
1 
 

 
 

 

Doporučený scenár a formuláre pre skupinové pilotné 

overenie C-Game 

(žiaci/študenti pod vedením facilitátora)1 

 

1 Úvod 

Online hra C-Game je vyvíjaná projektovým partnerstvom 6 inštitúcií zo 4 krajín v rámci 

projektu ERASMUS+ s názvom Hra s náplňou kariérneho poradenstva v meste plnom 

povolaní.  

 

Partneri projektu: 

- Asociácia výchovných poradcov, z. s., ČR – koordinátor projektu 

- Stredisko podpory poradenských služieb Národného vzdelávacieho fondu, o. p. s., ČR 

- K.A.B.A Slovensko 

- TeCeMko, Slovensko 

- Znam i Moga, Bulharsko 

- ISON Psychotechnika, Grécko 

 

Termín realizácie projektu: 01. 12. 2019 – 31. 10. 2022 

2  O hre 

Hra C-Game má ambiciózny cieľ atraktívnym spôsobom predstaviť cieľovej skupine žiakov vo 

veku 12 až 14 rokov: 

viac ako 600 povolaní, 

a pre každé z týchto povolaní: 

- ukážku pracovných činností, 

- minimálnu úroveň vzdelania obvykle vyžadovanú od zamestnávateľov, 

- príklady používaných pracovných nástrojov a pod. 

                                                      
1
  Pre zjednodušenie ďalej len „žiaci“. 
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Hru je možné hrať v individuálnom režime, ako aj pod vedením kariérového alebo 

výchovného poradcu, učiteľa alebo rodiča, ktorí môžu žiaka hrou sprevádzať, pomáhať mu 

alebo mu zadávať dosiahnutie rôznych cieľov (ďalej len „facilitátor“). Na sledovanie postupu 

hráča je nutná zjednodušená registrácia v hre. 

 

Pilotné overovanie prebieha len na prvej úrovni hry, zatiaľ čo v plnej verzii bude mať hra tri 

úrovne a ďalšie tematické misie. 

 

Odkaz na hru: <vyber jazykovú verziu> 

o https://test.c-game.cz/?lang=cs 
o https://test.c-game.cz/?lang=en  
o https://test.c-game.cz/?lang=el  
o https://test.c-game.cz/?lang=bg  
o https://test.c-game.cz/?lang=sk  

 

2.1 Niečo málo o samotnej hre 

Hráč sa stáva starostom mesta, ktorého meno si sám zvolí, rozhoduje o jeho rozvoji, 

ovplyvňuje inštitúcie a firmy, ktoré budú v meste pôsobiť, rovnako ako počet obyvateľov a 

ich spokojnosť.  

 

V prvej úrovni hry je možné postaviť 24 budov, ktoré sú umiestnené na mape. Mapa je väčšia 

ako obrazovka bežného monitora a je možné s ňou pohybovať rovnako, ako s inými mapami 

(stlačíte a podržíte ľavé tlačidlo myši). 

 

Budova sa postaví po stlačení tlačidla „Postav teraz“ a zodpovedaním dvoch otázok. Tu, 

prosím, upozornite žiakov, aby zodpovedali ČESTNE a že odpoveď nemá vplyv na to, či sa 

budova postaví alebo nie. Tieto otázky slúžia na zistenie profesijnej orientácie žiaka 

s využitím Hollandovej typológie profesijných záujmov RIASEC, ktorá je do hry zabudovaná. 

 

Po kliknutí na postavenú budovu sa otvorí karta budovy s informáciami o danej budove a s 

prehľadom pracovných pozícií, ktoré boli do budovy zaradené. Na začiatku sú všetky 

pracovné pozície voľné, t. z.  ide o voľné pracovné miesta, ktoré sú určené na obsadenie. 

Záleží na hráčovi, ktoré  povolanie sa rozhodne obsadiť a kedy to urobí. 

 

Po kliknutí na „Info:“ sa pri každom povolaní otvorí karta povolania, ktorá obsahuje základné 

informácie o danom povolaní, ukážku piatich pracovných činností, minimálne požiadavky na 

vzdelanie, ukážku niekoľkých pracovných predmetov a príklady osobnostných požiadaviek a 

zručností. Žiakom, prosím, odporučte, aby si tieto informácie prečítali. 

 

https://test.c-game.cz/?lang=cs
https://test.c-game.cz/?lang=en
https://test.c-game.cz/?lang=el
https://test.c-game.cz/?lang=bg
https://test.c-game.cz/?lang=sk
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Tlačidlom „Späť do budovy“ sa z karty povolania vracia späť do karty budovy, kde je možné 

začať obsadzovať voľné pracovné miesta tlačidlom „Obsadiť“. Obsadzovanie voľného 

pracovného miesta prebieha konverzáciou s virtuálnym webovým portálom, ktorý kladie 

otázky, komentuje odpovede a nabáda hráča k ďalším krokom. Na obsadenie voľného 

pracovného miesta sa odpovedá na niekoľko otázok.   

 

Po postavení každej budovy sa automaticky navyšuje počet obyvateľov, rovnako ako po 

obsadení pracovnej pozície.  

 

Populačný rast nie je sám o sebe konečným cieľom hry. Na ľavej strane obrazovky mesta je 

pod sebou 8 koliesok s piktogramami, pod ktorými sa skrýva 8 ukazovateľov funkčnosti 

mesta (zdravotníctvo, administratívne služby, vzdelávanie, doprava atď.). Po umiestnení 

kurzora na jednotlivé ukazovatele uvidíte, do akej miery je daný indikátor naplnený 

postavením budov a obsadením pracovných pozícií. Ak kliknete na ktorýkoľvek z 8 

ukazovateľov, otvorí sa zoznam budov, ktoré doň  boli zaradené v danej úrovni hry. Okrem 

toho je aj v meste za názvom každej budovy symbol zodpovedajúci jednému z 8 

ukazovateľov. 

 

V hornej časti obrazovky je vodorovná posuvná škála označená piktogramom hlavičiek 

dievčaťa a chlapca. Sú na nej dve číselné hodnoty. Prvá je dosiahnutý počet obyvateľov 

hráčom a druhá je počet obyvateľov, ktorý bol stanovený ako cieľový pre danú úroveň hry.  

 

Na škále označenej smajlíkom je súhrnný ukazovateľ vychádzajúci z hodnôt vyššie uvedených 

8 ukazovateľov funkčnosti mesta. Vyjadruje celkovú spokojnosť obyvateľov mesta. Jeho 

hodnota je uvedená v percentách.  

 

Ďalšia škála označená červeno-bielym terčom znázorňuje úspešnosť obsadzovania 

pracovných pozícií. Za každých 5 po sebe idúcich správne vyplnených inzerátov hráč získava 

určitý bonus.  

 

Škála s diamantom znázorňuje body za splnené misie, ktoré je možné začať hrať po obsadení 

určitého počtu voľných pracovných pozícií.  

 

Úplne v pravom hornom rohu sa kliknutím na modré tlačidlo s 3 vodorovnými prúžkami 

vstupuje do „nástenky“, v ktorej sa nachádzajú súhrnné informácie o priebehu a výsledkoch 

hry. 
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3 Formuláre určené na pilotné overenie  

Na monitorovanie priebehu pilotného overovania a spätnej väzby od žiakov a facilitátorov sa 

používajú nasledujúce formuláre, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu. 

 

Formulár č. 1: Správa o priebehu pilotného overovania C-Game 

 Formulár je určený pre facilitátorov, ktorí aktívne riadia priebeh pilotného 

overovania. Facilitátor ho vypĺňa pri každej skupinovej akcii so žiakmi.  

 

Formulár č. 2: Účastníci pilotného overovania C-Game 

 Hlavičku formulára vypĺňa facilitátor. Žiaci vypĺňajú rukou svoje krstné meno,  

dosiahnutý počet obyvateľov a dosiahnutú spokojnosť obyvateľov. 

 

Formulár č. 3: Moja voľba povolania 

 O vyplnenie tohto dotazníka facilitátor požiada žiakov dvakrát: 
 a) pred vstupom do hry a  
 b) po ukončení hry.  
 

Žiaci môžu vyplniť dotazník online alebo vo forme papier-ceruzka. Online 
dotazník nájdete na nižšie uvedenom linku. 

 Angličtina: https://surveys.nvf.cz/index.php/744691?lang=en 
 Bulharčina: https://surveys.nvf.cz/index.php/744691?lang=bg 
 Slovenčina: https://surveys.nvf.cz/index.php/667178?lang=sk 
 Čeština: https://surveys.nvf.cz/index.php/744691?lang=cs 
 Gréčtina: https://surveys.nvf.cz/index.php/744691?lang=el 

 
Z dôvodu zachovania anonymity a nutnosti párovania dotazníkov musí 
facilitátor zabezpečiť, aby každý žiak vypĺňal oba dotazníky s rovnakým 
kódom. 

 

 
 

  

https://surveys.nvf.cz/index.php/667178?lang=sk
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4 Doporučený postup pilotného overovania so skupinou žiakov 

1) Príprava facilitátora pred pilotným overovaním 

- Facilitátor si otvorí online hru C-Game na linku https://test.c-game.cz/?lang=sk, 
zoznámi sa s hrou, vyskúša postaviť niekoľko budov a obsadiť niekoľko povolaní, 
prehliadne si všetky záložky a pod. 

- Formulár č. 1: oboznámi sa s jeho obsahom, prispôsobí si políčka na odpovede alebo 
sa rozhodne, ako inak bude odpovede od žiakov zapisovať, vytlačí formulár 1x. 

- Formulár č. 2: vytlačí 2x. 

- Príprava na vyplnenie Formulára č. 3 pri vyplňovaní: 

o Online: Facilitátor pripraví pre každého žiaka lístoček s menom žiaka, s jeho 
unikátnym kódom, ktorý žiak uvedie do online formulára, a s adresou online 
Formulára č. 3, 

o Papier-ceruzka: Facilitátor vytlačí dva Formuláre č. 3 pre každého žiaka a 
opatrí ich číselným kódom tak, aby mal pre každého žiaka dva formuláre s 
rovnakým kódom. 

 
2) Aktivity facilitátora so žiakmi v priebehu hodiny (ideálne v počítačovej učebni) 

- Facilitátor vysvetlí účel Formulára č. 3: 

o zúčastňujete sa pilotného overovania hry a ich tvorcov zaujíma, do akej miery 
má hra potenciál ovplyvniť vaše rozhodovanie o voľbe povolania. Z tohto 
dôvodu vás tvorcovia hry žiadajú o vyplnenie rovnakého formulára pred hrou 
a po hre. Za vyplnenie vopred ďakujeme. 

- Prvý Formulár č. 3 musia žiaci vyplniť pred hrou: 

o Online: Každý žiak dostane lístoček s adresou online formulára č. 3 (alebo je 
webová adresa premietnutá na plátno pomocou prezentácie) a s číselným 
kódom, žiaci dostanú pokyn na začiarknutie políčka PRED HROU. Facilitátor 
dohliada na vyplnenie a odoslanie.  

o Papier-ceruzka: Každý žiak dostane jeden formulár č. 3 na vyplnenie, žiaci 
dostanú pokyn na zakrúžkovanie, že bolo vyplňované PRED HROU. Facilitátor 
vyberie vyplnené formuláre a skontroluje ich. 

- Premietne hru na plátno, zoznámi žiakov s hrou, jej krokmi a prvkami hry. Vysvetlí 
účel hry (dozvedieť sa čo najviac o rôznych povolaniach) a cieľ pilotného testovania 
(overenie mechanizmu hry, intuitívneho ovládania hry, zrozumiteľnosti úloh, 
zábavnosť hry a pod.). Povedia žiakom, koľko minút majú na hru. 

- Požiada žiakov o zapnutie počítačov a oznámi im adresu hry / napíše ju na tabuľu. 

- Chodí medzi lavicami a pozoruje žiakov pri hre, odpovedá na otázky a zaznamenáva si 
ich do formulára č. 1. Pri nedostatku miesta na odpovede, zapisuje si odpovede na 
osobitný list papiera.  

 

 
 

https://test.c-game.cz/?lang=sk
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3) Aktivita facilitátora po ukončení hry žiakmi 

- Požiada žiakov o pozornosť, nechá kolovať a vyplniť Formulár č. 2, skontroluje ho a 
uloží. 

- Zrealizuje so žiakmi riadený skupinový rozhovor. Štruktúra tohto rozhovoru je 
súčasťou formulára č. 1 pod bodom 8.  

- Odpovede žiakov počas riadeného rozhovoru zapisuje do formulára č. 1. Pri 
nedostatku miesta na odpovede, zapisuje  odpovede na osobitný list papiera. 

- Po skončení skupinového rozhovoru moderátor požiada žiakov, aby vyplnili druhý 
Formulár č. 3: 

o Online: Žiaci vyplnia rovnaký unikátny kód ako pri prvom vypĺňaní formulára č. 
3. Žiaci sú požiadaní, aby začiarkli políčko PO HRE. Facilitátor dohliada na 
vyplnenie a odoslanie formulára. 

o Papier-ceruzka: Každý žiak dostane druhý formulár č. 3 na vyplnenie, žiaci 
dostanú pokyn na začiarknutie, že bolo vyplňované PO HRE. Facilitátor vyberie 
vyplnené formuláre a skontroluje ich. 

 
4) Aktivita facilitátora po skončení testovania 
 

- Doplní / vyplní formulár č. 1 v elektronickej forme. 

- Doplní formulár č. 2 a podpíše ho. 

- Skontroluje, že žiakmi vyplnené formuláre č. 3 (papier-ceruzka) je možné spárovať 
(PRED HROU, PO HRE)  a že neobsahujú žiadne dáta, ktorými by sa dalo zistiť, ktorý 
žiak dotazníky vypĺňal.  

- Odošle všetky uvedené formuláre jedným z uvedených spôsobov: 

o V papierovej forme poštou na adresu (podľa toho, s ktorým združením sa 
testovanie organizuje) 
 
K.A.B.A. Slovensko  
Komenského 19 
036 01 Martin  

alebo 

TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže 
Vlárska 383/2F 
911 05 Trenčín 

o V elektronickej forme (ideálne pdf) na e-mail (podľa toho, s ktorým združením 
sa testovanie organizuje): 
info@kabaslovensko.sk alebo info@tecemko.sk  
 
 

 

  

mailto:info@kabaslovensko.sk
file:///C:/AAA-Zuzana/2022%20doma/27-C-Game%20-%20External%20piloting-Forms/Forms-SK/info@tecemko.sk
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5 Doporučená minutáž pilotného overovania 

Ponúkajú sa tu dve možnosti časového rozvrhnutia pilotného overovania C-Game. Líšia sa v 

tom, či na seba dve vyučovacie hodiny, ktoré sú potrebné na pilotné overovanie, nadväzujú 

alebo nie. Či zvolíte variant A (dve po sebe idúce vyučovacie hodiny) alebo variant B (dve 

vyučovacie hodiny s odstupom jedného týždňa), alebo sa rozhodnete zorganizovať ho iným 

spôsobom, prosíme: 

- dodržujte postup vyplňovania formulára, 

- umožnite žiakom hrať hru aspoň 30 minút, 

- vyhraďte si 20 minút na skupinový riadený rozhovor. 

 

Varianta A: Dvě po sobě jdoucí vyučovací hodiny 

1. vyučovacia hodina (45 minút) 2. vyučovacia hodina (45 minút) 

Minúty Aktivita Minúty Aktivita 

5 
Informácie o projekte, o hre a o 
cieľoch pilotného testovania 

10 Samostatná hra žiakov na počítači 

10 Vyplnenie prvého formulára č. 3 5 Vyplnenie formulára č. 2 

30 Samostatná hra žiakov na počítači 
10 Vyplnenie druhého formulára č. 3 

20 Skupinový riadený rozhovor 

 

Varianta B: Dve vyučovacie hodiny s odstupom jedného týždňa 

1. vyučovacia hodina (45 minút) 2. vyučovacia hodina (45 minút) 

Minúty Aktivita Minúty Aktivita 

10 
Informácie o projekte, o hre a o 
cieľoch pilotného testovania 

10 Samostatná hra žiakov na počítači 

5 Vyplnenie prvého formulára č. 3 5 Vyplnenie formulára č. 2 

25 Samostatná hra žiakov na počítači 10 Vyplnenie druhého formulára č. 3 

5 Vyplnenie formulára č. 2 20 Skupinový riadený rozhovor 
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5.1 Formulár č. 1: Správa o priebehu pilotného overovania C-Game 

Č. Položka 
Tu vyplňte slovne alebo číselným 

údajom 

1 Krajina --- 
1.1 Mesto  
1.2 Dátum  

2 
Skupinová akcia pilotného overovania sa 
uskutočnila: 

--- 

2.1 - na základnej škole Áno / Nie 
2.2 - na strednej škole Áno / Nie 

2.3 
- v detskej / mládežníckej organizácii, 

inštitúcii, klube 
Áno / Nie 

2.4 - v inej organizácii (upresnite)  

3 Počet žiakov --- 

3.1 Počty žiakov vo veku 

- menej ako 9 rokov: 
- 10-11 rokov: 
- 12-13 rokov: 
- 14-15 rokov: 
- 16-17 rokov: 
-  viac ako 18 rokov: 

3.2 Počty žiakov podľa pohlavia 
- žiaci: 
- žiačky: 

4 Facilitátori  --- 

4.1 Celkový počet zapojených facilitátorov  
- z toho pôsobiacich: 

 

4.2 - na základných školách  
4.3 - na stredných školách  

4.4 
- v detských / mládežníckych organizáciách, 

inštitúciách, kluboch 
 

4.5 - v iných organizáciách (upresnite)  

4.6 Zastávané pozície facilitátorov 

- výchovný poradca: 
- kariérový poradca: 
- učiteľ: 
- člen mládežníckej organizácie: 
- externý lektor: 
- iný: 

5 Príprava žiakov pred hrou --- 
5.1 Dĺžka prípravy žiakov na hru v minútach:  
5.2 Bola žiakom hra premietnutá na plátno / tabuľu? Áno / Nie 
5.3 Bola žiakom podaná krátka informácia o hre? Áno / Nie 
5.4 Boli žiakom vysvetlené princípy hry? Áno / Nie 
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5.5 
Bolo so žiakmi pred hrou hovorené o voľbe 
povolania? 

Áno / Nie 

5.6 
Boli žiaci zoznámení s Hollandovou typológiou 
profesijnej orientácie? 

Áno / Nie 

6 Priebeh hry (v minútach) --- 
6.1 Priemerná dĺžka hry žiakov  
6.2 Dĺžka skupinovej diskusie po hre  

7 Použité digitálne zariadenia --- 

7.1 Počty použitého digitálneho zariadenia 

- stolné počítače: 
- notebooky: 
- tablety: 
- mobilné telefóny: 

7.2 Podiel žiakov na jedno digitálne zariadenie 
- Samostatná hra:             % 
- Hra vo dvojiciach:             % 
- Hra v trojiciach:                % 

8 
Riadený skupinový rozhovor vedený 
facilitátorom 

--- 

 a) Hra ako celok --- 
8.1 Ako sa vám hra páčila?  
8.2 Ako sa vám hra ovládala?  
8.3 Za ako dlho ste pochopili princíp hry?  
8.4 Koľko z vás čítalo návody, ako postupovať hrou?  
8.5 Bavila vás hra? Užili ste si to?  

8.6 
Hra bude mať tri úrovne. Chceli by ste si zahrať 
aj ďalšiu úroveň hry? 

 

8.7 Ukážete hru aj niekomu mimo tejto skupiny?  
8.8 Vrátite sa ku hre aj doma?  
8.9 Čo by sa dalo v hre zlepšiť?  

8.10 Čo sa vám na hre nepáčilo?  
 b) Mesto --- 

8.11 Páči sa vám grafika mesta?  
8.12 Páči sa vám rozloženie budov v meste?  
8.13 Ako sa vám páčili použité farby?  

8.15 
Ako sa vám čítali jednotlivé popisy na mape 
mesta čo do veľkosti písma?  

 

8.16 Rozumeli ste tímto popisom?  
8.17 Čo by sa na meste dalo vylepšiť?  
8.18 Čo sa vám na meste nepáčilo?  
8.19 Čo v meste chýba?  

 c) Karta budovy --- 
8.20 Ako sa vám páčil obsah kariet povolaní?  
8.21 Chýbali vám na karte nejaké informácie?  
8.22 Čo by sa tu dalo vylepšiť?  

 d) Karta povolania --- 
8.23 Koľko kariet povolaní ste si otvorili?  
8.24 Čo z karty povolania ste si prečítali?  



10 
 

8.25 
Chceli by ste se o povolaniach dozvedieť niečo 
ďalšie? 

 

 e) Obsadzovanie voľných pracovných miest --- 

8.26 
Ako sa vám páčila komunikácia pri obsadzovaní 
pracovných miest? 

 

8.27 Boli otázky zrozumiteľné?  

8.28 
Kedy ste si začali všímať, že vám rastie počet 
obyvateľov mesta? 

 

8.29 
Zaujímalo vás, aký počet obyvateľov sa podarilo 
dosiahnuť niekomu inému? 

 

 f) Nástenka --- 

8.30 
Našli ste informácie ukryté v hornom pravom 
rohu vedľa vašej prezývky? 

 

8.31 
Sú informácie o priebehu hry uvedené 
v nástenke zrozumiteľné? 

 

8.32 Čo by na nástenke šlo zmeniť?  
8.33 Čo na nástenke chýba?  

 g) Misie  
8.34 Zahrali ste si misie?  
8.35 Ako sa vám hrali?  
8.36 Boli zrozumiteľné?  

 h) Achievementy/ Úspechy  
8.37 Podarilo sa vám získať achievement/úspech?  
8.38 Viete za čo ste ho získali?  

8.39 
Stavali ste ďalej budovy tak, aby ste získali ďalšie 
achievementy/úspechy? 

 

9 Spätná väzba od facilitátorov: Názory žiakov --- 
9.1 Na čo sa žiaci pýtali pred hrou?  
9.2 Ako sa žiaci pri hraní chovali?   
9.3 Boli sústredení alebo komunikovali s ostatnými?  
9.4 Na čo sa žiaci pýtali v priebehu hry?  
9.5 Na čo sa žiaci pýtali po hre?  

9.6 
Zaujímalo žiakov, ktoré povolania im boli hrou 
doporučené? 

 

9.7 Aký bol ich názor na výber týchto povolaní?  

10 Spätná väzba od facilitátorov: Vlastné názory --- 
10.1 Aký je váš názor na hru?  

10.2 
Má hra potenciál stať sa pomocníkom pre žiakov 
pri voľbe povolania? 

 

10.3 Čo ďalšie by mohla hra obsahovať?  
10.4 Čo sa vám na hre páči?  
10.5 Čo sa vám na hre nepáči?  
10.6 Čo by sme mali urobiť lepšie?  

10.7 
Máte nejaké ďalšie postrehy a komentáre? 
Prosím, napíšte nám ich. 
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5.2 Formulár č. 2: Účastníci pilotného overovania hry C-Game 

 

Druh inštitúcie / školy:2 ………………………………………………………………………………….. 

Mesto: ………………………………………………………………………………….. 

Dátum: ………………………………………………………………………………….. 

Meno facilitátora: ………………………………………………………………………………….. 

Mená a funkcie ďalších  

prítomných dospelých osôb: …………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 

Zoznam žiakov / študentov, ktorí sa zúčastnili pilotného overenia hry C-Game 

Č. Krstné meno 
Dosiahnutý 

počet 
obyvateľov 

Dosiahnutá 
spokojnosť 
obyvateľov 

Č. Krstné meno 
Dosiahnutý 

počet 
obyvateľov 

Dosiahnutá 
spokojnosť 
obyvateľov 

1    16    

2    17    

3    18    

4    19    

5    20    

6    21    

7    22    

8    23    

9    24    

10    25    

11    26    

12    27    

13    28    

14    29    

15    30    

 

Podpis facilitátora …………………………………… 

                                                      
2
  Základná škola, stredná škola, Klub mládeže, Centrum voľného času apod. 
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Formulár č. 3: Moja voľba povolania  

 

Tento prieskum je anonymný.  
Všetky údaje, na ktoré odpovieš v nasledujúcom dotazníku, budú použité výhradne na 

pilotné overenie C-Game a budú zhrnuté a prezentované výhradne v anonymizovanej forme.  
Ďakujeme pekne za vyplnenie! 

 

1) Uveď, prosím, nejaký druh identifikácie (číslo alebo prezývku), podľa ktorého budeme 
môcť spárovať tvoje 2 dotazníky (1. pred a 2. po hre): 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Uveď, kedy dotazník vypĺňaš. Odpoveď zakrúžkuj: PRED HROU    ----     PO HRE  

 

3) Uveď, do akej miery súhlasíš / nesúhlasíš s nasledujúcimi tvrdeniami. Pre každé 
tvrdenie vyber jednu možnosť. 

Výrok  Súhlasím 
Súhlasím, 

ale nie 
úplne 

Neviem, 
nemám 
názor  

Skôr 
nesúhlasím 

Nesúhlasím 

 ++ + 0 - -- 

a) Zatiaľ mi budúcnosť plánujú rodičia.      

b) Moje vlastné plány do budúcnosti sú 

veľmi neurčité. 

     

c) O našom budúcom živote diskutujeme v 

škole. 

     

d) O uplatnení na trhu práce hovoríme s 

výchovnym / kariérovym poradcom. 

     

e) O tom, čo budeme v dospelosti robiť, sa 

veľa rozprávame s kamarátmi / 

kamarátkami. 

     

f) O tom, čo budem robiť a na akú školu sa 

budem hlásiť, sa rozprávam často s 

rodičmi. 

     

g) Mám predstavu o tom, ako budem za 

10 rokov žiť a kde budem robiť.  
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4) Vyber jeden výrok, ktorý zodpovedá tvojej situácii:  

a) Strednú školu mám už vybranú.  

Napíš, prosím, názov strednej školy: ……………………………………………………………………… 

b) Zatiaľ uvažujem o viacerých stredných školách.  

c) Zaujíma ma príliš veľa odborov, a tak bude ťažké vybrať si správnu strednú školu.  

d) Som si istejší/-ia v tom, na ktoré stredné školy nechcem ísť, než na ktoré chcem.  

e) Ešte sa výberom strednej školy nezaoberám.  

f) Na strednú školu sa hlásiť nebudem.  

 
5) Vyber jeden výrok, ktorý najlepšie vystihuje tvoju situáciu: 

a) Uvažujem o jednom konkrétnom povolaní, ktoré chcem robiť.  

Napíš, prosím, názov povolania: …………………………………………………………………………... 

b) Uvažujem o niekoľkých povolaniach z jednej profesijnej oblasti (napr. zdravotníctvo, 

služby, strojárstvo, knihovníctvo).  

c) Uvažujem o niekoľkých povolaniach, z ktorých je väčšina z inej profesijnej oblasti.  

d) Neuvažujem o konkrétnom povolaní, ale mám vybranú jednu profesijnú oblasť.  

e) Neviem, ktoré povolania ma zaujímajú.  

f) O budúcom zamestnaní zatiaľ neuvažujem, ale začnem s tým.  

g) Moje budúce zamestnanie ma teraz vôbec nezaujíma.  

 
6) Označ krížikom „X“, do akej miery máš záujem o nasledujúce pracovné aktivity. Pre 

každú pracovnú činnosť vyber jednu z možností. 

Pracovné aktivity 
Zaujíma 

ma 

Zaujíma 
ma len 
trochu 

Neviem, 
nemám 
názor  

Skôr ma 
nezaujíma 

Vôbec ma 
nezaujíma 

 ++ + 0 - -- 

a) Kreatívna, výtvarná tvorba      

b) Spievanie alebo hranie na hudobný 
nástroj 

     

c) Písanie, posudzovanie, upravovanie 
textov, článkov, kníh 

     

d) Vkladanie, ukladanie, archivovanie dát a 
textov 

     

e) Vykonávanie numerických, finančných, 
účtovných úkonov, vyhodnocovanie dát, 
tvorba sumárov, grafov, správ 

     

f) Správa počítačov, programov, dát, pomoc 
ľuďom pracovať s nimi 

     

g) Navrhovanie, programovanie, údržba 
počítačových programov, aplikácií, 
systémov 

     

h) Ochrana prírody a životného prostredia      

i) Chov, starostlivosť o zvieratá, ich 
ošetrovanie 
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Pracovné aktivity 
Zaujíma 

ma 

Zaujíma 
ma len 
trochu 

Neviem, 
nemám 
názor  

Skôr ma 
nezaujíma 

Vôbec ma 
nezaujíma 

 ++ + 0 - -- 

j) Pestovanie rastlín, plodín      

k) Zaistenie bezpečnosti a poriadku, ochrana 
ľudí a majetku 

     

l) Organizovanie práce ľuďom      

m) Vytváranie pracovnej štruktúry, 
plánovanie práce 

     

n) Vystupovanie pred viacerými ľuďmi      

o) Vyjednávanie, presviedčanie      

p) Počúvanie ľudí, poradenstvo, pomoc pri 
riešení ich problémov 

     

q) Ponuka tovaru, výrobkov, služieb, ich 
predaj 

     

r) Poskytovanie služieb ľuďom, ich obsluha      

s) Liečenie a uzdravovanie ľudí      

t) Starostlivosť o ľudí, ktorí ju potrebujú      

u) Učenie, vzdelávanie a školenie ľudí      

v) Skúšanie, hodnotenie a kontrola ľudí      

w) Manuálne činnosti, ktoré si nevyžadujú 
hlbšie znalosti 

     

x) Vykonávanie výskumov a prieskumov      

y) Vynájdenie, vývoj, navrhovanie, 
konštrukcia nových vecí 

     

z) Meranie, hodnotenie, testovanie 
pomocou meracích prístrojov a systémov 

     

aa) Výroba, spracovanie a montáž ručne 
a/alebo ručnými nástrojmi 

     

bb) Zostavenie, úprava, oprava zariadenia, 
strojov, spotrebičov 

     

cc) Obsluha, ovládanie prístrojov, strojov, 
zariadenia (okrem počítačov) 

     

 
 

Dotazník odovzdaj svojmu učiteľovi/ výchovnemu poradcovi / kariérovmu poradcovi. 
 

Ďakujeme za vyplnenie a prajeme veľa životných a študijných úspechov! 

 

 

 

 

 

 
„Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory 
autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.“ 


