
Vyhodnotenie súťaže o najlepší štatistický plagát 
 
Prvého ročníka súťaže sa spolu zúčastnilo 11 tímov (29 žiakov) pod vedením 9 pedagógov. 

Všetkým súťažiacim týmto ďakujeme za ich prácu! 
 
Odborná porota rozhodovala v zložení: 
Doc. RNDr. Marta Vrábelová Csc. 
RNDr. Ľubomír Rybanský 
PaedDr. Eva Uhrínová 
Mgr. Mária Kóšová 
 
Porotu čakala pri hodnotení plagátov neľahká úloha, pretože zo všetkých zaslaných prác bolo cítiť 
nasadenie autorov, zaujímavý nápad alebo veľmi zaujímavé grafické spracovanie. Porota hodnotila 
na plagátoch nielen ich spracovanie z hľadiska štatistiky, ale aj ich grafické prevedenie, názornosť, 
zrozumiteľnosť, vizuálny dojem a kreativitu (viď. Hodnotiace kritériá).  

Čo porota hodnotila na plagátoch pozitívne: 

 Plagát skúmal nejakú zaujímavú tému, žiaci si položili konkrétnu otázku a na ňu sa 
snažili odpovedať pomocou štatistických dát. 

 Bola prehľadne zvýraznená otázka – hypotéza, tiež metóda, ktorú žiaci použili 
k nájdeniu odpovede a nakoniec bol uvedený jasný záver. 

 Žiaci uskutočnili vlastný zber  dát. 
 Boli jasne uvedené zdroje dát aj ďalšie použité materiály. 
 Plagát bol prehľadný, logicky štrukturovaný. 
 Plagát bol vizuálne príťažlivý, upútal pozornosť, grafické spracovanie bolo nápadité 

a precízne. 

Čo boli najčastejšie chyby: 

 Plagát bol iba zhromaždením dát na určitú tému, nehľadal odpoveď na žiadnu otázku. 
 Plagát bol zle čitateľný.  
 Malé množstvo štatistických dát. 
 Chýbali komentáre k dátam, boli uvedené len grafy, tabuľky, ale ne sprievodné texty. 
 Chýbali popisy grafov a tabuliek. 
 Nebolo jasné, ako bola hlavná otázka plagátu zodpovedaná – nejasná analýza. 
 Chýbal záver, k čomu žiaci svojím výskumom prišli. 
 Neboli uvedené zdroje dát. 

Na základe hodnotiacich kritérií sa porota rozhodla nasledovne: 

Poradie Škola 
 

Meno učiteľa Názov práce 

1. ZŠ Štefana Moysesa, 
Školská 608, Tesárske Mlyňany 

Ing. Mariana Bertová Záhrady a ovocné 
sady Slovenska 

2. 
 

ZŠ Športovcov 372/21, 95801 
Partizánske 
 

Mgr. Jarmila Šebestová Aké mäso nám viac 
chutí? 

3. ZŠ Malonecpalská 206/37 
 
 

Mgr. Anna Lukačovičová Jeme dostatočne 
veľa ovocia 
a zeleniny? 



 
Poradie na ďalších miestach: 
4. ZŠ Školská 492/15, Nitrianske Rudno (Vývoj zamestnanosti v poľnohospodárstve na Slovensku) 
 
5. ZŠ Diviaky nad Nitricou 121 (Tekutina, ktorá dáva život) 
 
6. ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza (Repka olejná farbí Slovensko na žlto) 
 
7. ZŠ ZŠ Školská 492/15, Nitrianske Rudno (Bežná kukurica alebo ekologická rarita) 
 
8. ZŠ s MŠ, Školská 684, Nálepkovo (Voda, mlieko alebo Cola) 
 
9. ZŠ Kniežaťa Pribinu, A. Šulgana Nitra ( Školský bufet) 
 
10. ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza (Zemiaky) 
 
11. ZŠ Školská 9, Tlmače (Produkcia slovenskej kravy strakatej) 
 

 
Seminár k súťaži o najlepší štatistický plagát spojený so slávnostným odovzdaním cien sa uskutoční 
dňa  24.6. 2013 v priestoroch Národného ústavu certifikovaných meraní v čase od 9:00 do 12:00 
hodiny. 
 
 
Tešíme sa na stretnutie s účastníkmi súťaže! 
 


