
 

Stručný návod na platformu mentimeter 

Mentimeter je platforma, vďaka ktorej môžete získať rýchlu a anonymnú spätnú väzbu od žiakov, kolegov a pod. Je to 

nástroj, ktorý môže zaznamenať slovnú spätnú väzbu, ale aj určiť známku. Prípadne sa niekto môže anonymne opýtať 

niečo, čo by sa bez anonymity neopýtal.  

Osobne ho využívam pri prezentáciách žiakov, pričom im spolužiaci môžu dať spätnú väzbu vo forme známky.   

Príklady:  

Slovná:  

Všimnite si, hore vľavo je otázka, odpovede v strede. Tie odpovede, ktoré sa najviac opakovali sú najväčšie. Vpravo 

dole je počet ľudí, ktorý hlasovalo/odpovedalo. Samozrejme, musíte rátať aj s nevhodnými odpoveďami (vymazala som 

priezvisko žiaka), ale to už k tomu patrí. Študenti si postupne zvyknú a už ich nebaví písať nevhodné slová.  

Známka: (Všimnite si, že keď je anonymné, žiaci dajú tak, ako si myslia. Väčšinou sa zhodnú aj s mojim návrhom.) 



 

 

Výhodou je, že keď si vytvoríte jeden typ, môžete ho kopírovať a len meniť mená v otázke.  

Samozrejme na zadanie spätnej väzby žiaci potrebujú buď mobil/tablet/počítač a samozrejme internet.  

Ako si vytvoriť konto: 

1. https://www.mentimeter.com/ 

2. Klinkete na sign up 

 

3. Môžete využiť viaceré spôsoby k prihláseniu. Ja využívam 

gmail. Ale je možnosť využiť aj facebook prípadne inú emailovú 

adresu.  

 

4. Zadám svoj mail, heslo a moje meno a Sign up.  

 

5. Vyberiete si education, teacher, insights and feedback, save 

selection. No a zvolíte samozrejme free – „continue with free“.   

 

6. Zvolíte možnosť  +New presentation  

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/


 

7. Ukáže sa Vám plát, kde si môžete všetko navoliť. Taktiež sa Vám vygeneroval unikátny kód, pod ktorým môžu 

študenti hlasovať. Tento kód je platný max. 3 dni. Vždy si to skontrolujte deň pred prezentáciou, mení sa.  

 

8. Vpravo si môžete vybrať typ odpovedí, aký chcete. Príklad, kde žiaci dávali známky je Multiple Choice, tá 

slovná bola World Cloud. Keď prejdete myšou (kurzorom) na ne sa Vám ukáže príklad. Zvolím prvú možnosť.  

 

9. Napravo Vám vyskočí niekoľko možností: 

 

Do „Your question“ napíšete otázku.  

„Options“ sú možnosti, z ktorých si môže respondent vybrať. Môžete tam 

dať aj obrázky, ako mám v príklade č. 1.  

Obrázok „Image“ slúži na to, že sa Vám skryjú odpovede. Je dobrovoľný.  

Taktiež si môžete vybrať, či chcete stĺpce, koláč, donut alebo bodky.  

  

Ostatné mávam vypnuté:  

 

10.  Ukážka 

 

 

 

 



 

 

11. Ďalej si môžete vybrať tému – pozadie „themes“ Potom kliknete mimo napr. doľava na čistú plochu, pod textom.  

12. Ak máte, zvolíte možnosť „Share“ 

Pozor pri tejto platforme môžete mať dva linky: 

1. Ten, kde budú hlasovať tzv. voting link (ak idete cez zoom-dištančne, vložte si ho do prezentácie a pošlete 

do chatu, ak ste v škole prezenčne, nemusíte link kopírovať, stačí len ten na prezentáciu- bod 2.) 

2. Ten, ktorý kliknete vy, aby ste ukázali výsledky a žiaci mohli vyhľadať pomocou kódu. Kliknete na 

presentation sharing. Copy link.  

Skopírujete voting link, uložíte/pošlete žiakom, nemusíte. 

  



 

 

 

 

13. Vyskúšajte si oba. Najskôr zadajte na prvom, potom pozrite druhý.  

Voting link je: 

https://www.menti.com/ytgum4i7ic 

Prezentácia:  

https://www.mentimeter.com/s/965f8300c14d5f9ab6fb4cb3e44fb84a/73980c4cc0fe  

Všimnite si, že keď dáte link na prezentáciu, hore je presný postup, ako majú žiaci postupovať.  

 

Majú ísť na menti.com a zadať kód 81 46 91 4. Vtedy vy nemusíte posielať link na hlasovanie (pri prezenčnom štúdiu).  

Teraz je hneď vidieť, kto čo zadal. Preto aby sa navzájom žiaci neovplyvňovali, dávam aj ten obrázok.  

To je všetko        

Odhlásenie: 

Kliknete na Home (vľavo hore). Dostanete sa na zoznam Vašich prezentácii. Klikla som na bodky, kde môžete vidieť 

aké sú ďalšie možnosti s prezentáciou, samozrejme aj možnosť duplikovať.  

 

 

Keď kliknete hore vpravo na Vaše iniciály, kliknete na log out a ste odhlásený.  

 

Keby niečo, napíšte. Individuálne ak to budem vedieť, ukážem.  

 

 

https://www.menti.com/ytgum4i7ic
https://www.mentimeter.com/s/965f8300c14d5f9ab6fb4cb3e44fb84a/73980c4cc0fe

