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Pojmy diagnostika a diagnóza sú odvodené z gréckych slov  : 

• dia - ktoré znamená osobitne, oddelene, hĺbkovo a

• gnosis, ktoré znamená poznanie

• Teda diagnosis by sme mohli voľne preložiť ako rozlišujúce poznávanie, 
rozpoznávanie, alebo hĺbkové poznávanie. 

• Z termínu diagnosis sa vyvinuli termíny diagnostika a diagnóza. 

• Z existujúcich definícií charakterizujúcich pedagogickú diagnostiku Zelinková (2001) 
hovorí:

• “Pedagogická diagnostika je proces, ktorého cieľom je poznávanie, posudzovanie a 
hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho aktérov.“ 



-umožňuje pomoc dieťaťu
-poskytuje spätnú väzbu vo výchovno-
vzdelávacom procese pre učiteľku (sebareflexia), 
aj pre dieťa,
-je východiskom pre ďalšie plánovanie,
-je súčasť úspešného štartu v ZŠ,
-pomáha pri odhaľovaní príčin neúspechu.



Gavora (1996) vymedzuje dva základné typy pedagogického 
diagnostikovania : 

Gavora (1989) delí diagnostikovanie žiakov podľa jednotlivých etáp na:

Diagnostikovanie formálne

Diagnostikovanie 
neformálne

Vstupné diagnostikovanie /realizuje sa pri nástupe do MŠ /

Priebežné diagnostikovanie /v priebehu dochádzky do MŠ /

Výstupné diagnostikovanie /sumarizuje úroveň rozvoja dieťaťa /



Spoločnosť

Rodina

Škola

Osobnosť 
dieťaťa

- Médiá , vrstovníci 

- Klíma , vedenie školy ,   
vzťah medzi učiteľkami 

- Rodičia , súrodenci , 
štýl rodinnej výchovy- bio-psycho-sociálna

jednota 



Pozorovanie Rozhovor Dotazník

Kazuistika Testy

Pedagogická 
dokumentácia

Anamnéza

Analýzy výsledkov 
činností a 
analýzy úloh

Mikroedukatívne
analýzy



1.Vnímanie 

2.Psychomotorika 

3.Fyzický vývin 

4.Diagnostika 
rozumových 

5.Pamäť

6.Pozornosť 

7.Komunikačné 
schopnosti 

8.Lateralita 

9.Školská zrelosť 

10.Hra 

11.Diagnostika 
sociálnych vplyvov 
12.Motivácia a 
emocionalizácia
13.Diagnostika 
správania 
14.Detský 
výtvarný prejav 
Tvorivosť 
15.Metodika 
predprimárneho



- Zisťovanie nielen slabých, ale aj silných stránok

- Objektívnosť 
- Uprednostniť dlhodobé diagnostikovanie 
- Primeraný čas na diagnostikovanie 
- Poznať sociálne prostredie dieťaťa 
- Pravidelnosť 
- Poznať vývinové úrovne dieťaťa 
- Poznať vzdelávacie štandardy
- Poznať zdravotný stav dieťaťa 
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