
 

 
 
 

Ako zmierniť žiakovu trému zo skúšania? 
 
 

 
 

Žiaci  aj  učiteľ  sa  pri skúšaní a známkovaní nachádzajú  v náročnej  emocionálnej situácií. 

Podľa toho, ako učiteľ postupuje pri skúšaní, žiaci prežívajú tie najrozmanitejšie city – od 

radostného očakávania až po obavy, skľúčenosť a strach. 

Skúšanie  a  hodnotenie  môže  žiaka  aktivizovať  a motivovať  do  ďalšieho  učenia, 

vzbudzovať v ňom túžbu po ďalšom vzdelávaní. Dôležitou funkciou skúšania a hodnotenia 

je aj posilňovanie a rozvíjanie žiakových kladných intelektových, citových a charakterových 

vlastností. Naopak nevhodné formy skúšania a hodnotenia často ubíjajú žiakovu chuť učiť sa 

a ďalej sa vzdelávať, znižujú jeho sebavedomie, demoralizujú ho, učia ho podvádzať a 

klamať, vzbudzujú v ňom strach zo školy a zo skúšania. 

Ak   sa   skúšanie   a hodnotenie   realizujú   správne,   plnia   dôležitú   kontrolnú, 

diagnostickú, didaktickú, sebahodnotiacu, motivačnú a výchovnú funkciu. 

Od  učiteľa,  ktorý  si  plní  svoje  povinnosti,  ktorými  sú  okrem  iného  aj  skúšanie a 

hodnotenie  žiakov,  sa  očakáva,  že  svojim  prístupom  a správaním  bude  vedieť 

zmierňovať  aj  záporné  skúškové  stavy,  akými  sú  strach  a tréma  z odpovedania  pred 

tabuľou. 

Negatívnym prejavom žiakovej trémy môže byť situačný strach, ktorý znižuje schopnosť  

logicky  uvažovať,  sústrediť  sa,  žiak  sa  v tej  chvíli  cíti  ako  „zabrzdený, zablokovaný“, 

nie je schopný podať adekvátny výkon, hoci sa na vyučovanie svedomito pripravil. V 

niektorých prípadoch môže tréma ovplyvniť výkon pozitívne – motivačne, čo znamená, že 

žiak vďaka motivačnému pôsobeniu trémy môže podať maximálny výkon.
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Pri redukcii trémy ale aj pri samotnom rozpoznaní trémy hrá učiteľ veľmi dôležitú úlohu. 

 
Aké spôsoby môže učiteľ použiť na zmiernenie trémy? 

Odpútať pozornosť žiaka od trémy – aby prestal na ňu myslieť a začal sa koncentrovať na 

obsah učebnej látky, z ktorej bude odpovedať. 

Použiť tzv. „signál nádeje“, t.j. vhodne žiaka ubezpečiť, aby sa neobával, že iste „všetko 

dobre dopadne“, že ak sa pripravoval, určite látku dobre ovláda a preto niet dôvodov, aby 

sa bál. 

Snažiť sa prejaviť pozitívny kontakt so žiakom – sám učiteľ by mal prejaviť pokoj, trpezlivosť, 

zainteresovanosť na dobrom výkone žiaka (napríklad tým, že predčasne nepreruší žiakovu 

súvislú odpoveď, neprejaví s ňou nespokojnosť, pri „zaseknutí sa“ položí vhodné otázky, 

prejaví kladný ohlas, keď žiak odpovedá dobre a pod.). 

Pri známkovaní sa snažiť byť v maximálnej miere objektívny - zdôvodniť známku, pretože   

žiaci   často   a veľmi   výrazne   prežívajú   nespravodlivosť,   najmä   pri známkovaní, 

následkom čoho sa aj zvyšuje hladina ich trémy. 

Nezabúdať na pozitívny vplyv sebahodnotenia u žiaka. 

V maximálnej miere prejaviť pedagogický takt pri skúšaní, napr. neironizovať žiaka, 

neposmievať sa mu ani verbálne ani neverbálne (mimické, pohybové gestá). 

 

Za správne skúšanie považujú žiaci také, pri ktorom učiteľ: 
 

-    nezasahuje nevhodne žiakovi do odpovede, 
 

-    umožní mu plne prejaviť svoje vedomosti, 
 

-    utvorí vhodnú atmosféru, 
 

-    rešpektuje individuálne osobitosti žiaka a jeho stav pri skúšaní, 
 

-    všetkých žiakov skúša rovnako, 
 

-    je pri skúšaní trpezlivý, 
 

-    neskúša to, čo nevysvetlil, 
 

-    skúša len látku súvisiacu s témou, „neprekvapí“ žiaka, 
 

-    požaduje pochopené, nie „nabifľované“ vedomosti, 
 

-    neskúša náhodne alebo „za trest“, ale skúša pravidelne, 
 

-    kladie zrozumiteľne štylizované otázky, 
 

-    neprerušuje žiaka pri súvislej odpovedi. 
 

 

Za najvýznamnejšie znaky správneho hodnotenia – známkovania  žiaci považujú: 
-     rovnaké, spravodlivé známkovanie všetkých žiakov, 

-     známkovanie len odpovede žiaka, nie jeho správania, resp. zabudnutých pomôcok, 

-     stálosť kritérií pri známkovaní, 
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    -    lepšie známkovanie pochopených vedomostí ako vedomosti „nabifľovaných“, 
 

    -     opätovné vyvolanie žiaka z učiva, z ktorého dostal zlú známku, možnosť „opravy“. 
 

 

Aby sa hodnotenie premenilo na pracovný nástroj žiakov, musí byť najskôr zvládnuté 

samotným učiteľom. Hodnotenie a známkovanie by malo byť pre žiaka „radcom“, čo a ako 

má robiť lepšie, nie trestom za to, čo neurobil, alebo pokazil. Takto by sme sa na hodnotenie 

a známkovanie mali začať pozerať všetci – učitelia, žiaci, škola aj rodina. 

 
 

„Ak chceš naučiť hodnotiť druhých, musíš začať predovšetkým od seba“. 
 

 
 

Milí učitelia, uvedomujeme si, že pre väčšinu z Vás je veľmi náročné byť spravodliví, 

stále sústredení, prejavovať záujem a pozornosť rovnako   všetkým žiakom. Preto Vám 

chceme zaželať pri Vašej práci veľa trpezlivosti, rozvahy a pokoja, za pomoci ktorých bude 

atmosféra v triede iste pozitívnejšia a dôvernejšia! 
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