoho podnetov, no zvyšuje i náročnosť 
vzdelávania. Riešením je rozdelenie skupiny na menšie podskupiny a pravidelné obmieňanie 
aktivít zameraných na skupinu ako celok a aktivít realizovaných v podskupinách či 
individuálne.  

Malé skupiny - podskupiny umožňujú, ak sú vhodne vytvárané 
a priebežne obmieňané, intenzívnejší kontakt medzi rôznymi 
jednotlivcami, otvorenejšiu sebaprezentáciu, rýchlejšiu spätnú väzbu, 
poskytujú podporu a bezpečie svojim členom a členkám a znižujú 
komunikačné bariéry. Dávajú tiež možnosť ísť v menšej podskupine 
väčšmi do hĺbky a zabezpečia, že bude vytvorený priestor na 
vypovedanie všetkého, čo chce byť vypovedané a čo by sa mohlo inak 
„stratiť“. Ich výhodou je i to, že práca v menšej skupine prináša 

častokrát „vítanú“ zmenu oproti bežnej rutine a môže zvýšiť motiváciu k činnosti.  
 
Samozrejme má práca v menších podskupinách i svoje úskalia. Okrem 
zvýšenej akustickej záťaže (napr. presuny jednotlivcov do skupín, 
diskusia v skupine) a časovej záťaže (napr. čas potrebný pre 
vytvorenie podskupín, prezentáciu ich skupinovej práce a diskusiu 
v celej skupine) tiež treba rátať s väčšou lenivosťou jednotlivcov 
k skupinovej práci (naozaj robia v skupinách všetci všetko rovnako 
intenzívne?), možnými hádkami a konfliktmi v rámci podskupiny 
a pod. Pokyn „vytvorte dvojice či trojice“ tiež vyvoláva u niektorých osôb v skupine stres a je 
sprevádzaný nepríjemným prežívaním a možno i spomienkami. Mnohí si totiž zažili, že „ostali 
na ocot“ alebo že s nimi nikto nechcel byť!!!   
 
 Nemalým problémom tiež môže byť nachádzanie spôsobov, ako skupinu rozdeliť. 

Rozdeľovanie do skupín nemusí byť vnímané len ako pasívna aktivita. Môže v sebe skrývať 

zábavu a dynamiku, byť súčasťou učenia a ideálne i odzrkadľovať tému. Nie je to teda len 

maličkosť, na ktorú sa „netreba pripraviť“. Malo by byť rýchle a bez zbytočného „naťahovania“, 

kto s kým bude či nebude pracovať. No malo by v sebe skrývať i o čosi viac. Úspech a neúspech 

aktivity, v závislosti od veľkosti skupiny a jej zámeru či témy, závisí i od toho, ako vyrovnané 

skupiny sa vytvoria a kto sa stane členom/členkou ktorej z nich. Strategické rozdeľovanie 

dokáže ovplyvniť vzájomné vzťahy v skupine a pomôcť lepšiemu spoznaniu sa tých, ktorí 

spoločne nezvyknú pracovať. Ľudia majú totiž skôr tendenciu vytvárať ustálené zoskupenia. 

Moment rozdeľovania možno využiť na ich „rozhádzanie“, možno tiež priznať väčšiu mieru 

zodpovednosti tým členom a členkám skupiny, ktorí sú zvyčajne skôr v pozícii outsiderov a 
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pod. Spôsob rozdeľovania, ktorý sa zvolí, závisí však najmä od celkového počtu osôb v skupine 

a od žiadaného množstva podskupín.  

Odpovedať treba na tri otázky: 

 

Chcem rovnomerne veľké podskupiny alebo  

na veľkosti jednotlivých podskupín nezáleží? 

 

Ak chcem rovnomerne veľké podskupiny, koľko osôb bude 

pracovať spoločne? 

 

Ponechám rozdelenie do podskupín náhode/sympatiám alebo  

ho chcem mať pevne v rukách? 

 
Odpovede na ne smerujú k istému typu aktivít (Obrázok), ktoré v tomto e-booku ponúkame 

nielen ako tipy, ale i v podobe konkrétnych príkladov (častokrát s potrebnými pomôckami).  

 

Kritériá rozdelenia skupiny do podskupín 

 

 

 

 

SKUPINA AKO 
CELOK

proporcionalita 
zloženia 

podskupín

rovnomerné 
rozdelenie

dvojice

trojice

štvorice

pätice

nerovnomerné 
rozdelenie

miera kontroly 
nad zložením 

podskupín

riadené

voľné (náhoda, 
sympatie)



Učebné materiály dostupné z webstránky www.ucenienasbavi.sk 

 

Obsah e-booku: 

 
I. Keď na rovnomernosti (ne)záleží - proporcionalita podskupín 
 - nerovnomerné rozdelenie 
 - rovnomerné rozdelenie 

II. Keď (ne)záleží  na tom, kto rozhoduje - miera kontroly nad zložením skupiny 
 
III. Keď do toho vnesieme technológie 
 

 

Celý dokument má rozsah 31 strán. Nájdete v ňom 18 strán príloh a obrovské množstvo 
tipov a konkrétnych cvičení na prerozdelenie skupín. 

 
 

 

Ďalšie informácie: 

 Tieto materiály sú určené najmä pre učiteľov a učiteľky. Ich komerčné využitie 
a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie 
autorských práv. 

 Autorom fotografie na titulnom liste je Aaron Burden, ktorý ju zverejnil v rámci databázy 
unsplash.com. Ak nie je uvedené inak, použité fotografie pochádzajú z tejto databázy 
voľne dostupných fotografií.  

 Jednotlivé zážitkové bloky dostupné ako e-booky z webstránky www.ucenienasbavi.sk sú 
navzájom odlíšené úvodnou fotografiou a špecifickou farbou (v nadpisoch, pracovných 
listoch aj ako orámovanie). Toto rozlíšenie slúži pre ľahšiu orientáciu medzi viacerými 
blokmi a má tiež uľahčiť vyhľadávanie v tlačenom dokumente.  

 V dokumente sú vytvorené prepojenia medzi tabuľkou a jednotlivými spôsobmi delenia 
skupiny na podskupiny. Po kliknutí na text alebo názov pracovného listu k aktivite sa 
zobrazí požadovaný pracovný list.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unsplash.com/search/photos/colors?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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I. KEĎ NA ROVNOMERNOSTI (NE)ZÁLEŽÍ - 

PROPORCIONALITA PODSKUPÍN 
 

NEROVNOMERNÉ DELENIE 
 

Po miestnosti rozložiť výroky, obrázky či predmety súvisiace s témou v počte želaného 

množstva podskupín a nechať jednotlivcov, aby sa prechádzali a ostali stáť pri jednom 

z ponúknutých. Osoby, ktoré stoja pri rovnakom podnetovom materiáli, budú tvoriť jednu 

podskupinu. Príkladom takejto aktivity je „UČÍM SA AKO....?“. Učiteľ/učiteľka rozmiestni po 

miestnosti obrázky rôznych zvierat (7 rôznych obrázkov) a študenti/študentky majú ostať stáť 

pri tom, ktorý najlepšie vystihuje spôsob, akým sa učia. Vzniknutá podskupina následne 

vytvára charakteristiku svojho „štýlu učenia sa“ ako motýľ či kengura (slimák, vták, ryba, 

medveď, zajac) a zároveň pripravuje tipy pre ostatné podskupiny, ako inak sa možno učiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázky k aktivitám Učím sa ako...? 

 







 

 

 



 


