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ZMENY A PERSPEKTÍVY TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA VO VZDELÁVACEJ OBLASTI ČLOVEK A SVET PRÁCE
CHANGES AND PROSPECTS FOR TECHNICAL EDUCATION IN THE EDUCATIONAL FIELD
OF MAN AND THE WORLD OF WORK
Tomáš KOZÍK, Jozef KUZMA, Mária KOŽUCHOVÁ, Mária VARGOVÁ,
Jozef PAVELKA, Danka LUKÁČOVÁ, Milan ĎURIŠ
Abstrakt
V štúdií sú prezentované informácie zahrňujúce genézu zmien technického vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce
v základnej škole v Slovenskej republike. Pozornosť je venovaná revízií a zmenám v Štátnom vzdelávacom programe, na ktorých sa
podieľali členovia predmetovej komisie pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, ktorá pracuje pri ŠPÚ v Bratislave. Prehľadne
a stručne je prezentovaný program zasadnutí komisie s jednotlivými závermi. Ďalej sú prezentované pripravované zmeny v Štátnom
vzdelávacom programe na primárnom stupni a na nižšom stupni stredného vzdelávania, ktoré sú doplnené o konkrétne ukážky
obsahového a výkonového štandardu na vybraných tematických okruhoch vo vybraných ročníkoch základnej školy.
Kľúčové slova: vzdelávacia oblasť, štátny vzdelávací program, predmetová komisia, primárny stupeň, nižší stupeň stredného
vzdelávania, základná škola, obsahový a výkonový štandard
Abstract
In the studies are presented information involving the changes genesis of technical education in the educational field of Man and
the world of work in an elementary school in the Slovak Republic. Attention is given to revisions and changes in the State Education
Programme, in which the subject commission members were participating in the educational area of Humans and the world of work,
which is working with SPI in Bratislava. Clearly and succinctly is the committee meeting program with various conclusions presented.
Subsequently are presented the upcoming changes in State Education Programme at the primary level and in lower secondary
education, which are supplemented by specific examples of content and performance standards in selected subject areas in selected
grades of primary school.
Key words: education area, public education program, subject commission, the primary level, lower level of secondary education,
primary school, content and performance standards

PREDMETOVÁ KOMISIA „ČLOVEK A SVET PRÁCE“ – CIELE A ÚLOHY
Tomáš KOZÍK
Zriadenie predmetovej komisie

vedy, vytvoriť a predložiť vedeniu ŠPÚ k schváleniu zdôvodnený
inovatívny návrh v Štátnom vzdelávacom programe pre
vzdelávaciu oblasti Človek a svet práce. Tiež, aby bola schopná
definovať svoje úlohy v krátkodobom a dlhodobom horizonte
s ohľadom na spoločenské požiadavky.
Aby komisia mohla zodpovedne a s vysokou odbornosťou
naplniť svoje poslanie a ciele, základ jej personálneho
obsadenia musia vytvoriť skúsení pedagógovia, učitelia
a odborníci z praxe, ktorí aktívne pracujú v školstve a poznajú
problematiku vzdelávania v predmetovej oblasti Človek a svet
práce. Aby to boli odborníci, ktorí sa vyznačujú tvorivým
prístupom k riešeniu úloh, majú osvojenú metodiku vedeckej
práce a sú ochotní podriadiť svoje osobné záujmy záujmom
kolektívu, teda vyznačujú sa spôsobilosťou pracovať
v kolektíve.
Vzhľadom na súčasnú zložitosť vývoja v SR v segmente
školstva, smerovania, úlohy a cieľov vzdelávania je dôležité
a nevyhnutné, aby členovia PK boli osobnosťami v oblasti
svojho profesijného pôsobenia a vyznačovali sa súčasne aj
únosnou mierou prístupu ku kompromisným riešeniam a boli aj
schopní prijímať a niesť spoločenskú a odbornú zodpovednosť
za svoje rozhodnutia.
Obmedzujúcimi podmienkami pri vytváraní personálneho
zloženia komisie bol limitujúci počet členov komisie,
zabezpečenie plošného územného zastúpenia, vyváženosti
počtu členov pre oblasť ISCED1 a ISCED2 ako aj zastupiteľnosť
odborných profesijných organizácií a združení v komisii.
Predmetovú komisiu „Človek a svet práce“ v súčasnosti
tvoria nasledovní členovia: prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. – PF
UKF Nitra – predseda; PaedDr. Jozef Kuzma, PhD. – ŠPÚ

V roku 2012 vedenie Štátneho pedagogického ústavu
v Bratislave (ŠPÚ) obnovuje pôsobenie a činnosť predmetových
komisií (PK) pri ŠPÚ. Predmetové komisie v súlade so Zásadami
zriaďovateľa a činnosti ústredných predmetových komisií (1) sú
zriadené ako poradné orgány riaditeľa ŠPÚ. Ich poslaním je

zúčastňovať sa na riešení koncepčných, výskumných, odbornometodických a ďalších úloh súvisiacich s problematikou
jednotlivých vzdelávacích oblastí vyučovacích predmetov
a odborných oblastí stupňov škôl, druhov a typov škôl
a školských zariadení“. Predmetové komisie plnia funkciu
poradenstva pre vedenie ŠPÚ. Vyjadrenia PK majú charakter
návrhov a odporúčaní.
Aj napriek tomu, podľa zásad (1) PK sa majú aktívne

podieľať na tvorbe návrhov koncepcie výchovy a vzdelávania
a obsahu vyučovania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach
a vyučovacích predmetoch v rôznych druhoch a typoch škôl.

Okrem toho majú právo vyjadrovať sa k pedagogickej
dokumentácii a ďalším dôležitým materiálom ŠPÚ. Za veľmi
dôležité v pôsobení PK pri ŠPÚ považujeme možnosť

predkladania
návrhov
a iniciovania
zmien
koncepcie
jednotlivých
vyučovacích
predmetov,
pedagogickej
dokumentácie a ďalších dôležitých materiálov.

Pri vytváraní personálneho obsadenia PK Človek a svet
práce bolo potrebné zosúladiť jej zloženie tak, aby komisia bola
schopná zabezpečiť a plniť úlohy v súlade s jej poslaním
vyjadreným v Zásadách zriaďovania a činnosti ústredných
predmetových komisií a bola schopná na úrovni súčasných
vedeckých poznatkov a poznatkoch súčasnej pedagogickej
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Bratislava – tajomník; prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc. –
FHaPV PU Prešov – odborný garant pre ISCED2; prof. PhDr.
Mária Kožuchová – KU Ružomberok – odborný garant pre
ISCED1; prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. – FPU UMB Banská
Bystrica; doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. – PF UKF Nitra;
PaedDr. Mária Škodová, PhD. – ZŠ Brehy; Ing. Peter Špičan –
ŠIOV Bratislava; Mgr. Ľudovít Arvay – Občianske združenie
riaditeľov ZŠ na Slovensku.

Výsledok takéhoto prístupu zodpovedných za vzdelávanie
k technickému vzdelávaniu sa v súčasnosti už prejavuje
v znížení odbornej úrovne stredoškolského vzdelávania
a v znížení záujmu absolventov ZŠ o štúdium technických
odborov na stredných odborných školách a neskôr na
technických univerzitách.
Vzhľadom k uvedenému si predmetová komisia pre
najbližšie obdobie ako hlavnú a prioritnú úlohu stanovila:
analyzovať, vyhodnotiť a revidovať didaktické a odborné
nedostatky, ktoré sa z rôznych príčin vyskytujú v koncipovaní
Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) ISCED1 a ISCED2 pre
vzdelávaciu oblasť „Človek a svet práce a tým vytvoriť
predpoklady na realizovanie záverov Programového vyhlásenia
vlády v rezorte školstva v oblasti posilňovania technického
vzdelávania žiakov ZŠ a ich prípravy na odborné vzdelávanie na
SOŠ.
Okrem hlavnej úlohy boli predmetovou komisiou stanovené
i doplňujúce úlohy k hlavnej úlohe a to:
 analyzovať súčasný stav ŠVP vo vzdelávacej oblasti Človek
a svet práce a vypracovať návrh koncepcie vzdelávacej
oblasti pre predmety: Pracovné vyučovanie, Technika a svet
práce,
 posúdiť kontinuity medzi predprimárnym vzdelávaním
v materských školách (MŠ) a primárnym vzdelávaním na ZŠ,
primárnym a nižším sekundárnym vzdelávaním na ZŠ
(v budúcnosti aj z pohľadu medzipredmetových vzťahov),
 uskutočniť revíziu a zdôvodnenie návrhu vyššej časovej
dotácie pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce na ZŠ
a v nižších ročníkoch gymnázií v osemročnom štúdiu,
 revidovať a inovovať obsahový a výkonový štandard
v učebnom predmete Pracovné vyučovanie, Technika a svet
práce a vypracovať (návrh na zmenu súčasného stavu)
vzdelávacie ciele a vzdelávacie štandardy k schválenému
návrhu koncepcie.

Úlohy predmetovej komisie v súčasnosti
Východiskom a oporou pre sformulovanie základných úloh
PK pre oblasť Človek a svet práce po jej vymenovaní riaditeľom
ŠPÚ na jeseň 2012 bolo:
● Programové vyhlásenie vlády SR [2]
● Vývoj v technickom vzdelávaní na základných a stredných
školách po roku 1990
V programovom vyhlásení vlády SR sa uvádza:









vláda považuje za základný pilier znalostnej spoločnosti
a ekonomiky výchovu, vzdelávanie, vedu, výskum
a inovácie, informatizáciu a digitalizáciu,
uvedomujeme si, že konkurencieschopnosť Slovenka je
závislá od konkurencieschopných ľudí, ktorí sú vzdelaní,
zruční, tvoriví a adaptabilní,
vláda vytvorí podmienky na posilnenie vzdelávania
s prírodovedným a technickým zameraním,
vláda postupne inovuje štátne vzdelávacie programy
v súlade s novými prioritami štátnej vzdelávacej politiky
počnúc predškolskou výchovou a s aktuálnymi požiadavkami
pedagogickej praxe – zosúladenie obsahu vzdelávania
a odbornej prípravy s aktuálnymi potrebami trhu práce,
preto podporí zavedenie výučby smerujúcej k rozvoju
pracovných zručností u žiakov základných škôl s cieľom
zabezpečiť profesionálnu orientáciu žiakov, osobitne na
štúdium na stredných odborných školách,
bude podporovať zvyšovanie kompetencií detí, žiakov
a študentov s väzbou na vytváranie konkurencieschopnosti
európskeho štandardu hodnotení, napr. „PISA“.

Poznámka: ŠVP je významným dokumentom pre univerzity,
ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Tvoria východisko pri
navrhovaní učiteľských študijných programov.
Prvou úlohou riešenou členmi PK bola analýza súčasného
stavu a stanovenie východísk k zmene nepriaznivého vývoja
v technickom vzdelávaní v SR. Výstupom uvedenej analýzy bolo
vypracovanie
písomnej
správy
s názvom
„Analýza
a zdôvodnenie revízie vzdelávacej oblasti Človek a svet práce,
ktorá po prerokovaní a schválení v PK bola predložená vedeniu
ŠPÚ v Bratislave. Text správy v plnom znení bol zverejnený
v Učiteľských novinách [3]. Správa pozostávala z týchto častí:
1. prečo je potrebné učiť techniku,
2. technické vzdelávanie a školská reforma,
3. technické vzdelávanie z pohľadu odporúčaní EÚ,
4. poznámky k historického vývoju technického vzdelávania na
území Slovenska,
5. dôvody uskutočnenia zmien vo vzdelávacej oblasti Človek
a svet práce,
6. programové vyhlásenie vlády SR a technické vzdelávanie,
7. návrh opatrení,
8. záver.

Vývoj v technickom vzdelávaní po roku 1990
Po roku 1990 dochádza v systéme slovenského školstva
k likvidácii okresných materiálových stredísk, ktorých poslaním
bolo materiálne a technicky zabezpečovať pracovné vyučovanie
v školách. Spoločenské nedocenenie významu technického
vzdelávania na hospodársky rozvoj spoločnosti ako aj
dehonestujúce vnímanie postavenia technického vzdelávania
v sústave predmetov vedením a učiteľmi mnohých ZŠ v SR
(žiaci na hodinách výučby techniky namiesto odborného
vzdelávania nezriedka vykonávali upratovacie práce v areáli
školy alebo na úkor technického predmetu sa učili iné
predmety) vytvorilo podmienky na rušenie dielní na školách
a znižovanie úrovne technického vzdelávania na ZŠ.
Od školského roku 2008/2009, v ktorom sa začala
uplatňovať školská reforma, technický predmet na ZŠ sa
dostáva do procesu postupnej likvidácie. V tomto období
vzdelávacia oblasť Človek a svet práce (pozostávajúca z troch
predmetov: pracovné vyučovanie, technika a svet práce) má
k dispozícii pre všetky ročníky nižšieho sekundárneho stupňa 1
hod/týždeň, t.j. pridelenú dotáciu výučby technického predmetu
1 hod/týždeň v ľubovoľnom ročníku od 5.- 9. ročníka, bez
adekvátneho
materiálno-technického
zabezpečenia
a metodickej podpory. Do roku 2008 bol technický predmet na
ZŠ, s názvom Technická výchova, vyučovaný s hodinovou
dotáciou/týždenne v každom ročníku na nižšom sekundárnom
stupni.

Druhou, rovnako významnou a dôležitou úlohou, ktorú riešili
členovia
PK
bolo
vypracovanie
návrhu
obsahového
a výkonového štandardu. Štandardy boli vypracované pre
hodinovú dotáciu:
 1 hod./týždeň v 3. a 4. ročníku ZŠ,
 1 hod./týždeň v 5. až 9. ročníku ZŠ.
Na koncipovanie štandardov boli prijaté nasledovné
princípy:
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témy v návrhu smerovať tak, aby bol vytvorený priestor na
uplatnenie tvorivosti žiakov vo výučbe ako kľúčového
faktora rozvoja technického myslenia žiakov na ZŠ,
dosiahnuť stav, aby aktivita žiakov pri každej téme končila
praktickým výstupom,
v návrhu tém uplatniť postupnosť: myšlienka – návrh
(projekt) – riešenie – produkt,
vytvoriť vyváženosť medzi teoretickými východiskami
a praktickými aplikáciami,
témy koncipovať tak, aby zodpovedali súčasným
možnostiam
technického
vybavenia
a materiálneho
zabezpečenia ZŠ,
sústrediť pozornosť na aplikovanie IKT vo výučbe,
vo vyšších ročníkoch zaradiť témy so zameraním na
moderné výrobné technológie,
v návrhu, pri voľbe tém, vychádzať z atraktívnosti témy vo
vzťahu k záujmu žiakov a tým dosiahnuť zvýšenie popularity
a záujmu žiakov o predmet,
vytvoriť podmienky na uplatňovanie medzipredmetových
väzieb,
používať jednoznačné, odborne správne a stručné
vyjadrovanie.

Predmetová komisia pre oblasť Človek a svet práce sa
zaoberala aj prípravou projektu zameraného na rozvoj
pracovných zručností žiakov, ktorý bol vyhlásený agentúrou
MŠVVaŠ SR K riešeniu projektu, s podporou Európskych
štrukturálnych
fondov
v rámci
operačného
programu
Vzdelávanie. PK zaujala podporné stanovisko a vyjadrila súhlas
členov komisie s aktívnou účasťou na riešení úloh súvisiacich
s návrhom vybavenia odborných učební na základných školách
a s overením ich vzdelávacej úspešnosti.
Súhlasila s návrhom, ktorý predpokladá počas riešenia
projektu na vybratých ZŠ vytvoriť učebne s materiálnotechnickým zabezpečením a to:
 1 učebňu pre biológiu a chémiu (biochémia),
 1 učebňu pre fyziku a techniku (fyzika – elektrina),
 1 samostatnú učebňu pre techniku (materiály a technológie)
– dielňu.
Analýza a zdôvodnenie revízie vzdelávacej
Človek a svet práce – závery a opatrenia (3)

oblasti

Dosiahnutie pozitívnych zmien v technickom vzdelávaní na
ZŠ bude možné iba za predpokladu, ak sa v slovenskom
školstve zrealizujú nasledovné opatrenia a iniciatívy:

Pri spracovaní tém v obsahovom a výkonovom štandarde
bolo potrebné zohľadniť obmedzenia, ktoré sú spojené
s historickým vývojom technického vzdelávania po roku 1990 až
po súčasnosť. Preto pri tvorbe štandardov si členovia PK museli
uvedomiť a zohľadniť:
 existujúce
nedostatky
v materiálovom
a technickom
vybavení a zabezpečení škôl na výučbu technického
predmetu a nízku úroveň jeho finančnej podpory,
 chýbajúci podporný metodický materiál pre učiteľov
a učebnice pre žiakov,
 na mnohých ZŠ v SR nedostatočnú odbornú pripravenosť
učiteľov technických predmetov spojenú s nízkou úrovňou
ich motivácie.
K problematike názvu predmetu a projekt rozvoja
praktických zručností žiakov

a) V oblasti priestorového a materiálno-technického
zabezpečenia vzdelávania:






Predmetová komisia sa zaoberala na svojom zasadaní aj
návrhom názvu technického predmetu na primárnom a nižšom
sekundárnom stupni.
Po zhodnotení a zvážení viacerých názvov pre technický
predmet, medzi inými aj názvy: Pracovné vyučovanie, Pracovné
činnosti, Technika, Technická výchova, komisia odporučila pre
technický predmet na primárnom a nižšom sekundárnom stupni
ZŠ používať jednotný názov Technika s týmto zdôvodnením:
 názov predmetu Technika je v súlade s obsahom
vzdelávacej oblasti Človek a svet práce uvedenom v ŠVP,
 zameranie technického vzdelávania na ZŠ je koncipované na
teoretických základoch prírodovedných a najmä technických
odborov a je preto prirodzené použiť na označenie
predmetu s uvedeným zameraním slovo Technika,
 predmet s takýmto názvom pôsobí v predmetovej skladbe
učebného plánu zjednocujúco, jednoznačne a je aj
jednoznačne identifikovateľný verejnosťou. Podobný prístup
k pomenovaniu tohto predmetu nájdeme aj v zahraničí,
 názov predmetu Technika dostatočne a výstižne vyjadruje
zameranie obsahu technického vzdelávania na primárnom
a nižšom sekundárnom stupni ZŠ, čím sa dosahuje jeho
jednoznačné predmetové vymedzenie.









vydať opatrenie MŠVVaŠ SR, ktoré zaviaže zriaďovateľov
základných
škôl
k podpore,
rozvoju,
prípadne
znovuzriadeniu školských dielenských učební a ďalšieho
priestorového
a materiálno-technického
zabezpečenia
všeobecného technického vzdelávania,
v spolupráci
so
zodpovednými
štátnymi
orgánmi
a s výrobnou praxou vypracovať a do praxe zaviesť nový
normatív, ktorý pre ZŠ stanoví základné učebné priestory na
teoretické a praktické vyučovanie a ich základné materiálne
a prístrojové vybavenie,
v spolupráci so školskými úradmi zabezpečiť zriadenie
regionálnych stredísk služieb škole (okrem regiónov,
v ktorých jestvujú) a dosiahnuť rozšírenie predmetu ich
súčasnej činnosti o systémovú a komplexnú činnosť
zameranú aj na zabezpečovanie škôl potrebnými
technickými
materiálmi,
polotovarmi,
prístrojmi
a zariadeniami,
docieliť, aby MŠVVaŠ SR legislatívne zaviazalo vedenia škôl
každoročne z normatívov pre školy a školské zariadenia
(vzdelávacieho poukazu) vyčleniť časť finančných
prostriedkov na podporu rozvoja technického vzdelávania
v ZŠ,
spoluprácou fakúlt vysokých škôl pripravujúcich učiteľov
techniky s výrobnými organizátormi a učiteľmi ZŠ vytvoriť
podmienky na vývoj, výskum a distribúciu špecifických
učebných pomôcok,
docieliť účinnú kontrolu priestorového a materiálnotechnického vybavenia základných škôl zo strany Štátnej
školskej inšpekcie, ako aj inšpektorátov bezpečnosti práce,
v prípade zistenia závažných nedostatkov prijať účinné
opatrenia a vyvodiť napr. aj personálne postihy a dôsledky,
vypracovať návrh systému všeobecného technického
vzdelávania na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania na
prechodné obdobie a zaviesť ho do praxe.

b) V oblasti rozsahu, obsahu a špecifických cieľov
všeobecného technického vzdelávania na primárnom
a nižšom stupni sekundárneho vzdelávania:

Odbor základných škôl MŠVVa Š SR, jeho Sekcia
regionálneho školstva odsúhlasila pre technický predmet na ZŠ
používať názov Pracovné vyučovanie.
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vyučovanie a technika bola pridelená časová dotácia
minimálne 1 vyučovacia hodina týždenne v 1.- 4. ročníku
i v 5. – 9. ročníku (v týchto ročníkoch sú však najvhodnejšie
2 vyučovacie hodiny týždenne),
zmeniť obsah a špecifické ciele predmetu technika
(jestvujúci vzdelávací štandard), t. j. opätovne dočasne
zaviesť vzdelávacie obsahy a výkonový štandard bývalej
technickej výchovy a tento pravidelne inovovať,
zmeniť obsah a špecifické ciele a vzdelávací štandard
predmetu pracovné vyučovanie,
skúmať a legislatívne stanoviť budúce obsahové zameranie,
rozsah tematických okruhov a výkonové požiadavky
všeobecného technického vzdelávania s akcentom na
vekové osobitosti žiakov, ich záujmy, potreby a vlohy
a spoločenské potreby.









aktívnu spoluprácu komisie so školami, učiteľmi z praxe
s cieľom vo svojej práci uplatniť v inovačných návrhoch
skúsenosti učiteľov z praxe a súčasne vytvárať podmienky
na metodickú pomoc školám,
presadzovať myšlienku technického vzdelávania aj na úrovni
gymnázií,
iniciovať projektové výzvy na riešenie úloh spojených
s kvalitou technického vzdelávania (3),
prípravu kvalitatívnych metodických materiálov pre učiteľov
a učebníc pre žiakov,
iniciovanie opatrení smerujúce k finančnému krytiu
materiálneho a technického vybavenia ZŠ,
vytváranie priaznivého prostredia v spoločnosti k chápaniu
významu technického vzdelávania a jeho pozitívneho vplyvu
na ekonomický a hospodársky rozvoj Slovenska.

Ako ďalej v práci predmetovej komisie

Zoznam bibliografických odkazov

Predpokladom na pokračovanie v koncepčnej práci PK pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce pri ŠPÚ v Bratislave je
schválenie navrhovaných úprav ŠVP na MŠVVaŠ v zákonnej
forme:
Po schválení návrhu zmien predpokladáme, že PK
v súlade so svojim poslaním sústredí pozornosť okrem
iného na:
 vytvorenie systému permanentnej inovácie obsahu
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štandardov v súlade s vývojom vedeckých poznatkov
a požiadaviek spoločnosti,
vytvorenie systému a podpory odstránenia nepriaznivého
vývoja v kvalifikačnej štruktúre učiteľov technických
predmetov,
podporu úsilia o spoluprácu predmetových komisií
pôsobiacich na ŠPÚ s cieľom dosiahnuť pozitívny výsledok
pri tvorbe štandardov,
aktívnu spoluprácu s profesijnými združeniami na úrovni
základných a stredných odborných škôl a na úrovni
profesijných organizácií

prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
Katedra techniky a informačných technológií,
Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Dražovská cesta
949 01 Nitra, Slovenská republika
e-mail: tkozik@ukf.sk

PRIEREZOVÝ PROGRAM ZASADNUTÍ A ZÁVERY PREDMETOVEJ KOMISIE PRE VZDELÁVACIU OBLASŤ
ČLOVEK S SVET PRÁCE
Jozef KUZMA
Podľa Štatútu Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len
ŠPÚ) v Bratislave, zriaďuje riaditeľ ŠPÚ na zabezpečenie
riešenia koncepčných a odborno-metodických úloh, súvisiacich
s problematikou
jednotlivých
vyučovacích
predmetov
vyžadujúcich reprezentatívne zastúpenie celej pedagogickej
a odbornej verejnosti, predmetové komisie (PK). Prezentujeme
prehľad najdôležitejších aktivít PK pri ŠPÚ pre vzdelávaciu
oblasť Človek a svet práce od jej vymenovania 18.10.2012.

Vymenovanie členov predmetovej komisie pre vzdelávaciu
oblasť Človek a svet práce riaditeľom ŠPÚ doc. PaedDr.
V. Kratochvílom, PhD.
Termín konania 1. zasadnutia novovymenovanej PK pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce: 20. 11. 2012 .
Prítomní:
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., predseda PK,
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., člen PK,
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., členka PK,
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., členka PK,
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., člen PK,
PaedDr. Mária Škodová, PhD., členka PK,
Ing. Peter Špičan, člen PK,
PaedDr. Jozef Kuzma, PhD., tajomník PK.
Hostia:
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, riaditeľ ŠPÚ.
Program:
1. Otvorenie, organizačné pokyny, zásady zriaďovania ÚPK,
2. Pohl'ad
spät'k pripravovaným
úpravám
ŠVP,
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., riaditeľ ŠPÚ,
3. Prerokovanie návrhu na zvýšenie počtu hodín v RUP pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce na ZŠ,

Termín: 26.09.2012
Návrh členov predmetovej komisie vedeniu ŠPÚ pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce v zložení:
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., predseda PK,
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., člen PK,
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., členka PK,
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., členka PK,
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., člen PK,
PaedDr. Mária Škodová, PhD., členka PK,
Ing. Peter Špičan, člen PK,
ďalší člen PK bude priebežne doplnený
PaedDr. Jozef Kuzma, PhD., tajomník PK – navrhovateľ.
Termín: 18.10.2012

6

Časopis Technika a vzdelávanie, 2, 2013, č. 2
4. Prerokovanie súčasného stavu obsahu vzdelávania vo
vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na ZŠ
a vypracovanie návrhu na zmenu doterajšieho stavu,
5. Vypracovanie návrhu postupu prác pri
realizácií
navrhovaných zmien vo vzdelávacej oblasti Človek a svet
práce na ZŠ,
6. Rôzne, diskusia, záver.

2. Kontrola plnenia úloh zo zasadania PK zo dňa 23.01.2013 –
prof. Kozík.
3. Informácie z rokovania členov PK a k aktualizácii vývoja
zabezpečenia vzdelávacej oblasti ČaSP – prof. Kozík, Dr.
Kuzma.
4. Rozprava k navrhovanej koncepcii vzdelávacej oblasti ČaSP,
k návrhom tematických celkov a vzdelávacích štandardov
v povinnom učebnom predmete Technika – prof.
Kožuchová, prof. Pavelka, členovia PK, zástupca MŠVVaŠ,
zástupca ZŠ,SŠ.
5. Návrh úloh na najbližšie obdobie.
6. Rôzne, diskusia, závery.

Termín konania 2. zasadnutia novovymenovanej PK pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce: 23. 01. 2013
Prítomní:
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., predseda PK,
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., člen PK,
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., členka PK,
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., člen PK,
Ing. Peter Špičan, člen PK,
PaedDr. Jozef Kuzma, PhD., tajomník PK.
Ospravedlnení:
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., členka PK,
PaedDr. Mária Škodová, PhD., členka PK.
Hostia:
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, riaditeľ ŠPÚ.
Pozvaný – neprítomný: zástupca Sekcie regionálneho
školstva MŠ VVaŠ SR - pani Mgr. Magdaléna Bugáňová
(pozvánka odoslaná e-mailom 15.01.2013) – ospravedlnená.
Program:
1. Otvorenie a organizačné pokyny.
2. Príhovor doc. PaedDr. Viliama Kratochvíla, PhD., riaditeľa
ŠPÚ k členom PK z hľadiska súčasného stavu vo vývoji
navrhovaných zmien v ŠVP.
3. Zhodnotenie výsledkov stretnutia a rokovania členov PK so
štátnym tajomníkom MŠ VV a V SR zo dňa 18. 12. 2012.
4. Stav účasti členov PK na národnom projekte pod pracovným
názvom „Dielne“ koordinovanom ŠIOV.
5. Vypracovanie návrhu postupu prác pri
realizácií
navrhovaných zmien vo vzdelávacej oblasti Človek a svet
práce na ZŠ.
6. Rôzne.

Termín: 06. 03. 2013
Predseda komisie po prerokovaní v PK (05.03.2013) vypracoval
Zdôvodnenie prijatia názvu Technika pre predmet technického
vzdelávania na primárnom a nižšom sekundárnom stupni ZŠ,
ktoré bolo doručené aj na M ŠVVaŠ SR s nasledovným textom:

„Východiskom a oporou na prijatie a akceptovanie názvu
premetu Technika na primárnom a nižšom sekundárnom stupni
vzdelávania na ZŠ je jeho pojmové vymedzenie v odborných
výkladových slovníkoch. Názov predmetu technika je aj v súlade
s obsahom vzdelávacej oblasti Človek a svet práce uvedenom v
ŠVP – ISCED 2. Zameranie technického vzdelávania na ZŠ je
koncipované na teoretických základoch prírodovedných a
technických odborov a je preto prirodzené použiť na označenie
predmetu s uvedeným zameraním slovo Technika. Predmet s
takýmto názvom pôsobí v predmetovej skladbe zjednocujúco,
jednoznačne a je aj jednoznačne identifikovateľný verejnosťou
má. Podobný prístup k pomenovaniu predmetov s obdobným
zameraním nájdeme aj v zahraničí.
Názov predmetu Technika dostatočne a výstižne vyjadruje
zameranie obsahu technického vzdelávania na primárnom
a nižšom sekundárnom stupni ZŠ, čím sa dosahuje jeho
jednoznačné predmetové vymedzenie v sústave predmetov na
ZŠ“. Nitre, 6.3. 2013, Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., predseda
PK ČaSP pri ŠPÚ Bratislava.
Termín: 12. 03. 2013 a 13.03.2013
PK pri ŠPÚ pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce navrhla
M ŠVVaŠ SR prostredníctvom vedenia ŠPÚ do registra
recenzentov odborníkov:
pre ISCED 1
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
Mgr. Renáta Matúšková

Termín: 04.02.2013
Pracovné stretnutie prof. Ing. T. Kozíka, DrSc. predsedu PK
a PaedDr. J. Kuzmu, PhD., tajomníka PK na ZŠ v Lamači s pani
Mgr. Alenou Petákovou, riaditeľkou školy a predsedníčkou
Výboru Združenia samosprávnych škôl Slovenska s cieľom
prediskutovať otázky technického vzdelávania na ZŠ pri hľadaní
východiska k analýze a zdôvodneniu revízie vzdelávacej oblasti
Človek a svet práce.

pre ISCED 2
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Termín konania 3. zasadnutia novovymenovanej PK pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce: 05. 03. 2013.
Prítomní:
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., predseda PK,
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., člen PK,
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., členka PK,
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., člen PK,
PaedDr. Jozef Kuzma, PhD., tajomník PK,
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., členka PK,
PaedDr. Mária Škodová, PhD., členka PK.
Ospravedlnený: Ing. Peter Špičan, člen PK.
Hostia:
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, riaditeľ ŠPÚ,
Mgr. Magdaléna Bugáňová, zástupca Sekcie regionálneho
školstva MŠ VVaŠ SR,
Mgr. Ľudovít Arvay zástupca združenia ZSŠS.
Program:
1. Otvorenie a organizačné pokyny.

Termín: 14. 03. 2013
Predseda PK pri ŠPÚ prof. Kozík vypracoval a e-mailom poslal
všetkým členom PK organizačné zabezpečenie a harmonogram
prác na úpravách a revízií obsahových a výkonových štandardov
tak, aby PK splnila načas túto úlohu.
Termín: 26. 03. 2013
Doc. PaedDr. Villiam Kratochvíl, PhD. vymenoval za člena PK
pre vzdelávaciu oblasť Mgr. Ľudovíta Arvaya, riaditeľa ZŠ a MŠ
v Budmericiach a člena Výboru Združenia samosprávnych škôl
Slovenska.
Termín konania 4. zasadnutia novovymenovanej PK pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce: 26. 03. 2013
Prítomní:
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na rozhodovanie škôl pri naplnení stanovených vzdelávacích
a výchovných cieľov v jednotlivých témach.
Pán riaditeľ súčasne informoval, že bolo definitívne
rozhodnuté a bola schválená 1 hodina výučby pre techniku aj
v 9. ročníku.
Zdôraznil, že podrobné informácie o obsahu tém budú následne
rozpracovávané v metodických pokynoch, v učebniciach
a v príručkách, ktoré bude potrebné v ďalšom období pre žiakov
a učiteľov vytvoriť.
Z týchto východísk sme pristupovali k upresňovaniu
navrhnutých štandardov. Snažili sme sa, aby pri zúžení
informačného rozsahu sme čo najviac zachovali pôvodný obsah
a zámer garantov, ktorí vypracovali štandardy.
Uvedomujem si, že z Vašej strany budú pripomienky
a možno aj nesúhlasný názor. Som však toho názoru, že iba v
diskusii dokážeme dospieť k súladu s požiadavkami ŠPÚ
a učiteľskej praxe, ktorú reprezentuje Združenie riaditeľov ZŠ
Slovenska. Predpokladám, že k tomu budeme mať ešte
dostatočný priestor.
Z uvedeného dôvodu sa chcem stretnúť na rokovaní
k problému technického vzdelávania nielen s vedúcim úradu
MŠ, ale opäť aj s reprezentantkou združenia pani riaditeľkou
Mgr. A. Petákovou.
Dovoľujem si všetkým členom PK poďakovať, ale najmä
garantom štandardov, za doposiaľ vykonanú prácu a požiadať
Vás o aktívnu spoluúčasť aj do budúcnosti.“

prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., predseda PK
Mgr. Ľudovít Arvay, člen PK
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., člen PK
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., členka PK
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., člen PK
PaedDr. Jozef Kuzma, PhD., tajomník PK
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., členka PK
Ing. Peter Špičan, člen PK
Ospravedlnená: PaedDr. Mária Škodová, PhD., členka PK
Pozvaní hostia:
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, riaditeľ ŠPÚ
Mgr. Magdaléna Bugáňová, zástupca Sekcie regionálneho
školstva MŠ VVaŠ SR – ospravedlnená.
Program:
1. Otvorenie a zasadnutia organizačné pokyny
2. Kontrola plnenia úloh zo zasadania PK ČaSP dňa 05.03.2013
- prof. T. Kozík
3. Všeobecné informácie z rokovaní – prof. T. Kozík, Dr. J.
Kuzma
4. Prezentácia a diskusia k výkonovým a obsahovým
štandardom – prof. M. Kožuchová, prof. J. Pavelka ako
garanti, v súčinnosti Prof. M. Ďuriš, doc. D. Lukáčová, Dr. J.
Kuzma
5. Rôzne, diskusia, závery
Termín
konania
5.
zasadnutia
(užšieho
tímu)
novovymenovanej PK pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet
práce: 12. 04. 2013.
Predmetom stretnutia užšieho tímu bolo vykonanie
záverečných navrhovaných úprav od členov PK v pedagogickom
dokumente pred jeho odovzdaním a zverejnením na verejnú
diskusiu a pripomienkovanie .
O výsledkoch zasadnutia užšieho tímu informoval členov PK pán
prof. T. Kozík, predseda PK e-mailom dňa 15.04.2013 s týmto
obsahom:

S úctou
Tomáš Kozík
Termín: súčasnosť
Na verejnú diskusiu a pripomienkovanie sú zverejnené rámcové
učebné plány a štátne vzdelávacie programy pre materskú školu
a pre prvý a druhý stupeň základných škôl. Podľa vyjadrenia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky uvedený dokument vstúpi do platnosti najskôr 1.
septembra 2014.
Vaše návrhy, podnety a pripomienky môžete posielať do 31.
októbra 2013 na adresu svp@statpedu.sk

„Vážení kolegovia,
dňa 12. 4. 2013 som sa s Dr. Lukáčovou a s pánom
riaditeľom ZŠ p. Arvayom zúčastnil úpravy navrhnutých
obsahových a výkonových štandardov pre oblasť Človek a svet
práce na ŠPÚ v Bratislave.
V úvode stretnutia riaditeľ ŠPÚ pán doc. Kratochvíl uviedol
svoje predstavy k úprave štandardov. Zdôraznil, aby štandardy
mali pre všetky oblasti jednotnú štruktúru, mali všeobecný
charakter a bol v nich ponechaný významný priestor

PaedDr. Jozef Kuzma, PhD.
ŠPÚ Bratislava, Slovenská republika
tajomník PK pri ŠPÚ pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce
e-mail: jozef.kuzma@statpedu.sk

PRIPRAVOVANÉ ZMENY V ŠTÁTNOM VZDELÁVACOM PROGRAME NA PRIMÁRNOM STUPNI
Z POHĽADU VZDELÁVACEJ OBLASTI ČLOVEK A SVET PRÁCE
Mária KOŽUCHOVÁ, Mária VARGOVÁ
Úvod

Aktuálne zmeny v štátnom vzdelávacom programe pre
primárny stupeň

Odborníci, zodpovední za školstvo, si kladú otázku: „Čím má
základné vzdelávanie vybaviť žiakov pre život a prácu v 21.
storočí?“ V európskom prostredí prevažuje názor, že je
potrebné u detí rozvinúť dva druhy kľúčových kompetencií:
jedny možno označiť ako nadpredmetové, druhé - ktoré tvoria
základ pre predchádzajúcu skupinu - majú bližšie k tradičným
predmetom. Aby všetci žiaci dosahovali aspoň minimálnu
úroveň základných kompetencií, mnohých krajinách sú
súčasťou kurikulárnych dokumentov obsahové a výkonové
štandardy.

Štátny pedagogický ústav (ďalej ŠPÚ) v Bratislave
v spolupráci s Odbornými komisiami vykonával revidovanie
štátnych vzdelávacích programov už od roku 2008 – od ich
zavedenia do praxe. Činnosť odborných komisii pri ŠPÚ sa ešte
viac zintenzívnila po tom, čo v máji 2012 bol verejnosti
predložený Vládny program výchovy a vzdelávania. Ten
obsahoval výraznejšie štrukturálne zmeny. Išlo o návrh opatrení
posilňujúcich odborné vzdelávanie. Bolo potrebné posilniť
výučbu
matematiky,
prírodovedeckých
a
technických
predmetov. S tým súviseli aj zmeny v rámcových učebných
plánoch a obsahové zmeny učiva.
Vládny návrh výchovy a vzdelávania upresňuje ciele
základného vzdelávania. Cieľom vzdelávania je osvojenie si
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takých stratégií učenia, ktoré majú žiakov motivovať
k celoživotnému vzdelávaniu, aby sa učili tvorivo myslieť a riešiť
primerané problémy, účinne komunikovať a spolupracovať,
chrániť svoje fyzické aj duševné zdravie, vytvorené hodnoty
a životné prostredie. Žiaci sa majú naučiť poznávať svoje
schopnosti a reálne možnosti, aby vedeli ich uplatňovať spolu
s osvojenými vedomosťami a zručnosťami pri rozhodovaní
o svojej ďalšej životnej dráhe a vo svojej profesii.
Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania
sú rozvité kľúčové spôsobilosti (ako kombinácie vedomostí,
spôsobilostí, skúseností a postojov) žiakov na úrovni, ktorá je
pre nich osobne dosiahnuteľná. V etape primárneho
vzdelávania za kľúčové sú považované: komunikačné
spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti
prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej
gramotnosti, spôsobilosti učiť sa učiť, riešiť problémy, ďalej sú
to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť
chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej
kultúry.
Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým
procesom, ktorý začína v predprimárnom vzdelávaní, pokračuje
v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne sa dotvára
v ďalšom priebehu života. Výber kľúčových kompetencií
vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových
spôsobilostí, ktoré sú rozpracované s ohľadom na hodnoty
a potreby nášho školského systému. Kľúčové kompetencie majú
nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. K ich
rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy
a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy,
programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj
v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti.

šiesteho roku kulminujú. Žiaľ, nebol na to vytvorený priestor.
Na návrh riaditeľa ŠPÚ sme sa spojili s predsedom predmetovej
komisie výtvarnej výchovy. Prejavil snahu spolupracovať
s našou komisiou a mnohé naše námety boli zapracované do 1.
a 2. ročníka výtvarnej výchovy. Treba však dodať, že aj keď sa
viaceré námety z pracovného vyučovania objavili vo výtvarnej
výchove, ich ciele sú podriadené hlavným cieľom premetu.
Zmenil sa aj obsahový štandard pracovného vyučovania
a s tým súvisela aj zmena výkonového štandardu. Pracovné
vyučovanie
v obidvoch
ročníkoch
pozostáva
z piatich
tematických celkov: človek a práca, tvorivé využitie technických
materiálov, základy konštruovania, stravovanie a príprava
pokrmov, ľudové tradície a remeslá. Teraz sa pokúsime bližšie
objasniť, k akým zmenám došlo v oblasti obsahového
a výkonového štandardu.
Zmeny v obsahovom štandarde pracovného vyučovania
Podstatnou zmenou je vytvorenie dvoch nových tematických
okruhov: človek a práca a stravovanie a príprava pokrmov.
Prvý tematický okruh je vstupom do sveta práce. Jeho cieľom je
získavanie zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, vzdelávacej
a profesijnej dráhy. Bol to všeobecný pokyn a my sme sa s ním
stotožnili. V základnej škole je pracovné vyučovanie nosným
predmetom, kde by sa žiaci mali oboznámiť so svetom práce
a získať základnú profesijnú orientáciu. V 3. ročníku je
zdôraznený význam práce, ale tiež učenia ako špecifického
druhu práce. Okrem toho je kariérny vývin orientovaný priamo
na žiaka, kde prejavuje názory na svoje budúce povolanie. Vo
4. ročníku ZŠ sa žiaci majú oboznámiť s tým, ako vplývajú
vynálezy na pracovný trh. Ako s vynálezmi dochádza k zmenám
výroby a vznikajú nové povolania. Úlohou žiakov je sústrediť sa
na vlastné budúce vynálezy, ale aj povolania, ktoré by
s vynálezmi mohli súvisieť.
Druhým novým tematickým celkom je stravovanie
a príprava pokrmov. Pokúsili sme sa plniť jednu
z najdôležitejších úloh predmetu: chápať techniku ako nástroj
na riešenie problémov reálneho života. Vychádzali sme zo
skutočnosti, že žiaci s modernou technikou sa najviac stretávajú
v domácnosti a dôležitým miestom využitia techniky
v domácnosti je kuchyňa. S technikou v kuchyni súvisí aj
bezpečnosť pri práci. Tu sme spojili aj s racionálnou výživou
a na základe prieskumu a overovania na cvičných školách sme
vytvorili samostatný tematický celok. Jeho obsahom v 3.
ročníku ZŠ sú hlavné časti kuchyne a ich rozloženie,
umiestnenie elektrických spotrebičov v kuchyni, druhy
mechanických spotrebičov, nádob a ostatných predmetov
potrebných v kuchyni, základné bezpečnostné a hygienické
pravidlá v kuchyni, najčastejšie príčiny požiaru a úrazov
v kuchyni a šetrenie elektrickou energiou. Okrem toho ide
o osvojenie zásad postupu pri nákupe, pri reklamácii tovaru,
zásady uchovávania potravín v domácnosti, balenie desiaty do
školy, balenie potravín na špecifické udalosti (napr. na výlet).
Vo 4. ročníku ide hlavne o prípravu pokrmov, ale aj úpravu
stola na stolovanie (bežné a slávnostné). S pohostením súvisí aj
príprava pozvánky na slávnostné pohostenie, príprava
slávnostného stola, príprava pokrmov na oslavu (jednohubky,
chlebíčky, nepečené múčniky, nealkoholické nápoje) a zásady
dobrého hostiteľa. Žiaci sa oboznamujú aj s kultúrnymi návykmi
stolovania v iných krajinách (napr. v Číne) a aké pomôcky sa pri
stolovaní využívajú.
Inováciou prešli aj ďalšie tematické celky pracovného
vyučovania. Za najdôležitejšiu požiadavku sme považovali:
plánovať, organizovať, riadiť pracovnú činnosť a pracovať
v tíme. To sa prejavilo tak v obsahovom, ako aj vo výkonovom
štandarde predmetu. V tematickom celku tvorivé využitie
technických materiálov v 3. ročníku ZŠ navrhujeme prácu

Aktuálne zmeny v oblasti Človek a svet práce na
primárnom stupni ZŠ
Rešpektovalo sa programové vyhlásenie vlády, z ktorého
vyplýva posilnenie matematiky, informatiky, prírodovedných
predmetov a pracovného vyučovania, čo sa odrazilo v navýšení
počtu hodín pre spomínané predmety na úkor disponibilných
hodín. Vzdelávacie oblasti a prierezové témy na primárnom
stupni zostávajú nezmenené. Oblasť Človek a svet práce zahŕňa
návrhy pracovných činností a technológií, ktoré by mali viesť
žiakov k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach
ľudskej činnosti a prispievať k úcte k práci. Do vzdelávacej
oblasti patrí predmet pracovné vyučovanie, ktorý sa zameriava
na praktické pracovné návyky a dopĺňa celé základné
vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie sa
človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od
ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou.
Možno sa tu žiada aj vysvetlenie k názvu predmetu.
Predmetová komisia už viac ako 20 rokov bojuje za zmenu
názvu predmetu. Na vyššom stupni ZŠ už v minulosti zmena
názvu predmetu nastala. Najskôr išlo o vyučovací predmet
technická výchova, neskôr technika. Aj tento rok predmetová
komisia navrhovala názov technika pre obidva stupne ZŠ
a viackrát zdôvodňovala zmenu názvu predmetu. Žiaľ MŠVVaŠ
SR túto zmenu neodsúhlasilo, a tak v rámci základného školstva
zatiaľ ostáva názov pracovné vyučovanie. V pracovnom
vyučovaní na primárnom stupni došlo k zmenám v oblasti
rámcových učebných plánov, no nie na celkom želateľnej
úrovni. V štátnom vzdelávacom programe pribudla 1 hodina
pracovného vyučovania v treťom ročníku ZŠ, čo znamená, že
sme sa dostali na úroveň s pred roka 2008, kde v pracovné
vyučovanie malo v učebných plánoch zastúpenie po 1
vyučovacej hodine v 3. a vo 4. ročníku ZŠ. Našou snahou bolo
získať priestor v štátnom vzdelávacom programe pre pracovné
vyučovanie od 1. ročníka ZŠ, kde konštrukčné hry detí okolo
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s drobným materiálom, papierom a textilom. Vo 4. ročníku ZŠ
k týmto materiálom pribudla aj práca s drevom. V obsahovom
štandarde okrem tímovej práce na výrobku navrhujeme aj
poznávaciu a bádateľskú činnosť. Žiaci sa majú oboznámiť
s výrobou a vlastnosťami materiálov. Pracovné námety majú
odporúčací charakter.
Základy konštruovania v 3. ročníku ZŠ sú orientované na
techniku v doprave. Žiaci sa oboznamujú základnými
konštrukčnými prvkami lietadiel, áut , lodí a zdvižných zariadení
(napr., žeriavu) – modely konštruujú zo stavebníc alebo
z odpadového materiálu. Význam a využitie dopravných
prostriedkov a zdvižných zariadení si overujú formou exkurzie
na vhodnom pracovisku v mieste školy. Ako pracovné námety
sa odporúčajú napr. modely áut, plavidiel, lietadiel a pod.
Ďalšou podtémou je jazda na bicykli, ktorá veľmi úzko súvisí
s technikou v doprave. Ide tu o rozvíjanie cestovateľskej
mobility žiakov. Okrem teoretických poznatkov o bicykli je tu
zaradená aj bezpečnosť jazdy. Pracovné námety sú na výbere
učiteľov a žiakov. Ponúkame doteraz najviac osvedčené námety
ako kontrola technického stavu bicykla, preukaz cyklistu,
leporelo s obrázkami a textom na tému „Jazdíme bezpečne na
bicykli a pod.
Vo 4. ročníku ZŠ základy konštruovania obsahujú tri
tematické okruhy: konštrukcie okolo nás, elektrická energia
a technické komunikačné prostriedky. Tu chceme podotknúť, že
po diskusii s predsedníčkou komisie pre prírodovedu bol okruh
elektrická
energia
z prírodovedy
presunutý
do
pracovného vyučovania. Z toho dôvodu sme ho upravili tak,
aby plnil jednotné ciele. Technické komunikačné prostriedky sú
staronovou témou. Žiaci v rámci tohto okruhu by mali
porovnávať historické a moderné komunikačné prostriedky
(mobilný telefón, fax, notebok, tablet iPod ) a vedieť pracovať
s vybranými modernými komunikačnými prostriedkami.
Posledným tematickým okruhom sú ľudové tradície
a remeslá. V predchádzajúcom období bol tento tematický
okruh zaradený ako voliteľný. Pre veľký záujem učiteľov
a žiakov sme ho zaradili medzi povinné učivo. Najväčšia
pozornosť venuje tradíciám, ktoré sú spojené s vianočnými
a veľkonočnými sviatkami. Pozornosť sa venuje výrobkom,
ktoré súviseli s dodržiavaním ľudových tradícií. Ide tiež
o porovnávanie našich tradícií so zvykmi a tradíciami v iných
krajinách. Z ľudových remesiel sú dôležité tie, ktoré sa
v minulosti vyskytovali v regióne (napr. drotárstvo, hrnčiarstvo,
tkáčstvo, ...).
Najdôležitejšou zmenou oproti minulosti je skutočnosť, že
pestovateľské práce už nie sú zaradené do predmetu
pracovné vyučovanie, ale do predmetu prírodoveda. Táto
zmena nastala po dohovore s prírodovednou komisiou, nakoľko
prírodoveda je v súčasnosti postavená na akčnom prístupe.
Z tohto dôvodu obsahový štandard pre pestovateľské práce
sme netvorili my, ale prírodovedná komisia.

požadované výkony v kognitívnej oblasti, psychomotorickej
oblasti, rovnako aj v oblasti postojov. Vo výkonovom štandarde
sú veľmi presne vyjadrené aj podmienky, za ktorých majú žiaci
výkon dosiahnuť. Ak je obsahový štandard tematického celku
rozdelený na podtémy (napr. základy konštruovania vo 4.
ročníku majú tri podtémy: konštrukcie okolo nás, elektrická
energia a technické komunikačné prostriedky), vtedy aj
výkonové štandardy sa viažu na podtémy jednotlivo.
Okrem toho sme dbali na komplexné zapracovanie
kľúčových kompetencií, ktoré sa viažu na pracovné vyučovanie,
kde ide hlavne o rozvoj vedecko-technickej gramotnosti. Žiak už
na primárnom stupni zastáva rolu malého vedca. Aktívnym
manipulovaním, komunikovaním a bádaním rozvíja svoje
technické kompetencie ako komplex technických poznatkov,
schopností a postojov.
Takou výraznou zmenou vzdelávacích štandardov oproti
minulosti je skutočnosť, že pri tematických celkoch nie je
vyjadrená časová dotácia tak, ako sme boli v minulosti
zvyknutí. Je na učiteľovi, ako si učivo časovo rozvrhne. Dôležité
je, aby žiaci dosiahli požadovaný výkon. Uvedomujeme si, že
s tým budú mať problémy hlavne začínajúci učitelia, ale ide o
všeobecnú požiadavku, ktorá je dodržaná pri všetkých
vyučovacích predmetoch.
Záver
Hlavný účel vzdelávacích štandardov sa nemení: štandardy
majú pomôcť pedagógom, rodičom i žiakom pri napĺňaní
vzdelávacích cieľov stanovených v štátnom vzdelávacom
programe. Tiež forma štandardov zostáva rovnaká: každý
očakávaný výstup je v štandardoch konkretizovaný pomocou
indikátorov, ktoré stanovujú minimálnu úroveň (minimum toho,
čo má žiak na konci každého ročníka ovládať).
Veríme, že tvorba štandardov
privedie všetkých
zainteresovaných k novému premýšľaniu nad cieľmi pracovného
vyučovania a očakávaných výstupov jednotlivých tematických
okruhov. Tento predpoklad sa už čiastočne naplnil
v predchádzajúcom období. Práve práca so školským
vzdelávacím programom a tvorbou učebných osnov spolu
s ďalšími skúsenosťami z praxe i s výsledkami výskumu
prinášajú efekty reformy. Návrhy nových vzdelávacích
programov pre všetky oblasti a stupne vzdelávania sú na
stránke ŠPÚ a je možné ich pripomienkovať do 31.10.2013.
Platné by mali byť od nového školského roka 2014/2015.
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Zmeny vo výkonovom štandarde pracovného
vyučovania
Nakoľko nemáme priestor dopodrobna analyzovať všetky
zmeny výkonového štandardu, pokúsime sa poukázať na
všeobecné pravidlá jeho tvorby. Takým základným pravidlom
bolo zjednotenie požiadaviek (výkon žiakov sa uvádza v pluráli
v tretej osobe). V plnej miere musí zodpovedať obsahovému
štandardu a uvádzať konečný stav výkonu. Za základ bola
zvolená Andersonova taxonómia cieľov (resp. revidovaná
Bloomova taxonómia) (Kožuchová, 2009). Cieľové požiadavky
by sa mali objaviť nielen na nižších úrovniach taxonómie cieľov,
ale vyšších úrovniach. Vo výkonovom štandarde sme sa snažili
uvádzať požiadavky na výkon na všetkých úrovniach
poznávacích procesov taxonómie. Zakomponované sú

4

KOŽUCHOVÁ, M. 2009: Rozvoj kognitívnych schopností
prostredníctvom kladenia otázok. In: Príprava učiteľov
v procese školských reforiem. Prešov: Prešovská univerzita,
2009. S. 427-433. ISBN 978-80-555-0024-9
Programové vyhlásenie vlády SR.2012. Dostupné na:
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6596
Štátny vzdelávací program – pripomienky a námety.
Primárne vzdelávanie. Dostupné na:
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-programpripomienky-a-namety/Primarne-vzdelavanie.alej
Štátny vzdelávací program – pripomienky a námety.
Primárne vzdelávanie. Človek a svet práce. Pracovné
vyučovanie. Dostupné na: http://www.statpedu.sk/files/
documents/svp-pripomienky/primarne/pracovn%C3%A9%
20vyu%C4%8Dovanie_pv.pdf

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
Pedagogická fakulta KU,
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
e-mail: kozuchova@gmail.com
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NÁVRH VZDELÁVACIEHO ŠTANDARDU TECHNIKY PRE NIŽŠÍ STUPEŇ STREDNÉHO VZDELÁVANIA V SR
Jozef PAVELKA


Úvod

výučbu voliteľného vyučovacieho predmetu s totožným
názvom Technika, s modifikovaným obsahom vzdelávacieho
štandardu, aký platí pre povinnú Techniku, môže zaviesť
škola prostredníctvom disponibilných hodín v rámci ŠkVP
v ľubovoľnom z ročníkov 5. až 9. podľa personálnych
a materiálnych podmienok školy a záujmu žiakov.
Vedenie ktorej školy vyčlení dotáciu vyučovacích hodín na
realizáciu všeobecného technického vzdelávania, ak môže
časovou dotáciou „posilniť“ výučbu vyučovacích predmetov
„sledovaných“ v rámci celoslovenského testovania žiakov
Monitor? Vedenie ktorej školy...., ak materiálno-technické
podmienky na realizáciu Techniky sú buď likvidované úplne
a dokonale, alebo sa zachovali len čiastočne z obdobia pred
takmer 25 rokov? Majú vôbec žiaci školy (i učitelia samotní)
záujem o vzdelávanie k technike?

Prijatím Zákona č. 245 Z. z. v roku 2008 a následným
schválením Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) sa aj pre
ISCED 2, t.j. pre nižší stupeň sekundárneho vzdelávania, začal
v SR proces postupnej školskej reformy. Počnúc školským
rokom 2008/2009 sa realizácia jediného vyučovacieho
predmetu s technicky zameraným obsahom v ďalších rokoch
postupne transformovala. Transformácia spočívala v tom, že
povinný vyučovací predmet Technická výchova, pôvodne
vyučovaný v 5. až 9. ročníku ZŠ s časovou dotáciou 1
vyučovacia hodina týždenne v 5. až 9. ročníku, bola v priebehu
5 rokov nahradzovaná povinným vyučovacím predmetom
s novým názvom Technika a s časovou dotáciou 0,5 vyučovacej
hodiny týždenne, ale už len v 7. a 8. ročníku ZŠ. Okrem časovej
dotácie sa zmenilo aj cieľové a obsahové zameranie predmetu
Technika. Školám bola poskytnutá aj možnosť v rámci
Školských vzdelávacích programov (ŠkVP) použiť časť
disponibilných hodín na realizáciu voliteľného predmetu
s rovnakým názvom Technika. Proces transformačných zmien
v rámci ISCED 2 bol ukončený v šk. r. 2012/2013, čím výučba
pôvodného predmetu Technická výchova sa stala minulosťou.
O možných negatívnych celospoločenských dôsledkoch
reformných zmien na všeobecné technické vzdelávanie v ZŠ, na
nedostatočnú profesionálnu orientáciu žiakov i na nedostatočnú
všeobecnú technickú gramotnosť, sme sa postupne zmieňovali
v našich rôznych publikačných výstupoch., nevynímajúc proces
prípravy učiteľov techniky na zavádzané zmeny a nekvalitu
ponúkaných základných pedagogických dokumentov.
Vo všeobecnosti je známe, že systém a reálny stav
všeobecného technického vzdelávania v základných školách na
Slovensku sa uskutočnením školskej reformy nezlepšil
v porovnaní s predreformným obdobím. Možno dobre myslená
„voľnosť“, ktorá bola školám daná zavedením školských
vzdelávacích programov (ŠkVP) priniesla stav, kedy všeobecné
technické vzdelávanie, až na malý počet škôl, bolo v školách
smerované k ďalšiemu útlmu až likvidácii. O tom, že z bývalého
systému sa stal v súčasnosti chaos svedčia napr. tieto
skutočnosti:
 výučbu povinného vyučovacieho predmetu Technika
v rozsahu jednej vyučovacej hodiny týždenne môže škola
realizovať od. šk. roka 2011/2012 len v jednom ročníku
z ročníkov 5. až 9. (poznámka – rozumej len v jednom
vybranom ročníku).
Ako môže takýto systém fungovať, ak jestvuje len jeden
vzdelávací štandard Techniky (pôvodne určený pre žiakov 7.
a 8. ročníka ZŠ) a neexistujú vzdelávacie štandardy pre ostatné
ročníky? Majú rovnaké učivo a špecifické ciele Techniky
zvládnuť žiaci na tej istej úrovni v rôznych ročníkoch?

Uvedený systém realizácie všeobecného technického
vzdelávania v SR, ktorý schválilo MŠ VV a Š SR a uviedlo do
praxe prostredníctvom základných pedagogických dokumentov
v r. 2008 už od prvých chvíľ procesu schvaľovania uvedených
dokumentov a následne od počiatku zavádzania školskej
reformy do praxe, vyvolávali v časti odbornej komunity, ktorá
dlhodobo neprijímala dehonestáciu všeobecného technického
vzdelávania, nespokojnosť, široké odborné diskusie a rôzne
aktivity smerujúce k zjednaniu nápravy. Veď osobné návštevy
zástupcov Predmetovej komisie pre Technickú výchovu a neskôr
Techniku u pánov bývalých ministrov školstva a ich štátnych
tajomníkov i závery formulované a jednoznačne prijímané
účastníkmi na vrcholných medzinárodných vedecko-odborných
konferenciách sú jasnými dôkazmi, že negatívny vývoj
všeobecného technického vzdelávania v SR je potrebné
urýchlene zastaviť, čím sa predíde možným celospoločensky
nepriaznivým následkom.
Niektoré výsledky prieskumu stavu realizácie výučby
techniky v rámci ISCED 2 vo vybraných základných
školách
Skutočnosť, že reformné zmeny narušili systém
všeobecného technického vzdelávania potvrdzuje nasledujúce.
Z dôvodu získať vierohodné a validné informácie o stave výučby
techniky v ZŠ sme v spolupráci so študentmi našej katedry
uskutočnili viaceré dotazníkové prieskumy, ktoré boli
realizované v rámci absolvovania predpísaných pedagogických
praxí v základných školách v šk. r. 2011/12 a v šk. r.
2012/2013, t.j. počas dvoch posledných školských rokov
končiacej sa školskej reformy.

Tabuľka 1 Prehľadová tabuľka študentov - respondentov, ktorí absolvovali predpísané pedagogické praxe v základnej škole
Respondenti
PP1 – D
SPP – D
PP1 – E
SPP - E
Celkom:

1.roč. Mgr. / šk.
r. 2011/12

1. roč. Mgr. / šk. šk.
r. 2012/2013
8 (LS)

2. roč. Mgr. / šk. r.
2011/2012

8 (LS)

8

2. roč. Mgr. / šk. r.
2012/2013
9 (LS)

20 (LS)

3 (LS)

28

3

11

8 (LS)
17

Spolu:
8
17
23
8
56

PP1 – Pribežná
pedagogická prax 1,
D – denné, E externé štúdium SPP
– Súvislá
pedagogická prax, D
– denné, E – externé
štúdium
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Ciele prieskumu:
 zistiť stav a systém realizácie všeobecného technického
vzdelávania vo vybraných základných školách v období
ukončovania implementácie školskej reformy,
 zistiť, v akých učebniach prebieha výučba všeobecného
technického vzdelávania v ZŠ,
 zistiť, aké špecializované priestorové zabezpečenie majú
školy na realizáciu všeobecného technického vzdelávania.
Vzhľadom na možný rozsah príspevku, informácie
o organizácii prieskumu vynecháme. K vyhodnoteniu výsledkov
prieskumu sme pristúpili sumárne, t.j. všetky dotazníky boli
vyhodnocované spolu, nie podľa školských rokov a študijných
skupín študentov.

Výsledky prieskumu
Na vykonanie prieskumov bol zakaždým použitý rovnaký
dotazník obsahujúci 17 položiek. Položky 1 až 7 boli zamerané
na skúmanie demografických a štatistických údajov, položky 8
až 12 skúmali javy priamo súvisiace s cieľmi prieskumu
a položky 13 až 17 boli zamerané na skúmanie metodických
otázok výučby. Keďže v tejto štúdii nie je priestor na podrobnú
analýzu a interpretáciu všetkých zistení, do výsledného
spracovania údajov pre tento účel sme vybrali položky 8 až 12.
Položkou 8 sme zisťovali, v ktorých ročníkoch 5. – 9. a s akou
týždennou dotáciou hodín sa v danom školskom roku v školách
vyučuje reformou zavádzaný povinný vyučovací predmet
Technika (PVP – T).

Tabuľka 2 Rozsah výučby povinného vyučovacieho predmetu Technika
PVP Technika
Počet ZŠ - 46
Časová dotácia / počet ZŠ

5.
7
0,5 / 2
1/5

6.
5
0,5 / 2
1/2
2/1

Ročník ZŠ:
7.
26
0,5 / 15
1 / 11

Z tabuľky 2 vyplýva, že povinný vyučovací predmet
Technika v zmysle požiadaviek stanovených ŠVP a RUP splnilo
26 ZŠ v 7. roč. (56,52 %) a 27 ZŠ v 8. roč. (58,69 %). Spolu
výučbu predmetu Technika s rôznou týždennou časovou
dotáciou v 5. a 6. roč. podporilo 12 ZŠ (26,09 %). Predmet
Technika a „dobiehajúci“ predmet Technická výchova sa
z celkového počtu 46 ZŠ vyučoval v 9. roč. len v 9 školách

8.
27
0,5 / 13
1 / 14

9.
9
0,5 / 3
1/4
2/2

Predmet sa
nevyučoval
0/6

(19,57 %), v 6 školách (13,04 %) sa predmet vôbec
nevyučoval. Výučba technickej výchovy pritom mala prebiehať
v 9. ročníku ešte vo všetkých ZŠ.
Položkou 9 sme zisťovali, v ktorých ročníkoch 5. – 9.
a s akou týždennou dotáciou hodín sa v danom školskom roku
v školách vyučuje „dobiehajúci“ povinný vyučovací predmet
Technická výchova (PVP).

Tabuľka 3 Rozsah výučby povinného vyučovacieho predmetu Technická výchova
PVP Technická výchova
Počet ZŠ - 46
Časová dotácia / počet ZŠ

5.
9
0,5 / 2
1/5
2/2

6.
8
0,5 / 3
1/4
2/1

Ročník ZŠ:
7.
5
0,5 / 1
1/2
2/2

Podobne, ako výsledky v tabuľke 2, aj výsledky uvedené
v tabuľke 3 potvrdzujú, že viaceré ZŠ nedodržali štátom
predpísané reformné zmeny. Výučbu namiesto 100 % ZŠ v 9.
roč. realizovalo len 10 ZŠ (21,74 %), pričom v 9. roč. sa
technická výchova nerealizovala v 23 ZŠ (50,00 %). O zvyšných
13 ZŠ (28,26 %) respondenti informáciu neuviedli. Naproti
tomu sumárne sa technická výchova realizovala v roč. 5. až 8. v

8.
10
0,5 / 3
1/4
2/3

9.
10
0,5 / 1
1/7
2/2

Predmet sa v 9. roč.
ZŠ nevyučoval
0 / 23

32 ZŠ (69,56 %) s rôznou týždennou časovou dotáciou aj
napriek tomu, že sa už realizovať nemala.
Položkou 10 sme zisťovali, v ktorých ročníkoch 5. – 9.
a s akou týždennou dotáciou hodín sa v danom školskom roku
v školách v rámci ŠkVP vyučuje reformou zavádzaný voliteľný
vyučovací predmet Technika (VP – T).

Tabuľka 4 Rozsah výučby voliteľného vyučovacieho predmetu Technika
VP Technika
Počet ZŠ - 46
Časová
dotácia / počet ZŠ

5.
4
0,5 / 1
1/3

6.
7
0,5 / 1
1/6

Ročník ZŠ:
7.
3
0,5 / 1
1/1
2/1

Z celkového počtu 46 ZŠ, v ktorých prieskum prebiehal, len
18 ZŠ (39,13 %) z disponibilných hodín v rámci ŠkVP podporilo
výučbu voliteľného vyučovacieho predmetu Technika.
Ostatných 28 ZŠ (60,87 %) použilo disponibilné hodiny na
podporu iných vyučovacích predmetov.
Položkou 11 sme zisťovali, v ktorých učebných priestoroch
sa výučba technicky zameraných predmetov najčastejšie
realizovala. Výhradne v klasickej učebni výučbu realizovalo 6 ZŠ
(13,04 %), výhradne v školskej dielni výučbu realizovalo 10 ZŠ

8.
1
1/1

9.
3
1/3

Predmet sa
nevyučoval
0 / 28

(21,74 %) a v kombinácii uvedených učebných priestorov
výučbu realizovalo 30 ZŠ (65,22 %).
Položku 12 sme zamerali na presnejšie zistenie, aké
špecializované učebné a ostatné priestory na výučbu technicky
zameraných predmetov škola k dispozícii má.
Závery prieskumu
Na základe analýzy výsledkov uskutočneného prieskumu
sme pre účel tohto príspevku sformulovali veľmi stručné, pritom
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ale dôležité závery, ktoré sú platné pre vybranú vzorku škôl,
t.j.:
 V šk. rokoch 2011/2012 a 2012/2013 sa v zmysle
požiadaviek ŠVP výučbu povinného vyučovacieho predmetu
Technika realizovalo buď len v 7. roč. (56,52 % ZŠ) a v 8.
roč. (58,69 % ZŠ) s minimálnou časovou dotáciou 0,5 hod./
týždenne, alebo len v jednom z roč. 5. až 9. (36,95 % ZŠ).
Výučbu techniky vôbec nerealizovalo 13,04 % ZŠ, pričom
v priemere 42,26 % ZŠ nedodržalo RUP v prípade prvej
alternatívy a 63,05 % ZŠ nedodržalo RUP v prípade druhej
alternatívy.
 V šk. rokoch 2011/2012 a 2012/2013 sa mala výučba
postupne
„dobiehajúceho“
povinného
vyučovacieho
predmetu Technická výchova realizovať vo všetkých ZŠ
v SR, v skutočnosti sa realizovala len v 50% ZŠ.
 Výučbu voliteľného vyučovacieho predmetu Technika v roč.
5. až 9. časovou dotáciou z disponibilných hodín v rámci
ŠkVP podporilo len 39,13 % ZŠ.
 Problém priestorového zabezpečenia výučby techniky
v školskej praxi naďalej pretrváva. Zo skúmanej vzorky až
13,04 % ZŠ výučbu techniky realizuje výhradne v klasickej
učebni a iba 21,74 % ZŠ realizuje výučbu v školskej dielni.
Vôbec nie s potešením konštatujeme, že len 4,35 % ZŠ sa
priestorovým vybavením pre výučbu techniky blíži
k priestorovému normatívu a že 17,39 % ZŠ nemá žiadne
špecializované učebne pre výučbu techniky.
Z uvedeného vyplýva, že školám predpísané reformné
zmeny v rámci ISCED 2 – Technika neboli v závere končiacej sa
reformy vo výraznej miere uskutočnené. Výsledky prieskumu
potvrdili potrebu zmien v súčasnom systéme všeobecného
technického vzdelávania v SR.

2008 až 2013 a na základe týchto pripraviť návrh inovácií a
úprav ŠVP v rámci ISCED 1 a 2.
Podrobnejšie informácie o zložení predmetovej komisie
a strategických zámeroch, ktoré vyplynuli z jednotlivých jej
zasadnutí v období 10/2012 až 4/2013 poskytol prítomným
prof. Ing. T. Kozík, DrSc., predseda predmetovej komisie.
Informácie o jednotlivých zasadnutiach predmetovej komisie,
t.j. o prijatých úlohách a samotnom vývoji prác na príprave
analyticko-koncepčných materiálov prezentoval PaedDr. J.
Kuzma, PhD., tajomník predmetovej komisie a zároveň
pracovník ŠPÚ v Bratislave. Ako vyplynulo z informácií
menovaného, osobne mi pripadla úloha viesť kolektív, ktorý mal
vypracovať návrh nového vzdelávacieho štandardu povinného
vyučovacieho predmetu s názvom Technika.
Východiskom na vypracovanie koncepcie všeobecného
technického vzdelávania pre nasledujúce obdobie (od šk. r.
2014/2015) bola štúdia vypracovaná pod vedením prof. Ing. T.
Kozíka, DrSc. a kol. s názvom Analýza a zdôvodnenie revízie
vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Následne, dňa 28.
januára 2013 predmetová komisia prijala úlohu vypracovať
materiál Základné poslanie, systém a stratégiu povinného

vyučovacieho predmetu Technika a pracovnú verziu rámcových
ročníkových vzdelávacích štandardov (obsahové a výkonové
štandardy) pre ročníky 5. až 8. Na vypracovaní vzdelávacieho

štandardu pre nižší stupeň stredného vzdelávania (roč. 5. až 8.
a neskôr aj 9. ZŠ) sa podieľal autorský kolektív v zložení prof.
PaedDr. J. Pavelka, CSc. z Katedry fyziky, matematiky
a techniky FHPV PU v Prešove ako vedúci kolektívu, prof.
PaedDr. M. Ďuriš, CSc. z Katedry techniky a technológií FPV
UMB v B. Bystrici, doc. PaedDr. D. Lukáčová, PhD. z Katedry
techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre a PaedDr. J.
Kuzma, PhD. zo ŠPÚ v Bratislave (všetci členovia PK Č a SP),
ktorý na vytvorení predmetného dokumentu pracoval v období
november 2012 až apríl 2013.
Východiskami na vypracovanie vzdelávacích ročníkových
štandardov techniky boli:
 súčasný systém všeobecného technického vzdelávania v ZŠ
v SR a v zahraničí,
 materiálno-technické a personálne podmienky na realizáciu
všeobecného technického vzdelávania v ZŠ v SR,
 finančné možnosti štátu a škôl na realizáciu koncepčných
zmien a podporu materiálno-technického vybavenia škôl pre
všeobecné technické vzdelávanie,
 platné vzdelávacie štandardy pre povinný a voliteľný
vyučovací predmet Technika.
K zásadným záverom, ktoré vyplynuli z diskusii a ktoré
prijala PK Č a SP patria tieto závery zamerané na usmernenie
vypracovania vzdelávacieho štandardu Techniky:
 v 1. etape navrhnúť vzdelávací štandard techniky (pre
prechodné obdobie) tak, aby bol v školskej praxi
realizovateľný za jestvujúceho stavu materiálno-technických
a personálnych podmienok v ZŠ,
 na základe úspešnej realizácie rozvoja všeobecného
technického vzdelávania v ZŠ v 2. etape vypracovať a do
školskej praxe zaviesť koncepciu moderného technického
vzdelávania pre strednodobý a dlhodobý horizont,
 modifikovať už skôr osvedčený systém a koncepciu bývalej
Technickej výchovy s akcentom na jej komplexný
a koncepčne moderný rozvoj,
 nevytvárať vzdelávacie štandardy pre povinný aj voliteľný
predmet Technika, vytvoriť jeden aktuálnejší variant.
Z postupu prác celej PK Č a SP i pracovnej skupiny možno
uviesť tieto podstatné kroky:
a) zdôvodnenie potreby stanovenia týždennej časovej dotácie
1 vyučovacia hodina pre výučbu predmetu Technika v roč.
5. až 8. a jej odsúhlasenie členmi PK Č a SP, vedením ŠPÚ
a MŠ VV a Š SR,

Tabuľka 5 Priestorové podmienky pre výučbu k technike
Škola má priestorové zabezpečenie výučby
Jednu zo školských dielní:
ručná kovodielňa / ručná drevodielňa /
elektrolaboratórium / príručný sklad materiálov
Dve šk. dielne: ručná kovodielňa a ručná
drevodielňa
Dve školské dielne: ručná drevodielňa a
elektrolaboratórium
Tri školské dielne:
ručná kovodielňa / ručná drevodielňa /
elektrolaboratórium / príručný sklad materiálov
Príručný sklad materiálov celkom
Výučba sa realizuje striedavo v klasickej učebni,
v šk. dielni alebo v IKT učebni

Počet
škôl
10/8/2/11
12
1
2
15
10

Bez špecializovaných priestorov (výučba
v IKT učebni, v učebni fyziky)

8

Počet škôl celkom

46

Prístup a postup zmien v systéme všeobecného
technického vzdelávania
Prvý pozitívny „signál“ naznačujúci možnosť budúcej
systémovej zmeny bol zaznamenaný v októbri 2012, kedy
z podnetu doc. PaedDr. V. Kratochvíla, PhD., riaditeľa Štátneho
pedagogického ústavu (ŠPÚ) v Bratislave bola dňa 18. 10. 2012
menovaná nová Predmetová komisia pre vzdelávaciu oblasť
Človek a svet práce (PK Č a SP). Ešte podstatnejšou
informáciou, ktorá bola prezentovaná menovaným počas
prvého zasadnutia predmetovej komisie 20. novembra 2013
bola skutočnosť, že zámerom ministerstva školstva i ŠPÚ je
analyzovať výsledky školskej reformy prebiehajúcej v rokoch
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b) vypracovanie návrhu členenia a obsahového zamerania
tematických celkov v roč. 5. až 8., zdôvodnenie
a odsúhlasenie návrhu,
c) vypracovanie návrhu ročníkových vzdelávacích štandardov
(obsahový a výkonový štandard) pre ročníky 5. až 8. ZŠ,
analýza, zdôvodnenie a odsúhlasenie návrhu.
Po rozsiahlej podrobnej analýze, zdôvodňovaní a diskusii
boli ročníkové vzdelávacie štandardy techniky dňa 26. 03. 2013
prijaté a schválené členmi PK Č a SP. Po zapracovaní
posledných pripomienok a návrhov bol dňa 12. 04. 2013 finálny
materiál postúpený ŠPÚ v Bratislave. Po úpravách, ktoré vo
finálnom návrhu vzdelávacieho štandardu vyučovacieho
predmetu Technika vykonali predpokladáme, že pracovníci ŠPÚ
v Bratislave, je vzdelávací štandard s novým názvom
vyučovacieho predmetu Pracovné vyučovanie pre 5. až 9.
Ročník ZŠ od mesiaca jún 2013 verejne sprístupnený za účelom
verejnej
diskusie
na
internetovej
stránke
ŠPÚ:
http://www.statpedu.sk/files/documents/svppripomienky/nizsiesekundarne/pracovn%C3%A9%20vyu%C4%8Dovanie_nsv.pdf
do 31. októbra 2013.
Dovoľte vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým členom PK
Č a SP i členom pracovnej skupiny za veľmi zodpovedne

a aktívne vykonanú prácu a zároveň poďakovať sa aj vedeniu
ŠPÚ za spoluprácu i skutočnosť, že historicky prvýkrát
sprístupnilo vzdelávací štandard za účelom verejnej diskusie, čo
osobne mimoriadne oceňujem.
Záver
Sme presvedčení, že k zásadným zmenám vo zverejnenom
vzdelávacom štandarde už nedôjde a že zavedenie inovovaného
vzdelávacieho štandardu do školskej praxe počnúc šk. rokom
2014/2015 bude dôležitým krokom k dlhodobému koncepčnému
a systémovému rozvoju všeobecného technického vzdelávania
v základných školách, tiež technického vzdelávania v stredných
a vysokých školách v prospech celospoločenského rozvoja.
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.
FHPV PU v Prešove,
Katedra fyziky, matematiky a techniky
Ul. 17. novembra č. 1
080 01 Prešov, Slovenská republika
e-mail: jozef.pavelka@unipo.sk

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD VYUČOVACIEHO PREDMETU TECHNIKA (PRACOVNÉ VYUČOVANIE)
TEMATICKÉ OKRUHY V 5. - 6. ROČNÍKU ZŠ
Danka LUKÁČOVÁ
V predmetovej komisii prišlo k dohode, že problematika
BOZP by mala byť úvodom do každého školského roka vo
vyučovacom predmete pracovné vyučovanie, aj keď nie vždy
ako samostatný tematický celok. Celok s názvom Organizačný a
pracovný poriadok školskej odbornej učebne je preto zaradený
do obsahu 5. ročníka a v ďalších ročníkoch je súčasťou prvej
preberanej témy.
V celkovej koncepcii vzdelávacieho štandardu vidieť zámer
autorov akcentovať plnenie psychomotorických cieľov
pracovného vyučovania rovnako ako plnenie kognitívnych
cieľov. Každý tematický celok vyúsťuje do praktických činností
žiakov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu.
V piatom ročníku je zaradených päť tematických celkov:
1. Organizačný a pracovný poriadok školskej odbornej učebne
2. Človek a technika
3. Človek a výroba v praxi
4. Úžitkové a darčekové predmety
5. Voľba profesie a trh práce
Obsah prvej témy je zameraný na poznanie a dodržiavanie
základných a špecifických pravidiel BOZP, hygieny a správania
sa v školskej odbornej učebni (vstup do priestoru učebne,
pracovné oblečenie, kontrola pracoviska a náradia, používanie
osobných ochranných pomôcok, organizácia pracovných
činností, poriadok na pracovisku, úrazy a ich evidencia, hygiena
práce).
Tematický celok Človek a technika analyzuje vzťahy
človeka, prírody a techniky v širšom slova zmysle. Hľadá otázky
a odpovede vzťahujúce sa k vplyvu techniky na človeka, prírodu
a spoločnosť, pričom hlavný dôraz je položený na zdôvodnenie
potreby techniky v živote človeka a spoločnosti. Celá
problematika vyúsťuje do projektov, v ktorých žiaci vyjadrujú
vlastné postoje k technike a súvisiacim problémom.
Remeslá, ich produkty, vybrané technológie opracovania
prírodných materiálov, profesie spojené s remeslami, sú
obsahom tretieho tematického celku. Nadväzujú na tematický
celok Ľudové tradície a remeslá vyučovaný v treťom a štvrtom
ročníku ZŠ. Pri výučbe tejto témy by sa žiaci mali oboznámiť
s profesiami súvisiacimi s remeslami, náradím a nástrojmi, ktoré

remeselníci používajú formou exkurzie, ale aj samostatnej
práce. Výstupom výučby tematického celku je jednoduchý
výrobok s prírodného materiálu zhotovený žiakmi podľa vopred
určeného postupu.
Na prvý stupeň základnej školy nadväzuje aj ďalší tematický
celok – Úžitkové a darčekové predmety. Podporuje tvorivú
činnosť žiakov tým, že im vytvára podmienky na tvorbu
jednoduchých darčekových a úžitkových predmetov pre svojich
blízkych. Žiaci v tomto veku sami radi vytvárajú darčekové
predmety, ale k tomu potrebujú ovládať prácu jednoduchým
náradím, nástrojmi a postupnosť jednotlivých krokov pri práci.
Pri tvorbe darčekových predmetov sa preto žiaci naučia
vymenovať rôzne technické materiály, z ktorých potom navrhnú
výrobok, načrtnú ho, vyberú vhodné nástroje, navrhnú postup
práce a zhotovia daný predmet. Tento zážitok, pocit užitočnosti,
ktorý prináša to, že žiak niečo zhotoví vlastnými rukami a ten
predmet je užitočný, resp. niekoho poteší, je motiváciou pre
ďalšie úspešné napredovanie žiaka v príprave na vlastnú
pracovnú činnosť, na svoje povolanie.
Preto tento tematický celok úzko súvisí s ďalšou témou –
Voľba profesie a trh práce. Táto téma je v pracovnom
vyučovaní nová a bola zaradená do predmetu z potreby
zdôraznenia dôležitosti výberu povolania a uplatnenia žiaka na
trhu práce z pohľadu jeho životného naplnenia. Keďže ide iba
o žiakov vo veku 10 – 11 rokov, obsah témy je orientovaný na
vyhľadávanie informácií o povolaniach na internete a hľadanie
možností pracovného uplatnenia sa v regióne. Výstupom
preberaného tematického celku je projekt, v ktorom žiaci
odprezentujú vybrané povolanie.
V šiestom ročníku je zaradených šesť tematických celkov:
1. Človek a technika
2. Grafická komunikácia v technike
3. Technické materiály a technológie ich spracovania
4. Elektrická energia, elektrické obvody
5. Jednoduché stroje a mechanizmy
6. Práca, povolanie a zamestnanie
Prvý tematický celok (okrem toho, že znova zdôrazňuje
problematiku BOZP v školskej odbornej učebni) nadväzuje na
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predchádzajúci ročník príkladmi významných vynálezov z oblasti
techniky na Slovensku a vo svete. Žiaci vysvetľujú vlastnými
slovami rozdiely medzi vynálezmi, patentmi a objavmi, učia sa
poznávať proces vzniku výrobku od myšlienky až po jeho
likvidáciu. Výstupom tematického celku je žiacky projekt,
zameraný na život a dielo vybraného slovenského vynálezcu.
Druhý tematický celok je úvodom do grafickej komunikácie,
ktorá sa vo výrobnej praxi používa najčastejšie. Preto je obsah
zameraný na základné prvky, pomocou ktorých sa kreslia
technické výkresy – čiary, kóty a ich význam pri zobrazovaní
jednoduchých telies. Po výučbe tohto tematického celku by žiaci
mali zvládnuť tvorbu jednoduchej technickej dokumentácie
pomocou nárysu telesa.
Keď sa žiaci naučia tvoriť jednoduchú technickú
dokumentáciu, pokračujú poznávaním základných technických
materiálov: dreva, kovov, plastov. Popri teoretických
vedomostiach zameraných na makroskopickú štruktúru
materiálov, ich výrobu a priemyselné spracovanie, je dôraz
vzdelávacieho štandardu kladený na psychomotorickú časť
vyučovacích cieľov. Vlastnosti jednotlivých materiálov, správne
technológie ich opracovania, náradie a nástroje na to potrebné
majú žiaci spoznávať na vlastnej praktickej činnosti
s jednotlivými druhmi materiálov. Uvedený tematický celok je
ťažiskom v šiestom ročníku a má umožniť žiakom spoznať
prácu s rôznymi druhmi materiálu a rozvoj pracovných
zručností. Výstupom výučby by mali byť tri žiakom vyrobené
predmety z uvedených materiálov, resp. zložitejší predmet
vytvorený kombináciou týchto materiálov.
Tematický celok Elektrická energia, elektrické obvody, tak
ako vyplýva z jeho názvu, pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je

orientovaná na proces výroby a prenosu elektrickej energie
z rôznych zdrojov až po spotrebiče. Druhá časť je zameraná na
elektrické obvody – ich znázorňovanie v technickej praxi
a zapájanie. Keďže ide o žiakov základných škôl, preferovaná je
práca s elektrotechnickými stavebnicami, resp. zapájanie
jednoduchých elektrických obvodov s batériou. Vytvorenie
jednoduchého elektrického obvodu je aj výsledkom výučby
témy.
Prácu so stavebnicami je možné využiť aj v piatom
tematickom celku. V ňom žiaci spoznávajú jednoduché stroje
a prevody v mechanizmoch, stavebniciach, v bežnom živote.
Vzdelávací štandard je orientovaný znova na poznávanie
prevodov, ich druhov a princípov pri riešení jednoduchých
zadaní pomocou stavebnice.
Posledný tematický celok šiesteho ročníka je znova
venovaný svetu práce, konkrétne vyhľadávaniu informácií
o rôznych povolaniach, analýze profesií z hľadiska uplatnenia
modernej techniky. Žiaci by mali spoznať rozdelenie profesií
podľa pracovných odborných oblastí, tak, aby sa v budúcnosti
vedeli orientovať pri výbere strednej školy, resp. pracovného
uplatnenia. Výstupom výučby je projekt, v ktorom žiaci spracujú
používané technické prostriedky vo vybranom povolaní.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií,
Dražovská cesta 4,
949 01 Nitra, Slovenská republika,
e-mail: dlukacova@ukf.sk

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD VYUČOVACIEHO PREDMETU TECHNIKA (PRACOVNÉ VYUČOVANIE)
TEMATICKÉ OKRUHY V 7. - 9. ROČNÍKU ZŠ
Milan ĎURIŠ
Úvod

vyučovacími predmetmi Svet práce a Technika s časovou
dotáciou, ktorú uvádzame v tabuľke č. 1. Podľa tohto
rámcového učebného plánu sa realizuje výučba aj v školskom
roku 2013-2014.

Jedným zo základných znakov začínajúcej školskej reformy
základných a stredných škôl v šk.r. 2008-2009 bolo zavedenie
Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania – ISCED
(International Standard Clessification of Education). Ďalším
znakom bolo navrhnutie Štátneho vzdelávacieho programu
(SVP) pre základné a stredné školy a následne tvorba Školského
vzdelávacieho
programu
podľa
jednotlivých
stupňov
vzdelávania s využitím už prijatej medzinárodnej klasifikácie.
Pre 2. stupeň základnej školy (5. - 9. ročník) bol pridelený
stupeň školskej sústavy ISCED 2, nižšie sekundárne vzdelávanie
–vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni, ktoré nadväzuje
na primárne vzdelávanie (1. stupeň základnej školy, 1. - 4.
ročník). Obsah nižšieho sekundárneho vzdelávania je rozdelený
do 8 vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z definovania
obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.
Jednou zo vzdelávacích oblasti je aj oblasť pod názvom
Človek a svet práce. Vzťah k práci, otázky výberu povolania
sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom je pripraviť žiakov
na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť
na trhu práce. Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci
dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen
z hľadiska
kvality,
ale
aj
funkčnosti,
hospodárnosti
a spoločenského významu.
1 Rámcový učebný
vzdelávaní

plán

v nižšom

Tabuľka 1 Rámcový učebný plán platný od šk.r. 2008-2009
Vzdelávacia
oblasť
Človek a svet
práce

Predmet
Svet práce
Technika

7.
0,5
0,5

Ročník
8.
0,5
0,5

∑
1
1

Vyučovací predmet Svet práce je zameraný najmä na
sadenie a pestovanie okrasných rastlín, tvorbu okrasných
skaliek v záhradách a pod.
Pre vyučovací predmet Technika bol navrhnutý vzdelávací
štandard pre 7. a 8. ročník základnej školy, ktorý má v 7.
ročníku navrhnuté tri tematické okruhy a v 8. ročníku dva
tematické okruhy (tabuľka č. 2). Podľa tohto obsahu sa aj
v šk. r. 2013-2014 realizuje technické vzdelávanie v 5.- 9.
ročníku ZŠ.
Tabuľka 2 Vzdelávací štandard pre vyučovací predmet Technika
Ročník
7.

sekundárnom
8.

Rámcový učebný plán v nižšom sekundárnom vzdelávaní pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce je prezentovaný
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Tematické okruhy
1. Človek a technika
2. Grafická komunikácia
3. Materiály a technológie
1. Elektrická energia
2. Technika – domácnosť - bezpečnosť
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Takto navrhnutá časová dotácia pre vyučovací predmet
Technika bola učiteľmi daného predmetu, ale i širšou odbornou
a laickou verejnosť kritizovaná. Bolo konštatované, že nie je
možné, aby sa naplnili stanovené ciele pre danú vzdelávaciu
oblasť, ak sa má realizovať vyučovanie podľa navrhnutého
obsahu s danou časovou dotáciou. Naopak dané usmernenie
viedlo
a vedie
k potlačeniu
všeobecného
technického
vzdelávania na ZŠ, s čím sú sprevádzané aj ďalšie negatívne
javy
(nedostatočné
materiálovo-technické
zabezpečenie
predmetu, odborné učebne pre predmet zanikajú, predmet
vyučuje množstvo nekvalifikovaných učiteľov, podľa prieskumu
realizovaného v roku 2012 v SR, vyučovací predmet Technika
vyučuje viac ako 40,0 % nekvalifikovaných učiteľov, ktorí si
daným predmetom v podstate dopĺňajú základný úväzok.
Narastajúce kritické pripomienky ku ktorým sa pripojili aj
učitelia, ktorý vyučujú predmet Technika vyústili do tlaku
smerom k ministerstvu školstva, ktoré na danú situáciu
zareagovalo tak, že v pedagogicko-organizačných pokynoch pre
základnú školu na šk.r. 2011-2012 vydalo usmernenie v ktorom
začínajú platiť upravené rámcové učebné plány aj pre nižšie
sekundárne vzdelávanie. V usmernení sa okrem iného
konštatuje, že sa rušia polhodinové dotácie pre niektoré
predmety ( Svet práce, Technika), ktoré z hľadiska organizácie
vyučovania vnímali školy ako didakticky nevyhovujúce.
Zároveň rámcové učebné plány neurčujú rozdelenie počtu
hodín pre jednotlivé predmety a obsah vzdelávania v ŠVP nie je
viazaný na ročníky, jeho usporiadanie je v kompetencií
základnej školy (tabuľka č. 3).

učiva. Výkony pre žiakov sú formulované tak, aby boli
merateľné.
So vzdelávacím štandardom komisia pre vzdelávaciu oblasť
Človek a svet práce odovzdala kompetentným pracovníkom na
ministerstve školstva aj zdôvodnenie názvu Technika daného
vyučovacieho predmetu.
Pracovníci ministerstva školstva zodpovední za revíziu
a zmeny v ŠVP pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce
navrhli zmeny vo vzdelávacom štandarde, ktoré je možné
pripomienkovať do konca októbra 2013 a sú zverejnené na
webovej stránke ŠPÚ v Bratislave. Jednou zo základných zmien
je zmena názvu predmetu. Miesto názvu Technika je
navrhovaný názov Pracovné vyučovanie. Ďalšou zmenou je
návrh časovej dotácie 1 hod. pre predmet v 5. – 9. ročníku ZŠ
(tabuľka č. 5).

Tabuľka 3 Upravený rámcový učebný plán

Tabuľka 6 Vzdelávací štandard predmetu Technika – súčasnosť

Vzdelávacia
oblasť
Človek
a svet
práce

Predmet

Ročník
6.
7.
8.
1
1

5.
Svet práce
Technika

Tabuľka 5 Návrh rámcového učebného plánu pre vyučovací
predmet Pracovné vyučovanie

Človek a svet
práce

Technika

5
.
1

6.

7.

1

1

Ročník
8.
9.
1

---

Človek
a svet práce

Pracovné
vyučovanie

Ročník

9.

7.
8.

5.

6.

7.

1

1

1

Ročník
8.
9.
1

1

Počet
hodín
5

Tematické okruhy
1. Človek a technika
2. Grafická komunikácia
3. Materiály a technológie
1. Elektrická energia
1. Technika – domácnosť - bezpečnosť

Tabuľka 7 Vzdelávací štandard predmetu Pracovné vyučovanie
– návrh
Ročník
5.

6.

7.

Tabuľka 4 Návrh rámcového učebného plánu pre vyučovací
predmet Technika
Predmet

Predmet

Aby sme si mohli porovnať navrhovaný obsah predmetu
Pracovné vyučovanie s obsahom predmetu Technika, ktorý sa
v súčasnosti vyučuje na druhom stupni základnej školy,
uvádzame nasledovné tabuľky.

Nakoľko daný stav pretrváva na základnej škole aj
v súčasnosti, učitelia obsah učiva pôvodne podľa ŠVP zaradený
do 7. a 8. roč. (tabuľka č. 2) vyučujú v ľubovoľnom ročníku,
čím dochádza na základnej škole k chaosu. Ten spôsobuje, že
formulované všeobecné i pracovné kompetencie v ŠVP pre 7.
a 8. ročník nie je možné dosiahnuť, čím daný systém pre
všeobecné technické vzdelávanie sa v základnej škole
rozpadáva.
Táto neudržateľná situácia vo všeobecnom technickom
vzdelávaní v základnej škole bola štartovacou čiarou pre revíziu
ŠVP, kde na základe hĺbkovej analýzy a posúdení všetkých
ovplyvňujúcich faktorov všeobecného technického vzdelávania v
ZŠ bol realizovaný návrh nového rámcového učebného plánu,
súčasťou ktorého je aj navrhnutý nový obsah vzdelávacieho
štandardu pre vyučovací predmet Technika. Tento návrh
realizovala komisia pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce,
ktorá pracuje pri ŠPÚ v Bratislave.

Vzdelávacia
oblasť

Vzdelávaci
a oblasť

8.

Počet
hodín
4

9.

Vzdelávací štandard obsahuje obsahový a výkonový
štandard. V obsahovom štandarde je prezentovaný obsah učiva,
ktorý má učiteľ prebrať so žiakmi v danom ročníku a vo
výkonovom štandarde sú konkretizované očakávane výkony
žiakov, ktoré by mali dosiahnuť po prebratí daného obsahu

Tematické okruhy
1. Organizačný a pracovný poriadok v školskej odbornej
učebni
2. Človek a technika
3. Človek a výrobná prax
4. Úžitkové a darčekové predmety
5. Voľba profesie a trh práce
1. Človek a technika
2. Grafická komunikácia v technike
3. Technické materiály a technológie ich spracovania
4. Elektrická energia, elektrické obvody
5. Jednoduché stroje a mechanizmy
6. Práca, povolanie a zamestnanie
1. Grafická komunikácia v technike
2. Technické materiály a technológie ich spracovania
3. Stroje a zariadenia v domácnosti
4. Práca a právo
1. Elektrické spotrebiče v domácnosti
2. Technická elektronika
3. Technická tvorba
4. Študijné predpoklady k voľbe profesie
1. Bytové inštalácie
2. Strojové opracovanie materiálov
3. Tvorivá činnosť
4. Stredné školy a študijné odbory pre trh práce

Porovnaním tabuľky č. 6 a tabuľky č. 7 je vidieť, že
v navrhovanom vzdelávacom štandarde sa jedná o podstatne
iný obsah, ktorý je zameraný predovšetkým na osvojenie si
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základných praktických zručností a návykov a pracovných
činností v daných oblastiach. Vyučovací predmet Pracovné
vyučovanie má integračno-multipredmetový charakter v ktorom
sa využívajú poznatky prírodovedných predmetov. Predmet je
zameraný aj na rozvoj technického tvorivého a kritického
myslenia žiakov a zároveň podporuje tímovú spoluprácu žiakov.
V konečnom dôsledku je aj predmetom v ktorom je cieľom
vzbudiť záujem žiakov o manuálnu prácu, o profesie a tým
posilňovať profesijnú orientáciu v ďalšom štúdiu na stredných
odborných školách.

Aby oblasť svet práce bola v predmete Pracovné vyučovanie
aj po obsahovej stránke zastúpená, je vo vzdelávacom
štandarde zaradený aj tematický okruh orientovaný na túto
oblasť. V jednotlivých ročníkoch je to vždy posledný tematický
okruh (tabuľka č. 7).
V ďalšej časti príspevku je uvedená ukážka vybraných
tematických okruhov zo 7. – 9. ročníka, z ktorých jeden je
zameraný na oblasť svet práce. Vo vybranom tematickom
okruhu je špecifikovaný obsahový i výkonový štandard.

Tabuľka 8 Tematický okruh Stroje a zariadenia v domácnosti – 7. Ročník
Výkonový štandard
 vymenujú rozdelenie strojov a zariadení používaných v
domácnosti
 uvedú výhody a nevýhody využitia strojov a zariadení




Obsahový štandard
stroje a zariadenia – mechanické, plynové, benzínové,
eleektrické
charakteristika, návody na obsluhu a údržbu, bezpečné
používanie

 opíšu správne používanie a obsluhu mechanických strojov
a zariadení v domácnosti
 vyhľadajú na internete návod na obsluhu a údržbu strojov a
zariadení
 identifikujú nebezpečenstvo pri práci so strojmi a zariadeniami
 používajú bezpečné stroje a zariadenia
Tabuľka 9 Tematický okruh Práca a právo – 7. Ročník
Výkonový štandard
 vysvetlia poslanie národného úradu práce a obvodných úradov
práce
 vymenujú niektoré základné práva a povinnosti zamestnanca
z hľadiska pracovného práva
 porovnajú mzdu a cenu práce
 navrhnú vhodné povolanie pre ľudí so zníženou pracovnou
schopnosťou
 porovnajú riziká práce v zahraničí




Obsahový štandard
cena práce, zamestnanosť, nezamestnanosť



poradenské služby, inštitúcie a centrá pôsobiace na trhu
práce
pracovné právo v zákonníku práce
riziká a prevencia na trhu práce, zneužívanie ľudí na
trhu práce
práca v zahraničí, obchodovanie s ľuďmi
a s nebezpečným tovarom
agentúry sprostredkovania práce v zahraničí






Obsahový štandard
dióda, tranzistor
integrovaný obvod, mikročip
praktická aplikácia logických obvodov
snímače



telekomunikačná technika





Tabuľka 10 Tematický okruh Technická elektronika – 8. Ročník
Výkonový štandard
zapoja diódu v priepustnom a v nepriepust-nom smere
opíšu využite diódy a tranzistora v elektrickom obvode
vymenujú možnosti využitia snímačov v bežnom živote
navrhnú iné možnosti regulácie elektrických prístrojov
a zariadení v domácnosti
 opíšu princíp prenosu telekomunikačných signálov





Tabuľka 11 Tematický okruh Študijné predpoklady k voľbe povolania – 8. Ročník
Výkonový štandard
 porovnávajú osobnostné a študijné predpo-klady k voľbe
profesie s požiadavkami na absolventa vybranej SOŠ
 zdôvodnia svoje rozhodnutie pri výbere SOŠ a budúceho
povolania
 vysvetlia potrebu celoživotného vzdelávania
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Obsahový štandard
oblasť povolania, profesijné rozhodnutie
osobnostné a študijné predpoklady, možnosti
absolventa ZŠ
celoživotné vzdelávanie
exkurzia v SOŠ s technickým zameraním
diskusia v SOŠ, alebo vo vybranej firme v regióne
s technickým zameraním
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Tabuľka 12 Tematický okruh Tvorivá činnosť – 9. Ročník
Výkonový štandard
 navrhnú technologický postup zhotovenia výrobku





 zhotovia výrobok aj s využitím ďalších technológií
 zdôvodnia potrebu použitia ďalších technológií ručného
spracovania vybraných materiálov pri zhotovení výrobku
 aplikujú jednoduchý elektrický obvod na vlastnom výrobku



Obsahový štandard
praktické činnosti zamerané na zhotovovanie
navrhnutých výrobkov
kombinované pracovné námety
ďalšie dostupné technológie z oblasti opracovania dreva,
kovov, plastov a z oblasti elektrotechniky
samostatná práca

Tabuľka 13 Tematický okruh Stredné školy a študijné odbory pre trh práce – 9. Ročník
Výkonový štandard
 poznajú stredné školy a študijné odbory s technickým
zameraním vo svojom regióne
 vyhľadajú na internete ponúkané možnosti uplatnenia na trhu
prace s konkrétnou vybranou profesiou
 zdôvodnia význam celoživotného vzdelá-vania a rekvalifikácie
Ako sa mohol čitateľ z predchádzajúceho textu dozvedieť,
názov vyučovacieho predmetu Technika bol navrhnutý
a zdôvodnený členmi predmetov komisie pre vzdelávaciu oblasť
Človek a svet práce. Názor pracovníkov ministerstva školstva
Slovenskej republiky je iný a tak názov vyučovacie predmetu
Technika bol zmenený na názov Pracovné vyučovanie, ktorý
vyvoláva diskusiu v odbornej komunite učiteľov. Názov
predmetu Pracovné vyučovanie je totiž považovaný za
prekonaný, archaický, zastarali a pripomína skôr obdobie
budovania socializmu. V konečnom dôsledku i keď ide aj
o vhodný a výstižný názov vyučovacieho predmetu pre
všeobecné technické vzdelávanie v základnej škole, omnoho
dôležitejší je jeho obsah, zameranie a ciele predmetu. Z tohto
aspektu navrhnutý obsah zodpovedá predstavám o technickom
vzdelávaní na základnej škole a vhodne dopĺňa profil absolventa
základnej školy. Aby vyučovací predmet bolo možné učiteľom
úspešne a zodpovedne realizovať musia byť splnené aj ďalšie,
s predmetom súvisiace, požiadavky. K tým najzákladnejším
patrí kvalifikovaný učiteľ, vhodné a v zmysle obsahu
vzdelávacieho štandardu aj primerané materiálovo-technické
zabezpečenie daného predmetu. Jedine len za takýchto
podmienok je možné predmet zameraný na technické
vzdelávanie v základnej škole úspešne vyučovať a tak
dosahovať navrhnuté ciele predmetu.



Obsahový štandard
postup pri výbere školy, sústava stredných škôl v SR,
SOŠ a gymnázia, študijné odbory v regióne
školský vzdelávací program, rekvalifikácia



informácie o školách a pracovnom trhu, internet



Ak navrhnutý vzdelávací štandard bude schválený
a realizovaný v základnej škole od v šk.r. 2014-2015, tak potom
učiteľské fakulty pripravujúce budúcich učiteľov práve pre
technické vzdelávanie na druhom stupni základnej školy budú
musieť v najbližšej dobe tak kreovať študijné programy
s daným zameraním, aby budúceho absolventa pre daný
predmet pripravili zodpovedne a vyzbrojili ho takými
kompetenciami, aby zvládol náročný obsah vzdelávacieho
štandardu, ktorého ciele sú dosť vysoko nastavené. To je však
už výzva pre fakulty, garantov študijných programov, ktorí tieto
programy budú pripravovať na svojich pracoviskách pre
komplexnú akreditáciu.
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PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ODBORNÉ VZDELÁVAIE A PRÍPRAVU
PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY ZAMERANEJ NA ROZVOJ PRACOVNÝCH
ZRUČNOSTÍ A PRÁCA S TALENTAMI
SUPPORTING GUIDANCE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
THROUGH THE DEVELOPMENT OF POLYTECHNIC EDUCATION AIMED AT DEVELOPING JOB SKILLS AND
WORKING WITH TALENTS
Gabriela HORECKÁ
Resumé
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) od 9. apríla 2013, odo dňa účinnosti zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a ŠIOV, realizuje
národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov ESF „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OVP prostredníctvom rozvoja
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.(1) Pracovný názov projektu je „základná škola
pre praktický život“. Polytechnická výchova spája teoretické vyučovanie s výrobnou praxou. V projekte sa využijú inovatívne formy
a metódy výučby ako pripraviť žiaka ZŠ na rozhodnutie o budúcej kariére na 500 základných školách. Rozvoj pracovných zručností
bude implementovaný do priebehu vyučovania využitím nových didaktických pomôcok pre praktické vyučovanie, čo umožní aj
vybavenie odborných učební fyziky, techniky a bio-chémie na 49 pilotných základných školách v siedmich krajoch SR mimo BSK.
Kľúčové slová: odborné vzdelávanie a príprava, polytechnická výchova, fyzika, technika, biológia, chémia, pracovné zručnosti,
vyučovanie, základná škola, žiak, kariéra
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Základnou myšlienkou projektu (2) je rozvoj pracovných
zručností a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie
žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Rozvoj
pracovných zručností žiakov bude prostredníctvom tzv.
„polytechnickej výchovy“ implementovaný do priebehu
vyučovania hlavne v oblastiach vzdelávania Človek a príroda
(biológia, fyzika, chémia) a Človek a svet práce (technika).
Hlavným cieľom aktivít národného projektu je
podporiť záujem žiakov o odborné vzdelávanie aj
zariadením odborných učební chémie, fyziky, biológie a
techniky tak, aby si prakticky a názorne mohli žiaci
rozvíjať
pracovné
zručnosti
prostredníctvom
„polytechnickej výchovy“ s využitím moderných metód
a foriem vzdelávania.
Dôležitou súčasťou projektu je kontinuálne vzdelávanie
pedagogických zamestnancov ZŠ uvedených oblastí a ich
prístup pri vyučovaní k žiakovi, zatraktívnenie foriem a metód
vyučovania.
Ambíciou projektu je motivovať žiakov ZŠ tak, aby prejavili
svoj talent na odborných súťažiach.
Výstupom projektu bude aj odporúčanie didaktických pomôcok
pre praktické vyučovanie, normatívov pre odborné učebne
a inovácia foriem a metód vyučovania v hore uvedených
oblastiach.
Projekt sa zameriava na riešenie alarmujúcej situácie
rozhodovania žiakov základných škôl o ich budúcej kariére
a výbere povolania a s tým spojeným rozhodnutím o výbere
strednej školy. Veľa žiakov uprednostňuje štúdium na
všeobecnovzdelávacej strednej škole aj napriek tomu, že
gymnáziá nepripravujú na výkon konkrétneho povolania. Ich
výstupom nie sú budúci zamestnanci, ktorých profil by
predpokladal prácu v priemysle a výrobnej sfére. Na základe
hlasov stavovských a profesijných organizácií sa jednoznačne
identifikuje potreba rozvíjať záujem žiakov v oblasti
polytechnickej výchovy, aby si žiaci pri rozhodovaní o ich
budúcom pracovnom uplatnení, dôsledne zvážili kam pôjdu
študovať vo vzťahu k ich skutočnej uplatniteľnosti na trhu
práce ako aj k potrebám slovenského hospodárstva.
Ich potrebu potvrdzuje aj Emília Haasová v Metódach
a formách práce v predmetoch pracovné vyučovanie, svet práce
a technika: (3) „Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vytvoril legislatívny priestor na odštartovanie obsahovej
reformy. V ustanovení § 6 sa definuje štátny vzdelávací
program, ktorý musí obsahovať rámcové učebné plány.
V týchto plánoch je stanovený počet vyučovacích hodín pre
predmet pracovné vyučovanie v 4. ročníku základnej školy
v počte 1 vyučovacej hodiny a v 7. a 8. ročníku základnej školy
s počtom 0,5 hodiny týždenne.
Z uvedeného je evidentné obmedzenie vzdelávania
žiakov v oblastiach, ktoré zaručujú rozvoj manuálnych
vedomostí, zručností, návykov a skúseností, ktoré sú
potrebné na ďalší telesný a duševný rozvoj žiakov.
Zastávame názor, že uvedené obmedzenie technickej
výchovy
na
základnej
škole
je
v protiklade
s ustanovením § 4 písmena e), v ktorom sa uvádza, že
„Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu
alebo žiakovi rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé,
umelecké,
psychomotorické
schopnosti,
aktuálne
poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach
v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním
alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce“.
Zastávame názor, že touto úpravou sa porušuje nielen citované
ustanovenie zákona, ale aj ďalšie ustanovenie § 3 písmena n)
citovaného zákona, kde sa uvádza, že - Výchova a vzdelávanie
podľa tohto zákona sú založené na princípoch vyváženého

rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom
vzdelávaní.“
Dnes je v oblasti školstva evidentný nezáujem žiakov
základnej školy o štúdium na odborných školách, čo je
dôsledkom „školskej politiky“ posledných dvadsiatich rokov.
V závislosti na tento jav priamo úmerne stúpa nedostatok
kvalitných odborníkov na trhu práce.
Realizáciou národného projektu sa pilotne overuje zámer
uskutočniť
obsahovú
prestavbu
„polytechnického“
vzdelávania na ZŠ a využitím inovovaných foriem a metód
výučby pripraviť žiaka ZŠ na rozhodnutie o budúcej kariére.
Polytechnická výchova je najlepšie uplatniteľná v predmetoch
oblastí Človek a príroda a Človek a svet práce, kde v odborných
učebniach biológie, chémie, fyziky a techniky možno najlepšie
spojiť teoretické poznatky s praxou.
V zmysle Stratégie 2020 (4) chceme reflektovať na
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti
pripraviť žiaka ZŠ ako budúcu produktívnu generáciu na
vykonávanie
kvalifikovanej
práce
v hospodárstve
v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje
uplatnenie. Prostredníctvom národného projektu chceme
podporiť aj rozvoj práce s talentami na základných školách,
ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov o odborné
vzdelávanie a prípravu a tým o štúdium na stredných odborných
školách, čo umožní prepájanie teórie s praxou už na základnej
škole.
Špecifické ciele projektu sú:
Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre
potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na
premenu tradičnej školy na modernú.
Projekt sa realizuje v troch aktivitách súbežne.
Aktivita A1.1 (4) sa sústredí na podporu polytechnickej
výchovy žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov ZŠ v polytechnickej výchove.
V rámci čiastkovej aktivity 1.1.1. plánujeme obstaranie,
dodanie materiálno-technického vybavenia a využívanie
didaktických pomôcok pre odborné učebne v oblastiach
vzdelávania biológie, chémie, fyziky a techniky. V projekte
počítame s vybavením 49 odborných učební fyziky a techniky
na vybraných pilotných základných školách a z toho 28
odborných učební biológie a chémie v regiónoch, ktoré sú
prioritne zamerané na poľnohospodárstvo.
Nové odborné učebne, didaktické pomôcky a zariadenia
budeme realizovať v rámci čiastkovej aktivity 1.1.2 Metodická
podpora, a to formou konzultácií, poradenstva, podporných
materiálov, dotazníkov, alebo kontrolami. Metodickú podporu
bude realizovať 7 zamestnancov projektu (v každom územnom
celku konvergencie 1), ktorých úlohou bude aj spracovávanie
dotazníkov a správ.
V čiastkovej aktivite 1.1.3 Kontinuálne vzdelávanie
učiteľov biológie, chémie, fyziky a techniky na ZŠ
vypracujeme 3 programy na podporu polytechnickej výchovy
a profesijnej orientácie žiakov na OVP na SOŠ. Samotné
kontinuálne vzdelávanie bude určené učiteľom 49 pilotných
základných škôl ako aj pre učiteľov 451 nepilotných zapojených
škôl.
Výstupom aktivity bude zapojenie 49 pilotných ZŠ a 451
nepilotných ZŠ v cieli Konvergencie, na ktorých bude prebiehať
overovanie všetkých aktivít národného projektu, v rámci
ktorého bude pôsobiť 1000 vyškolených učiteľov.
Aktivita 2.1 (5) je zameraná na podporu profesijnej
orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu.
Hlavným ťažiskom je vytvorenie a následné využívanie
nástroja na identifikáciu potenciálu orientácie žiakov II. stupňa
ZŠ na OVP. „Nástroj“ má priamy vplyv na ich rozhodnutie
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o voľbe budúceho povolania a k zvýšeniu záujmu a počtu
žiakov hlásiacich sa na OVP na SOŠ.
V rámci aktivity 2.1. sa bude realizovať čiastková aktivita
2.1.1, ktorá zabezpečí zlepšenie úrovne poskytovania
profesijnej orientácie pre žiakov ZŠ, aby sa rozhodovali
o budúcom štúdiu na SOŠ podľa potreby a uplatniteľnosti na
trhu práce. V rámci A 2.1.1 sa vytvorí a poskytne program
kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov ZŠ
venujúcim sa profesijnej orientácii žiakov ZŠ zameraný na
profesijnú orientáciu na OVP na SOŠ. Jej hlavnými činnosťami
budú metodická činnosť pre profesijnú orientáciu žiakov ZŠ na
OPV na SOŠ, vytvorenie funkčného nástroja na identifikáciu
potenciálu orientácie žiakov piateho, šiesteho, siedmeho,
ôsmeho a deviateho ročníka, kontinuálne vzdelávanie učiteľov
a overovanie využitia potenciálu orientácie žiakov ZŠ na OPV na
SOŠ.
V čiastkovej aktivite 2.1.2. sa budú organizovať
exkurzie žiakov 49 pilotných ZŠ do SOŠ, do firiem
a iných inštitúcií, dni otvorených dverí pre žiakov ZŠ
u partnerov, na SOŠ a iných inštitúciách, diskusie a iné
formy kontaktu žiakov ZŠ so zástupcami danej profesie.
Úlohou čiastkovej aktivity 2.1.3. je vypracovať katalóg
pracovných pozícií a nárokov na nich pre účely profesijnej
orientácie s pravidelnou aktualizáciou. Účelom katalógu je
vysvetliť mladým ľuďom, aké možnosti majú v jednotlivých
povolaniach.
Čiastková aktivita 2.1.4. má na starosti odbornú
garanciu aktivity A2.1 a zabezpečiť kontrolu kvality počas jej
implementácie.
Výstupom aktivity bude už spomínaných 49 zapojených
pilotných ZŠ v cieli Konvergencie, na ktorých bude prebiehať
pilotné overovanie aktivít národného projektu, ako zvýšenie
úrovne profesijnej orientácie žiakov ZŠ v nadväznosti na priority
polytechnickej výchovy, ostatných zapojených 451 ZŠ v cieli
Konvergencia, v rámci ktorých budú realizované aktivity na
zlepšenie úrovne poskytovania profesijnej orientácie pre žiakov
ZŠ, analýza problémov vedúcich k nízkemu záujmu zo strany
žiakov ZŠ o OVP na SOŠ a návrh koncepcie riešenia
problematiky, zahraničné pracovné cesty a účasť na
zahraničných podujatiach za účelom know-how ako zvýšiť
záujem o OVP na SOŠ, vytvorenie odbornej metodiky pre
identifikáciu potenciálu orientácie žiakov ZŠ na OVP na SOŠ,
obstaranie a uvedenie do prevádzky nástroja pre identifikáciu
potenciálu orientácie žiakov, vytvorenie programu ďalšieho
vzdelávania a vyškolenie 500 pedagogických zamestnancov na
ZŠ zapojených do národného projektu, pilotné overenie práce
a úspešnosti využívania nástroja žiakov formou práce vybraných
7 pracovníkov, exkurzie žiakov ZŠ vo firmách, a iných
inštitúciách, dni otvorených dverí žiakov ZŠ vo firmách, SOŠ
a iných inštitúciách, diskusie a iné formy kontaktu žiakov ZŠ so
zástupcami danej profesie, dlhodobá forma ich uchovávania,
tlačená a elektronická verzia katalógu prostredníctvom web

stránky národného projektu, zabezpečenie odbornej garancie
a kontroly kvality, každoročné priebežné správy a záverečná
správa odborného garanta aktivity.
Aktivita 3.1 (6) bude naplnená prostredníctvom zavedenia
novej
metodiky
a postupu
organizačno-technického
a obsahového využitia skúseností z doterajších súťaží SOŠ so
spoločne orientovaných súťaží ZŠ. Vytvorením nového systému
organizácie súťaží pre ZŠ s dôrazom na zamerania v oblasti
polytechnickej výchovy (biológie, chémie, fyziky, techniky).
V čiastkovej aktivite 3.1.1. sú hlavnými činnosťami
organizačné,
technické
a obsahové
zabezpečenie
domácich súťaží v rámci OVP pre žiakov ZŠ a SOŠ, účasť
slovenskej reprezentácie na domácich súťažiach a vyhodnotenie
pilotného overovania práce s talentami.
Pod činnosti čiastkovej aktivity 3.1.2. patria motivačné
aktivity ako účasť víťazných družstiev 5 súťaží ZŠ a SOŠ na
prezentačnej výstave JUVYR, zahraničná pracovná cesta pre
víťazov súťaží do vedeckého centra vo švajčiarskom Cerne,
inovačné kontinuálne vzdelávanie učiteľov, workshopy učiteľov
ZŠ a SOŠ pred súťažami, aktivizácia žiakov ZŠ a SOŠ do súťaží
a sústredenie žiakov pred súťažami.
Zabezpečenie odbornej garancie a kontroly kvality počas
implementácie aktivity A3.1 sa realizuje v rámci čiastkovej
aktivity 3.1.3.
Výstupom aktivity bude rozvoj práce s talentami na ZŠ za
účelom zvyšovania motivácie žiakov ZŠ pripravovať sa pre
konkrétne povolanie v rámci OVP na SOŠ a pracovať na svojom
rozvoji nad rámec povinných minimálnych očakávaní.
Projekt prinesie nielen modernizáciu obsahu vzdelávania žiakov
základných škôl v oblastiach Človek a príroda (biológia, fyzika,
chémia) a Človek a svet práce (technika), ale aj lepšiu
orientáciu žiakov základných škôl v problematike výberu
budúcej profesie.
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AKTUÁLNE PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
CURRENT ISSUES OF TECHNOLOGY EDUCATION AT LOWER LEVEL OF SECONDARY SCHOOLS
Dana DOVALOVÁ, Alena HAŠKOVÁ
Abstrakt
Hodnotenie obsahovej reformy vo vzťahu k technickému vzdelávaniu na základných školách, postavené na formálnych aspektoch
reformy, môže byť rovnako pozitívne ako negatívne. Otázkou je, ako sú príslušné formálne aspekty premietané do praxe. Odpoveď na
túto otázku by mali poskytnúť výsledky projektu KEGA 023UKF-4/2013 „Analýza dôsledkov obsahovej reformy na technické vzdelávanie
na ZŠ“ riešeného na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Príspevok prezentuje čiastočné výsledky pilotného
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výskumu tohto projektu v zameraní na zisťovanie využívania disponibilných hodín na posilnenie technického vzdelávania na základných
školách a zisťovanie zabezpečenosti odbornosti výučby predmetu technika.
Kľúčové slová: obsahová reforma, základná škola, technická výchova, vyučovací predmet technika, výsledky a dopad reformy,
využívanie disponibilných hodín, zaraďovanie voliteľných predmetov do školských vzdelávacích programov,
materiálne a personálne zabezpečenie výučby, kvalifikovanosť učiteľov, ďalšie vzdelávanie učiteľov techniky
Abstract
Evaluation of the curricula reform in relation to technology education at lower level of secondary schools, based on the reform formal
aspects, can be as well positive as negative. A question is how the relevant formal aspects are applied in practice. This question should
be answered following the results of the project KEGA 023UKF-4/2013 „Analysis of the Curricula Reform Impact on Technology
Education at Lower Level of Secondary School“, solved currently at the Faculty of Education of Constantine the Philosopher University
in Nitra. The paper presents particular results of this project pilot research focused on utilization of available optional lessons to
support technology education at the lower level of secondary schools and teaching the school subject technology by to it qualified
teachers.
Key words: curricula reform, lower level of secondary school, technology education, school subject technology, results and impact of
the reform, utilization of the available lessons, integration of optional subject into the school educational programmes,
material provision and staffing of the teaching process, qualification of teachers, further education of technology teachers
Úvod

Ešte pred začatím diskusie o nových štátnych vzdelávacích
programov sme sa zamýšľali nad potrebou analýzy dopadu
obsahovej reformy na technické vzdelávanie na základných
a stredných školách. Potrebu tejto analýzy sme nedávali do
súvislosti len s potrebou zistiť či realizovaná reforma, resp.
výsledky tejto reformy, aspoň v určitej miere napomáhajú
odstraňovať nedostatky v našom školstve, na ktoré poukázali
napr. výsledky medzinárodného monitoringu PISA. Dávali sme
ju do súvislosti hlavne s proklamáciami ministra školstva,
p. D. Čaploviča, o nevyhnutnosti posilnenia orientácie nášho
školstva (a to na všetkých úrovniach) na prírodné a technické
vedy. V tomto kontexte sme analýzu dopadu obsahovej reformy
na technické vzdelávanie na základných školách považovali za
východisko pre to, aby uvedené proklamované zámery mohli
byť pretransformované do konkrétnych opatrení na ich
dosiahnutie. Z uvedených dôvodov bol na KTIT PF UKF v Nitre
vypracovaný a následne v tomto roku agentúrou KEGA
schválený projekt Analýza dôsledkov obsahovej reformy na
technické vzdelávanie na ZŠ (projekt KEGA 023UKF-4/2013).
V tomto príspevku uvádzame niektoré výsledky pilotného
výskumu realizovaného v tomto roku na základných školách
Nitrianskeho regiónu.

Kurikulárna reforma ministra J. Mikolaja sa realizuje
v súčasnosti už šiesty rok. Tvorcovia štátnej školskej politiky
nás presviedčajú o potrebe reformovať prebiehajúcu reformu.
A nielen presviedčajú, ale už vyše roka aj konajú. Za prvú
lastovičku reformy prebiehajúcej reformy možno považovať
návrhy nových, resp. inovovaných štátnych vzdelávacích
programov, ktoré sa pod taktovkou súčasného ministra školstva
D. Čaploviča začali kreovať už v roku 2012 a ku ktorým
v súčasnosti prebieha verejná diskusia.
V súvislosti so zmenami zakomponovanými v inovovaných
štátnych vzdelávacích programoch nás teší posilnenie
postavenia prírodovedných predmetov a technickej, resp.
pracovnej výchovy v rámci povinného učiva. Na druhej strane si
kladieme otázku, z čoho vychádzali tvorcovia inovovaných
štátnych vzdelávacích programov pri zakomponovávaní
navrhovaných zmien. Nespochybňujeme potrebu vykonania
korekcií ale hľadáme východiská systematickosti navrhovaných
opráv, celkovo a nielen úzko špecificky vo vzťahu k vyučovacím
predmetom pracovné vyučovanie, svet práce a technika, resp.
vzdelávacej oblasti Človek a svet práce). Navrhované zmeny by
totiž mali byť vychádzať z výsledkov seriózneho široko plošného
vyhodnotenia skutočného dopadu a výsledkov reformy v praxi.
V tomto kontexte považujeme za dôležité nielen identifikovať
silné a slabé stránky či už pôvodnej reformy alebo súčasnej
reformy pôvodnej reformy, ale upozorňujeme aj na potrebu
identifikovania bariér zavádzania pozitívnych stránok reformy
a hľadania možností eliminácie týchto bariér. Napr. v prípade
technickej výchovy, resp. výučby predmetu technika, je otázka,
do akej miery školy využili možnosť posilniť vo svojich
školských vzdelávacích programoch rozsah výučby predmetu
technika v rámci disponibilnej časovej dotácie alokovanej na
voliteľné predmety. A ak ju nevyužili, otázka je prečo? Pretože
považujú časovú dotáciu pridelenú povinnej výučbe pracovného
vyučovania, techniky, svetu práce za postačujúcu? Alebo by
výučbu týchto predmetov principiálne chceli posilniť ale v praxi
narážajú na bariéry, kvôli ktorým uprednostňujú začlenenie
výučby iných predmetov do svojich školských vzdelávacích
programov? Ak narážajú na bariéry, ktoré sú najzávažnejšie?
Nedostatok kvalifikovaných učiteľov? Finančná náročnosť
zabezpečenia výučby? Dostupnosť vhodných výučbových
priestorov? Počty žiakov v triede? Garantovanie bezpečnosti
a ochrany zdravia žiakov počas výučby? Vypracovanie
náležitého obsahu výučby? Zabezpečenie kvalitných učebníc,
učebných materiálov, učebných pomôcok?

Realizácia pilotného výskumu
V rámci pilotného výskumu boli elektronickou formou
administrované dva dotazníky zamerané na získanie údajov,
ktoré považujeme východiskovo za potrebné k zhodnoteniu
dopadu obsahovej reformy na technické vzdelávanie na
základných školách. Jeden dotazník bol určený riaditeľom
základných škôl a druhý bol určený učiteľom, ktorí aktuálne
zabezpečujú výučbu predmetov z oblasti technickej výchovy.
Našim hlavným cieľom bolo zistiť, do akej miery školy využívajú
možnosť posilnenia technickej výchovy prostredníctvom
disponibilných hodín školských vzdelávacích programov, ako je
zabezpečená výučba príslušných povinných a voliteľných
predmetov z personálneho a materiálneho hľadiska a ako je na
strane učiteľov v kontexte súčasných podmienok a vlastného
profesijného rozvoja reflektovaná potreba ďalšieho vzdelávania.
Obidva dotazníky boli v elektronickej forme administrované
na všetky základné plne prevádzkované školy Nitrianskeho
regiónu. Z celkového počtu oslovených 221 škôl nám
požadované údaje poskytlo 81 riaditeľov a 84 učiteľov.
Z celkového počtu 84 zúčastnených učiteľov podieľajúcich sa na
školách na výučbe techniky bolo 47 učiteľov s kvalifikáciou na
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jeho výučbu a 37 vyučuje tento predmet ako nekvalifikovaní
učitelia.

učební pre pracovné vyučovanie a technickú výchovu, ako aj
vzhľadom na celkovú náročnosť materiálno-technického
zabezpečenia výučby predmetu technika, sme boli veľmi
skeptickí v našich očakávaniach týkajúcich sa „dobrovoľného“
zaraďovania zvýšeného počtu vyučovacích hodín techniky zo
strany škôl do svojich školských vzdelávacích programov.
Výsledné zistenie, že techniku má do svojho školského
vzdelávacieho programu ako voliteľný predmet zaradených
22 % škôl, v podstate korešpondovalo s našimi očakávaniami.
Na druhú stranu za potešiteľné zistenie považujeme
skutočnosť, že k týmto 22 % môžeme priradiť ešte ďalších
12 % škôl, na ktorých funguje technika ako školský krúžok
mimo vyučovacej činnosti. Čo sa týka celkovej časovej dotácie
využívanej základnými školami v Nitrianskom regióne na výučbu
(povinného/voliteľného) predmetu technika v 6. – 9. ročníku,
výsledky sú sumarizované v tabuľke 1.

Hlavné zistenia vyplývajúce z pilotného výskumu
Ako uvádzame v úvode príspevku, v súvislosti s hodnotením
dopadu reformy sa nesústreďujeme len zistenie jej pozitívnych
a negatívnych dopadov, ale snažíme sa identifikovať aj hnacie
motory a bariéry implementácie jej prínosných aspektov.
V tomto zmysle sú posudzované aj jednotlivé zistenia v ich
vzájomných súvislostiach.
 Využitie možnosti zavedenia techniky aj ako
voliteľného predmetu
Vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku budovania
počítačových učební v rámci informatizácie škôl a v dôsledku
redukcie výučby technickej výchovy v rámci kurikulárnej
reformy došlo na mnohých školách k zrušeniu špecializovaných

Tabuľka 1 Percentuálne rozdelenie škôl podľa celkového počtu týždenných vyučovacích hodín predmetu technika
0 hod. týždenne

1 hod. týždenne

2 hod. týždenne

3 hod. týždenne

4 hod. týždenne

5 hod. týždenne

6 hod. týždenne

2,5 %

32,1 %

43,2 %

7,4 %

6,2 %

7,4 %

1,2 %

Školy, na ktorých sa technika vyučuje s celkovou časovou
dotáciou 1 – 2 hodiny týždenne, majú tento predmet zaradený
väčšinou v 5. a 6. alebo 6. a 7. ročníku. V 9. ročníku tento
predmet do školských vzdelávacích programov školy nezvyknú
zaraďovať. To znamená, že pri celkovej časovej dotácii 4 hodín
týždenne je tento predmet zaraďovaný v rozsahu 1 vyučovacej
hodiny do ročníkov 5. – 8. a pri celkovej časovej dotácii 5 – 6
hodín týždenne je jeho výučba v niektorom z ročníkov 5. – 8.
realizovaná s časovou dotáciou 2 vyučovacích hodín. Veľmi
zaujímavý prípad je škola, na ktorej podľa vyjadrenia riaditeľa,
v školskom vzdelávacom programe výučbu predmetu technika
zaradenú nemajú (čo by znamenalo nerešpektovanie záväzného
štátneho vzdelávacieho programu zo strany školy – otázne však

je, či zadanou odpoveďou príslušný riaditeľ nemal na mysli
zaradenie ďalších disponibilných hodín na výučbu techniky.
 Dôležitosť prisudzovaná výučbe techniky
Veľmi významným faktorom, ktorý podľa nášho názoru
ovplyvňuje zaradenie alebo nezaradenie zvýšeného počtu hodín
výučby techniky do školského vzdelávacieho programu, je názor
riaditeľa školy na opodstatnenosť zaradenia tohto predmetu do
učebných osnov a na jeho význam pre žiakov. Výsledky
hodnotenia
dôležitosti
vyučovania
predmetu
technika
v súvislosti s ďalším rozvojom a smerovaním žiakov z pohľadu
riaditeľov sledovaných škôl sú prezentované v tabuľke 2.

Tabuľka 2 Dôležitosť vyučovania predmetu technika na ZŠ z pohľadu riaditeľov
veľmi dôležitý

dôležitý

skôr dôležitý

skôr nedôležitý

nedôležitý, nemusel by sa vyučovať

neviem posúdiť

13 %

43 %

27 %

15 %

1%

1%

výučba techniky nie je dotovaná zvýšeným počtom hodín (a na
ktorých vyučovanie tohto predmetu nie je zabezpečené učiteľmi
s náležitou kvalifikáciou) .
Na porovnanie v tabuľke 3 uvádzame ako hodnotia
dôležitosť vyučovania predmetu technika na základných školách
učitelia, ktorí sa aktuálne podieľajú na jeho výučbe. Výsledky sú
spracované zvlášť pre skupinu učiteľov, ktorí majú kvalifikáciu
na jeho výučbu a zvlášť pre skupinu učiteľov bez náležitej
kvalifikácie. Ako nekvalifikovaní učitelia výučbu techniky
zabezpečujú učitelia s aprobačnými predmetmi biológia,
environmentálna výchova, matematika, telesná výchova, fyzika,
informatika, ruský jazyk, dejepis, slovenský jazyk, chémia
(v zostupnom usporiadaní od biológie ako aprobačného
predmetu s najčastejším výskytom). Na jednej strane sú medzi
oboma týmito skupinami zrejmé rozdiely v hodnotení dôležitosti
techniky z ich pohľadu, ale na druhej strane je zaujímavá zhoda
medzi výsledkami hodnotenia dôležitosti výučby techniky
z pohľadu učiteľov celkovo a z pohľadu riaditeľov.

Za veľmi pozitívnu skutočnosť považujeme zistenie, že
napriek rozmanitosti
aprobačného zamerania učiteľov
pôsobiacich vo funkcii riaditeľa na jednotlivých školách, až tri
štvrtiny z nich považuje výučbu predmetu technika za
významnú pre ďalší rozvoj osobnosti a profesijné smerovanie
žiakov. Ak porovnáme výsledky prezentované v tabuľke 2 so
zistenou početnosťou škôl, ktoré nevyužívajú disponibilné
hodiny na posilnenie výučby techniky, musíme konštatovať, že
z pohľadu riaditeľov škôl miera dôležitosti predmetu technika je
v podstate saturovaná predpísanou časovou dotáciou jeho
povinnej výučby (tu ale neprihliadame k možnosti, že
zaraďovanie alebo nezaraďovanie výučby techniky do školských
vzdelávacích programov ako voliteľného predmetu môže byť
ovplyvňované
problémami
s priestorovým,
materiálnotechnickým či personálnym zabezpečením jeho výučby), viď len
22 % škôl, na ktorých sa technika vyučuje aj v rámci
voliteľných predmetov, v spojitosti s 13 % riaditeľov, ktorí
považujú techniku za veľmi dôležitý predmet. Významná
spojitosť medzi názorom riaditeľa na významnosť predmetu
technika pre rozvoj a smerovanie žiakov a zaraďovaním tohto
predmetu do školských vzdelávacích programov aj v rámci
disponibilných hodín sa preukázala v prípade riaditeľovho
negatívneho hodnotenia tejto významnosti. Ako nedôležitý
hodnotili predmet technika prevažne riaditelia škôl, na ktorých

 Zabezpečovanie výučby techniky spotrebným
materiálom
Vzhľadom na rozmanitosť aprobačného zamerania učiteľov
pôsobiacich na postoch riaditeľov základných škôl sme z ich
strany neočakávali tak výrazne pozitívne hodnotenie dôležitosti
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vyučovania techniky na školách (viď tab. 2). Očakávali sme, že
nízke percento škôl, ktoré využili možnosť zaradiť výučbu
techniky aj ako voliteľného predmetu do svojich školských
vzdelávacích programov je dôsledkom zvýšených nárokov na
materiálne zabezpečenie jeho realizácie v porovnaní s inými
predmetmi. Preto nás zaujímalo, ako problém materiálneho
zabezpečenia výučby techniky školy riešia v súvislosti
s realizáciou výučby povinného predmetu technika. Podľa
vyjadrenia dopytovaných riaditeľov na 35 % škôl je potrebný
materiál zabezpečovaný výlučne z vlastných zdrojov, na 5 %

škôl len na základe sponzorstva a na 2,5 % škôl je
zabezpečovanie potrebného materiálu (vrátane finančného
krytia jeho zadováženia) výlučne záležitosťou učiteľa techniky.
Zvyšok – takmer polovica – škôl kombinuje rôzne spôsoby
zabezpečenia finančných zdrojov na získanie spotrebných
materiálov potrebných k realizácii vyučovacieho procesu (t.j.
rôzne kombinácie uvedených troch spôsobov, ku ktorým
pristupuje ešte zabezpečovanie potrebného spotrebného
materiálu rodičmi a žiakmi).

Tabuľka 3 Dôležitosť vyučovania techniky na ZŠ z pohľadu učiteľov vyučujúcich tento predmet
skôr nedôležitý

nedôležitý, nemusel by sa
vyučovať

neviem
posúdiť

17,8 %

2,2 %

0,0 %

0,0 %

38,5 %
27,4 %

20,5 %
10,7 %

5,1 %
2,3 %

2,6 %
1,2 %

veľmi dôležitý

dôležitý

skôr dôležitý

kvalifikovaní učitelia

22,2 %

57,8 %

nekvalifikovaní učitelia

10,3 %
16,7 %

23,0 %
41,7 %

celkovo

 Prevažujúci spôsob výučby techniky
Potreba
zabezpečovať
náležité
materiálno-technické
zabezpečenie vyučovacích hodín techniky sa odvíja od spôsobu
realizácie výučby tohto predmetu. Tu máme na mysli
preferovanie teoretického alebo praktického charakteru
učebných činností, resp. kombinovanie rôznych rozsahov
teoretických úloh a praktických činností. Na jednej strane sa
odvíja, ale na druhej strane v praxi sa táto implikácia môže
prejavovať v opačnom smere, t.j. preferovanie teoretického
spôsobu výučby techniky na školách môže byť dôsledkom
vysokej náročnosti na materiálno-technické zabezpečenie
praktických činností. V tabuľke 4 uvádzame výsledky zisťovania
preferovaného charakteru výučby techniky na školách

založeného
na
vyjadreniach
(kvalifikovaných
aj
nekvalifikovaných) učiteľov zabezpečujúcich aktuálne výučbu
tohto predmetu na sledovaných školách. N tomto mieste sa
môžeme len dohadovať, ktorý smer vyššie uvedenej implikácie
sa uplatňuje v praxi na školách. Ďalším signifikantne
intervenujúcim faktorom tu však môže byť faktor
kvalifikovanosti/nekvalifikovanosti vyučujúcich. Vzhľadom na
výsledky analýzy vzťahu prevažujúceho spôsobu výučby
techniky
a kvalifikovanosti/nekvalifikovanosti
vyučujúceho
predmetu (prezentované v tab. 4) upozorňujeme na zaujímavý
výsledok v prípade preferovania prevažne praktického spôsobu
s aktívnou činnosťou žiakov.

Tabuľka 4 Dominantný spôsob vyučovania uplatňovaný pri výučbe techniky

kvalifikovaní učitelia
nekvalifikovaní učitelia

teoretický
0,0 %

prevažne teoretický
s využívaním IKT
alebo interaktívnej
tabule
11,1 %

prevažne
teoretický s
praktickými
ukážkami
6,7 %

teoreticko-praktický
so zapájaním žiakov
do praktickej práce
66,7 %

prevažne
praktický
s aktívnou
činnosťou žiakov
13,3 %

iba praktický
s aktívnou
činnosťou
žiakov
2,2 %

2,6 %

10,3 %

12,8 %

51,3 %

20,5 %

2,5 %

Záver
Inovácia štátnych vzdelávacích programov sleduje naplnenie
dvoch kľúčových požiadaviek. Jednou je objektívna potreba
určitých korekcií štátnych vzdelávacích programov zavedených
do praxe v rámci kurikulárnej reformy (2008) a druhou je
v rámci oficiálnej štátnej školskej politiky proklamovaná potreba
posilnenia postavenia prírodovedných a technických disciplín
a študijných programov v smerovaní slovenského školstva.
V tejto súvislosti považujeme za dôležité plánované korekcie
štátnych vzdelávacích programov odvádzať nielen od výsledkov
analýzy pozitívnych a negatívnych dopadov kurikulárnej reformy
v praxi ale aj od toho, na ktorom stupni vzdelávania chceme
ťažiskovo posilniť štúdium, t.j. či zámerom štátnej školskej
politiky je posilnenie záujmu o štúdium prírodovedne
a technicky orientovaných študijných smerov hlavne na
stredných odborných školách alebo na vysokých školách.
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KONCEPCE PŘÍPRAVY UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ V OSTRAVĚ
A CONCEPTION OF PREPARATION OF SPECIAL SUBJECT TEACHERS AT THE FACULTY
OF PEDAGOGICS IN OSTRAVA
Svatopluk SLOVÁK
Abstrakt
Příspěvek přináší informace o zkušenostech s realizací studijního oboru Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě
Ostravské univerzity v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Článek je příspěvkem k obecné diskuzi o přípravě učitelů, kteří
nacházejí uplatnění ve středním odborném školství.
Klíčová slova: Příprava učitelů, odborné předměty, kombinované studium
Abstract
The paper deals with information about experience of the study program Special Subject Teaching at the Faculty of Pedagogics at
the University of Ostrava in the bachelor and the magister study. The paper contributes to the general discussion about preparation of
teachers that are employed in special high schools.
Key words: Preparation of teachers, special subjects, combine study
Úvod

o pedagogických pracovnících. V NMgr. studiu je skladbou
předmětů i jejich obsahem v pedagogicko-psychologické
i odborné části přípravy navazováno na Bc studium. V Bc i NMgr
studiu musí v každém semestru studenti absolvovat 5–7
předmětů. Pedagogické, psychologické disciplíny a všeobecná
část přípravy jsou společné pro obě specializace. Ostatní
předměty rozvíjí zvolený obor. Prezenční výuka probíhá vždy
jedenkrát týdně v pracovní dny. Každý ročník má určen pevný
den výuky. Tutoriály probíhají ve dvou čtyřhodinových blocích
(ráno a odpoledne s přestávkou na oběd). Počet dní prezenční
výuky v jednom semestru je zpravidla osm. Hodinová dotace
prezenčních tutoriálu v jednotlivých semestrech se tedy
pohybuje okolo 70 hodin. V zimním semestru probíhá výuka
zpravidla v průběhu října a listopadu, v letním semestru
v průběhu března a dubna. Rozsah prezenční složky výuky
u jednotlivých předmětů se pohybuje mezi 4 – 24 hodinami
(tzn. 1 – 6 čtyřhodinových bloků) a vychází z typu předmětu,
z počtu kreditů, z vybaveností vhodnými studijními texty
a z potřeb vyučujících.

Vysoké školy se v současné době pohybují v dynamicky se
měnícím prostředí a je tudíž jejich existenční nutností sledovat
situaci na straně poptávky po vzdělání a následně vytvářet
a upravovat své vzdělávací programy a formy výuky. Přípravou
učitelů odborných předmětů se v ČR i na Slovensku zabývá více
vysokých škol a fakult. Pracoviště hledají své vlastní cesty a
často chybí dostatečná vzájemná informovanost. Je tudíž
nanejvýš potřebné, aby si garanti a organizátoři vyměňovali
zkušenosti z realizace tohoto typu studia. Především z tohoto
důvodu chci v příspěvku seznámit čtenáře se způsobem
realizace kombinovaného studia Učitelství odborných předmětů
(UOP) na katedře technické a pracovní výchovy PdF v Ostravě.
1. Charakteristika studijních oborů a organozace studia
Katedra je garantem tříletého bakalářského (Bc) a na něj
navazujícího dvouletého magisterského (NMgr) studijního oboru
UOP, které jsou akreditovány jako kombinované – Bc ve
studijním programu Specializace v pedagogice, NMgr ve
studijním programu Učitelství pro střední školy. Bc studium
probíhá ve dvou specializacích – Obchod a služby
a Strojírenství. V NMgr studiu si student volí ze dvou zaměření:
Obchod a služby nebo Strojírenství a elektrotechnika. Na
Ostravské univerzitě má koncept tříletého Bc a dvouletého
NMgr kombinovaného studia UOP dlouholetou tradici. Cílovou
skupinou jsou zejména učitelé působící v oborech poskytujících
střední vzdělávání s výučním listem a maturitou (kategorie H, E,
M).
Společenská
potřeba
studia
UOP
je
podložena celorepublikovým šetřením, které se tyká analýzy
kvalifikovanosti učitelů - na SOŠ pracuje 16,6% učitelů bez
potřebné kvalifikace. Zejména pro ně je určeno toto studium
a tito tvoří podstatnou část posluchačů. Studium je koncipováno
v souladu s požadavky na přípravu učitelů praktického
vyučování (Bc studium) a učitelů odborných předmětů (NMgr
studium) SOŠ a SOU dle paragrafu 9 zákona č.563/2004 Sb.

Tabulka 1 Podíl jednotlivých složek přípravy
Studium celkem Bc. + NMgr. za pět let
Název složky studia
Celkový počet
hodin prezenční
výuky 748
Oborová složka
438 (58%)
Pedagogicko-psychologická 178 (24%)
složka
Všeobecná část přípravy
64 (9%)
Praxe
68 (9%)

Celkový počet
kreditů 300
182 (60%)
71 (24%)
26 (9%)
21 (7%)

Ve výuce jsou vysoké požadavky kladeny na samostatnou
práci studentů. Je využíván systém pro řízení výuky Moodle.
V systému jsou zakládány e-learningové kurzy, do kterých jsou
vyučujícími vkládány materiály ke studiu. Pro jednotlivé
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předměty byly vytvořeny studijní materiály, které mají charakter
„distančních studijních textů“. V drtivé většině jsou autory tutoři
jednotlivých předmětů. Všechny tyto opory jsou studentům
k dispozici v elektronické podobě na příslušných www stránkách
některé byly vytištěny a jsou studentům k mání v univerzitní
knihovně. Díky této bohaté vybavenosti studijními texty, mohlo
dojít v poslední době k redukci prezenční části studia a podoba
prezenční výuky se mění z klasické přednášky na kombinaci
přednášek, seminářů, cvičení či tutoriálů. Rozhodující podíl na
podobě předmětu má jeho vyučující. Na organizaci studijních
oborů se podílí studijní oddělení, referentka katedry a dva
pedagogičtí pracovníci katedry (tzv. pedagogičtí poradci, jeden
pro každou specializaci). Vyučujícími jsou zaměstnanci
jednotlivých
kateder
PdF
OU
a
několik
externích
spolupracovníků, zejména z VŠB TU v Ostravě.

teoretických poznatků z oblasti pedagogiky a aplikovat je
v pedagogických situacích. Odborná část zaměřená na obor
a didaktiku oboru - je spojena aplikace didaktických pojmů
a didaktických zásad s odbornou problematikou.
3. Navazující magisterské studium
NMgr studium rozšiřuje znalosti získané v rámci Bc studia,
skladbou předmětů i jejich obsahem je v pedagogickopsychologické i odborné části přípravy navazováno na bc
studium. Absolventi získají kvalifikaci pro výuku odborných
předmětů na SOU a SOŠ, jsou schopni vyučovat relativně široké
spektrum předmětů v oblasti daného zaměření (Obchod
a služby nebo Strojírenství a elektrotechnika) a mají
odpovídající pedagogicko-didaktické kompetence v rozsahu
magisterského studia pedagogického směru. U NMgr studia bylo
respektováno doporučení akreditační komise a došlo ke sloučení
původních dvou samostatných specializací do jednoho oboru.
Posluchači absolvují společně pedagogicko-psychologickou
složku přípravy, všeobecnou část přípravy a část odborné
přípravy. Tato společná část představuje 2/3 studijního plánu
(80 kreditů). Posluchač si prostřednictvím volby bloku povinně
volitelných předmětů volí zaměření na Obchod a služby nebo na
Strojírenství a elektrotechniku. Absolvováním zvoleného bloku
předmětů student získává zbývajících 40 kreditů.

2. Bakalářské studium
Cílem Bc studijního oboru UOP je (v obou specializacích)
připravit učitele praktického vyučování pro výuku na středních
odborných školách a učilištích..
Tabulka 2 Podíl jednotlivých složek přípravy v Bc studiu
Název složky studia
Oborová složka
Pedagogicko-psychologická
složka
Všeobecná část přípravy
Praxe

Celkový počet
hodin prezenční
výuky 444
252 (57%)
104 (23%)

Celkový počet
kreditů 180

44 (10%)
44 (10%)

17 (9%)
12 (7%)

Tabulka 3 Podíl jednotlivých složek přípravy v NMgr studiu

109 (61%)
42 (23%)

Název složky studia
Oborová složka
Pedagogicko-psychologická
složka
Všeobecná část přípravy
Praxe

Absolvent
je
vybaven
potřebnými
vědomostmi
a dovednostmi pro práci učitele odborných předmětů
zaměřených na obchod a služby (strojírenství a elektrotechniku)
po stránce odborné a didaktické. Hlavní disciplíny jsou
zaměřeny na obchod, marketing, ekonomii, podnikovou
ekonomiku, účetnictví, daně a finance (resp. na materiálovědu,
strojírenství, elektrotechniku a elektroniku) s důrazem na
didaktiku a důkladnou pedagogicko-psychologickou přípravu.
Přijímací zkouška spočívá ve vykonání testu obecných
studijních předpokladů, neobsahuje žádná odborná témata ve
vazbě na konkrétní obor. Součástí studia je pedagogická
praxe, která se realizuje v rozsahu 40 hodin SOŠ, s nimiž má
OU uzavřené smlouvy o garanci praxe. Před samotnou praxí
studenti absolvují teoretický seminář. Posluchači konají
odbornou praxi pod vedením učitelů SOŠ. Souběžně probíhá
kontrola průběhu praxe pověřenými učiteli naší katedry. Během
praxe studenti absolvují 5 náslechových hodin, včetně
vypracování hospitačního zápisu. Pro samostatnou přímou
výuku v rozsahu 35 vyučovacích hodin studenti zpracovávají
písemné přípravy. Posluchači, kteří působí jako učitelé na SOŠ
v kraji vykonávají praxi ve svých školách, část této praxe
probíhá za přímé kontroly pověřeného učitele katedry. Ve
případech, kdy posluchač působí jako učitel na SOŠ mimo kraj,
musí část pedagogické praxe vykonat za fyzické přítomnosti
pověřeného učitele katedry na smluvní SOŠ. Pokud posluchač
nepůsobí jako učitel na SOŠ, vykonává celou praxi na smluvních
školách (část pod dohledem pověřeného učitele katedry).
Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř částí: obhajoby
bakalářské práce, pedagogika, psychologie, odborná část
zaměřená na obor a didaktiku oboru (Ekonomika s didaktikou
nebo Strojírenství s didaktikou). Zadání bakalářských prací
většinou předpokládá oborově-didaktické zaměření tématu
a praktické využití práce ve výuce. Při ústních zkouškách
z pedagogiky a psychologie má student prokázat znalost

Celkový počet
hodin prezenční
výuky 304
186
74

Celkový počet
kreditů 120

20
24

9
9

73
29

Požadavky na přijetí do NMgr studia UOP tvoří
kompetence pedagogicko-psychologické a odborné v rozsahu
bc studia UOP. Ty jsou ověřeny přijímací zkouškou. Studium je
určeno zejména pro absolventy našeho bakalářského oboru,
umožňuje však získání kvalifikace potřebné pro pracovní
zařazení učitele odborných předmětů také absolventům Bc
studia jiných vysokých škol. Vzhledem k výrazně nižšímu počtu
přijímaných absolventů do NMgr studia oproti počtu absolventů
Bc studia jsou náročnost testů a kritéria pro přijetí stanovena
tak, aby umožnila studium pouze uchazečům s nejlepšími
předpoklady pro studium. Každému uchazeči počítač vygeneruje
65 otázek z oblasti pedagogicko-psychologických disciplín a 35
otázek z oblasti zvoleného odborného zaměření. Na nutnost
volby odborného zaměření je uchazeč upozorněn v pozvánce
k přijímacímu řízení. Databáze otázek je každoročně vytvářena
a upravován na základě obsahu Bc studia ve spolupráci
s garanty a vyučujícími v Bc studiu. V průběhu pedagogické
praxe v NMgr studiu studenti navazují na zkušenosti a základní
didaktické dovednosti, které získali v průběhu praxe
v bakalářském studiu. Před samotnou pedagogickou praxí
studenti absolvují čtyřhodinový teoretický seminář. Studenti
absolvují 5 náslechových hodin. Rozsah přímé výuky činí
v NMgr. studiu 15 hodin. Pro studenty, kteří neabsolvovali
pedagogickou praxi v rámci Bc studia je rozsah praxe stanoven
na 50 hodin (5 náslechových hodin a 45 hodin přímé výuky).
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tři části: obhajoby
diplomové práce pedagogiky a psychologie. odborné části
zaměřené na obor a didaktiku oboru. U diplomové práce se
opět předpokládá se oborově-didaktické zaměření tématu
a praktické využití diplomové práce ve výuce. Posluchači jsou

25

Časopis Technika a vzdelávanie, 2, 2013, č. 2
nuceni aplikovat poznatky z předmětu pedagogický výzkum,
který je povinným předmětem učebního plánu. Při ústní zkoušce
z pedagogiky a psychologie student předkládá své portfolio –
soubor materiálů dokládajících jeho studium a činnosti spojené
s pedagogicko-psychologickou přípravou. V odborné části SZZ
jsou pro každé zaměření připraveny okruhy, v nichž je spojena
aplikace didaktických pojmů a didaktických zásad s odbornou
problematikou zvoleného zaměření.
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Závěr
V době, kdy většina zaměstnavatelů, investorů i politiků volá
po návratu tradičního učňovského školství, se příprava učitelů
pro střední odborné školy a učiliště stává opět velmi aktuální
a pedagogické fakulty, resp. fakulty připravující učitele by se
touto problematikou měly intenzivně zabývat. Vzájemná
informovanost mezi odborníky z těchto fakult je tudíž nanejvýš
žádoucí.
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PEDAGOGICKÁ PRAX V ŠTÚDIU UČITEĽSTVA PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY
PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE STUDY OF OCCUPATIVE SUBJECTS AND PRACTICAL PREPARATION
Lýdia ČELLÁROVÁ
Abstrakt
Problematika pedagogickej praxe predstavuje organickú súčasť koncepcie prípravy študentov vo všetkých učiteľských študijných
odboroch, nevynímajúc študijný odbor Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, ktorý patrí v systematike štúdia
učiteľstva k najmladším. V článku sledujeme postavenie pedagogických praxí v systéme prípravy budúcich učiteľov pre nižšie
sekundárne a sekundárne vzdelávanie.
Kľúčové slová: Pedagogická prax. Pregraduálna príprava učiteľa. Študijný odbor. Študijný program. Učiteľstvo profesijných
predmetov a praktickej prípravy. Učiteľstvo technickej výchovy. Bakalárske štúdium. Učiteľstvo praktickej prípravy.
Učiteľstvo technických odborných predmetov. Kompetencie učiteľa. Profesijný štandard. Magisterské štúdium.
Abstract
Issue of pedagogical practice represents an organic part of the concept of student’s preparation in all pedagogical fields of study,
including Teaching of Professional Subjects and Practical preparation, which is one of the youngest in the system of teaching studies.
In the article we follow the position of pedagogical practices in the system of preparation of future teachers in lower secondary and
secondary education
Keywords: Pedagogical practice. Pre-gradual preparation of teachers. Field of study, study program. Teaching of professional subjects
and practical preparation. Teaching of technical education. Bachelor studies. Teaching of practical preparation. Teaching
of technical and professional subjects. Competences of teacher. Professional standard. Master study.
Úvod

V študijnom programe Učiteľstva praktickej prípravy
nadobúdajú študenti kvalifikáciu už ukončením bakalárskeho
štúdia. Na trhu práce sa môžu prioritne uplatniť ako
kvalifikovaní majstri odbornej výchovy na stredných odborných
školách napriek tomu, že ich vysokoškolská príprava mala
charakter rýdzo teoretický, nakoľko pedagogická prax
v uvedenom študijnom programe absentuje. Absolventi
študijného programu Učiteľstvo technickej výchovy nadobúdajú
kvalifikáciu až ukončením úplného vysokoškolského štúdia, teda
vo svojej pregraduálnej príprave pedagogickú prax absolvujú.
V období, keď sa jednotlivé učiteľské prípravky začínajú
pripravovať na akreditáciu ich študijných programov, by bolo
potrebné uvedenú skutočnosť reflektovať a do systematiky
povinných
predmetov
zaviesť
pedagogickú
prax
už
v bakalárskom študijnom programe Učiteľstvo praktickej
prípravy.

Problematika pedagogickej praxe predstavuje organickú
súčasť koncepcie prípravy študentov vo všetkých učiteľských
študijných odboroch, nevynímajúc študijný odbor Učiteľstvo
profesijných predmetov a praktickej prípravy. Koncepcia
uvedeného študijného odboru reflektuje potrebu špecificky
vysokoškolsky kvalifikovaných učiteľov najmä náukových
profesijných predmetov a praktického profesijného výcviku na
stredných odborných školách, ako aj predmetu technika na 2.
stupni základných škôl.
Napriek tomu, že význam praktických skúseností v príprave
na výkon akejkoľvek profesie je nepopierateľný, nie vo
všetkých študijných odboroch je požiadavka prepojenia teórie a
praxe reflektovaná na vyhovujúcej úrovni. Študijný odbor
Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
poskytuje možnosť systematického priameho kontaktu
študentov s pedagogickou realitou až v magisterskom stupni
štúdia.
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zamestnancov,
o odbornej
a pedagogickej
spôsobilosti
pedagogických zamestnancov, absolventi bakalárskeho stupňa

Príprava budúcich pedagogických zamestnancov
v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy

študijného odboru, t. j. študijného programu Učiteľstvo
praktickej prípravy sú spôsobilí vykonávať profesiu majstra
odbornej výchovy v odbornom výcviku, pripadne ďalších
praktických profesijných predmetov na stredných odborných
školách. S charakteristiky študijného odboru vyplýva, že by
okrem toho mali byť spôsobilí vykonávať profesiu
administratívno - technického pracovníka pre zabezpečovanie
praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní, či inštruktora
predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti
s mládežou.
Na základe uvedených skutočností považujeme nielen
absenciu pedagogickej praxe, ale aj predbiehanie didaktiky
odborného výcviku a didaktiky odborných predmetov
všeobecnej didaktike, ktorú majú až v magisterskom štúdiu, za
nedostatok systému povinných predmetov v bakalárskom stupni
štúdia.
V akokoľvek
premyslene
pripravených
modelových
edukačných situáciách, ktoré sú navodzované v priebehu
absolvovania viacerých teoretických predmetov, nie je možné
zabezpečiť primeraný rozvoj profesijných kompetencií budúcich
absolventov
nižšieho
vysokoškolského
vzdelávania
na
organizovanie vyučovacieho procesu, prípadne záujmových
mimovyučovacích aktivít, na ktoré ich má tento stupeň štúdia
pripraviť.
V bakalárskom stupni štúdia v obidvoch študijných
programoch absentuje kontakt adeptov učiteľského povolania
s pedagogickou realitou. Čisto teoretická príprava, bez využitia
(prípadne
aj
konfrontácie)
teoretických
poznatkov
v konkrétnych
pedagogických
situáciách
praktických
vyučovacích predmetov na stredných odborných školách
neumožňuje adekvátne pripraviť budúceho majstra odbornej
výchovy na organizáciu vyučovacieho procesu v reálnych
školských, dielenských, prevádzkových podmienkach. Absencia
priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v podmienkach rôznych
foriem vedenia záujmových útvarov (v reálnych podmienkach)
neumožňuje študentom osvojiť si ani kompetencie potrebné na
projektovanie a organizovanie mimovyučovacej, prípadne
mimoškolskej záujmovej činnosti stredoškolákov, ktoré by tiež
mal mať absolvent bakalárskeho študijného programu
Učiteľstvo praktickej prípravy osvojené.
V štúdiu Učiteľstva technickej výchovy nie je problém
absencie pedagogickej praxe taký výrazný, nakoľko ukončením
bakalárskeho štúdia nezískajú jeho absolventi kvalifikáciu na
vykonávanie učiteľskej profesie. Tú nadobudnú až po ukončení
magisterského štúdia, v rámci ktorého absolvujú všetky druhy
praxí. V magisterskom stupni štúdia absolvujú aj didaktiku
technickej výchovy. V rámci spoločného základu magisterského
štúdia pre Učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo
profesijných predmetov a praktickej prípravy je podľa
študijného plánu v 1. semestri organizovaná náčuvová prax,
v 2. a 3. semestri priebežná – výstupová a v poslednom
semestri štúdia súvislá pedagogická prax.
V prieskume, ktorý sme uskutočnili minulý akademický rok
medzi absolventmi Učiteľstva praktickej prípravy, na otázku „Čo
vám v rámci absolvovaného bakalárskeho štúdia najviac
chýbalo?“ až 92 % respondentov uviedlo, že prax na stredných
školách. Zaujímalo nás, kedy si uvedomili uvedenú skutočnosť.
Z odpovedí vyplynulo, že väčšina si uvedomila tento nedostatok
pri písaní bakalárskych prác, v rámci ktorých riešili konkrétne
výchovné a vzdelávacie problémy na stredných odborných
školách. Nakoľko anketa sa uskutočnila tesne po absolvovaní
štátnej záverečnej skúšky, nereflektovali vo svojich odpovediach
adaptáciu v priamej vyučovacej činnosti.

Pod pojmom pedagogický zamestnanec v podnadpise
rozumieme
v súlade
so
Zákonom
č.
317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
fyzickú osobu, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť.
V pedagogickej praxi môžu pôsobiť absolventi študijného
odboru
Učiteľstvo
technických
odborných
predmetov
a praktickej prípravy v dvoch kategóriách – ako majstri
odbornej výchovy (kvalifikáciu nadobudnú štátnou záverečnou
skúškou v Učiteľstve praktickej prípravy) a učitelia druhého
stupňa základnej školy – pre nižšie stredné vzdelávanie
(kvalifikáciu nadobudnú štátnou záverečnou skúškou v
Učiteľstve technickej výchovy), prípadne učiteľ strednej školy
pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné
stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie (kvalifikáciu nadobudnú štátnou záverečnou
skúškou v Učiteľstve technických odborných predmetov).
Podľa Sústavy študijných odborov je možné odbor študovať
vo všetkých troch stupňoch štúdia:
 v prvom - bakalárskom stupni možno študovať študijný
program Učiteľstvo praktickej prípravy a Učiteľstvo
technickej výchovy (štandardná dĺžka štúdia 3 roky)
 v druhom - magisterskom, prípadne inžinierskom stupni,
nadväzujúcom na bakalárske štúdium, možno študovať
študijné programy Učiteľstvo technických odborných
predmetov a Učiteľstvo technickej výchovy (štandardná
dĺžka štúdia 2 roky),
 v treťom - doktorandskom stupni možno študovať
samostatný študijný odbor Odborová didaktika (3 roky
v internej a 5 rokov v externej forme štúdia).
Skladba povinných, povinne voliteľných a voliteľných
predmetov podľa študijného plánu má zabezpečiť takú prípravu
budúceho absolventa 1. stupňa vysokoškolského štúdia, aby
mal podľa identifikačného listu študijného odboru Učiteľstvo
profesijných predmetov a praktickej prípravy nasledovné:
 vedomosti: pozná a chápe koncept inštitucionálneho
socializačného
procesu
v
širších
sociálnovedných
súvislostiach, pozná princípy projektovania didaktického
prostredia pre odborné vzdelávanie a výcvik, pozná
organizačné charakteristiky školského systému, ako aj
inštitucionálne pravidlá školy, pozná základnú štruktúru
profesie a profesijného zázemia odboru, na výučbu ktorého
sa pripravuje.
 praktické schopnosti: dôkladne zvláda profesijné činnosti a
úkony definujúce príslušný profesijný odbor, je schopný
projektovať praktické profesijné zručnosti v konkrétnej
profesijnej oblasti ako objekt praktického výcviku, dokáže
samostatne realizovať a reflektovať vlastnú praktickú
prípravu a odborný výcvik, vie viesť žiacke skupiny v
školskej i mimoškolskej činnosti, pozná a uplatňuje zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v konkrétnej
profesijnej činnosti.
 doplňujúce
vedomosti
a schopnosti:
má
návyk
permanentného vzdelávania sa, je zorientovaný v
problematike sociálnej patológie a je pripravený na prácu so
sociálne
hendikepovanou
mládežou,
vie
efektívne
komunikovať na úrovni pracovného tímu, ako aj na úrovni
žiackych skupín.
Podľa
už
citovaného
zákona
o
pedagogických

zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ako aj Vyhlášky
MŠ SR č. 437 z. 20. Októbra 2009, ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
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Profesijný štandard začínajúceho učiteľa a jeho
pregraduálna príprava

sociokultúrneho prostredia na žiaka, akceptovať odlišnosti
bez predsudkov a stereotypov).
2. Kompetencie orientované na edukačný proces
 Ovládať obsah vyučovacích predmetov (mať vedomosti
a zručnosti v odbore vrátane interdisciplinárnych vzťahov,
poznať základné pedagogické dokumenty)
 Schopnosť plánovať a projektovať vyučovanie (poznať
problematiku plánovania a projektovania vyučovania
v kontexte ZPD, vedieť plánovať a projektovať vyučovanie
v kontexte ZPD, štandardom stredoškolského odborného
vzdelávania
a
kľúčových
kompetencií,
vedieť
individualizovať
plánovanie
a
projektovanie
podľa
špeciálnych potrieb žiakov)
 Schopnosť stanoviť ciele vyučovania orientované na žiaka
(poznať kritériá tvorby edukačných cieľov, vedieť vymedziť
ciele učenia sa žiakov, orientované na rozvoj kompetencií,
akceptovať špecifiká podmienok pri variovaní cieľov)
 Schopnosť psychodidaktickej analýzy učiva (poznať
zákonitosti psychodidaktickej analýzy učiva vo vzťahu
k cieľom, aplikovať postupy psychodidaktickej analýzy učiva
(určenie základného a rozvíjajúceho učiva, ...), vedieť
navrhnúť k cieľom učebné činnosti, úlohy a kritériá
úspešnosti)
 Schopnosť výberu a realizácie vyučovacích foriem a metód
(poznať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa
žiakov, vedieť vybrať adekvátne formy a metódy na
realizáciu učebných činností, identifikovať sa s vybranými
formami a metódami)
 Schopnosť hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia
sa žiaka (poznať spôsoby hodnotenia žiakov a ich
psychodidaktické
aspekty,
vedieť
stanoviť
kritériá
hodnotenia, vedieť hodnotiť v súlade s vekovými
a individuálnymi zvláštnosťami
 Schopnosť vytvárať pozitívnu klímu triedy (poznať jej
význam a faktory jej vytvárania a ovplyvňovania, vhodnou
komunikáciou vytvárať pozitívnu emocionálnu, pracovnú
a sociálnu klímu, akceptovať klímu triedy, ako faktor
úspešnosti vyučovania a rozvoja žiaka)
 Schopnosť vytvárať a využívať materiálne a technologické
zázemie vyučovania (poznať základné didaktické prostriedky
(vrátane IKT), vedieť vybrať, navrhnúť, vytvoriť a využiť
vhodné didaktické prostriedky, mať pozitívny vzťah
k moderným učebným pomôckam)Schopnosť ovplyvňovať
personálny rozvoj žiaka (poznať stratégie a metódy
personálneho rozvoja (sebapoznania, sebauvedomenia,
sebahodnotenia, sebaúcty, sebadôvery, sebaregulácie
a sebarealizácie), aplikovať stratégie a metódy podľa
individuálnych potrieb žiaka, akceptovať a oceňovať
personálne zručnosti žiaka)
 Schopnosť rozvíjať sociálne zručnosti (poznať stratégie
a metódy sociálneho rozvoja žiakov, vedieť aplikovať
stratégie a metódy sociálneho rozvoja žiakov (komunikácia,
empatia, asertivita, vzájomná pomoc, kooperácia, prajnosť),
vedieť akceptovať a oceňovať sociálne zručnosti žiaka)
 Schopnosť prevencie a nápravy sociálno-patologických javov
a porúch správania sa žiaka (poznať spôsoby identifikácie
a prevencie sociálno-patologických javov, vedieť didakticky
zapracovať do edukácie riziká sociálno-patologických javov,
oceňovať pozitívne prejavy v správaní žiaka).
3. Kompetencie sebarozvoja učiteľa
 Schopnosť profesionálneho rastu a sebarozvoja (poznať
vlastné dispozície, hodnoty, silné a slabé stránky, poznať
trendy vývoja spoločnosti a trendy v oblasti edukácie, vedieť
reflektovať a hodnotiť vlastnú činnosť v tímovej práci,
vedieť stanoviť ciele profesijného rozvoja na základe
vlastných vzdelávacích potrieb, využívať v sebarozvoji IKT,
využívať v sebarozvoji cudzí jazyk)

Už viac ako dve desaťročia sa prejavujú snahy
o vymedzenie najvhodnejších a nevyhnutných kompetencií
a spôsobilostí učiteľa, ktoré majú tvoriť jadro jeho
profesionality. Pri riešení tohto problému sa venuje pozornosť
problematike pregraduálnej prípravy učiteľov a určeniu
normatívu, aké vedomosti a zručnosti by mali byťť osvojené v
rámci
odborno-predmetovej,
pedagogicko-psychologickej
a metodickej
(predmetovo-didaktickej)
zložky.
Svetová
pedagogika sa odkláňa od technologického ponímania prípravy
učiteľov pomocou „odovzdávania“ poznatkov a uprednostňuje
premenlivosť, variabilnosť a tvorivosť riešenia pedagogických
situácií, interakcií učiteľa a žiakov cez obsah učiva. Vychádza pri
tom prioritne z reflexie potrieb, záujmov, schopností, či
požiadaviek žiaka. Do popredia sa dostáva interakčný model
učiteľských
kompetencií
vymedzený
tromi
rámcovými
dimenziami: žiakom, učiteľom a edukačný procesom, podľa
ktorého boli postupne vypracúvané profesijné štandardy pre
jednotlivé kategórie učiteľských profesií.
Ako sa uvádza v správe z výskumu (Transformácia..., 2013,
s.34) „...učiteľstvo je praktická profesia a je permanentnou
komunikáciou medzi teoretickým a praktickým, ..., špecificky sa
v ňom prejavuje integrácia teórie a praxe...“. Pre rozvoj
pedagogických kompetencií a profesionality je podstatné
prepojenie teórie a praxe na skúsenostnej úrovni – v reálnych
pedagogických situáciách. Nakoľko sa profesionalita budúceho
učiteľa má rozvíjať v rámci prípravy na povolanie – v rámci
pregraduálnej prípravy je potrebné umožniť budúcim učiteľom
priamy kontakt s edukačnou realitou na type a stupni
vzdelávania, pre ktorý sa pripravujú. Na rozdiel od slovenskej
reality, v zahraničí bola na základe výskumov navrhnutá
príprava budúcich učiteľov, v ktorej je proporcionálne takmer
vyvážená vedná teória profilujúcich predmetov a odborová
didaktika v spojení s praxou (viac v Transformácia ..., 2012).
Tým, že v bakalárskom štúdiu si osvojujú budúci učitelia najmä
pedagogicko-psychologický
a spoločensko-vedný
základ
a v magisterskom štúdiu didaktickú prípravu a pedagogická
prax, nie sú optimálne zabezpečené podmienky pre budovanie
učiteľskej profesionality.
V študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy majú
študenti ako povinné predmety didaktika odborného predmetu
a didaktika odborného výcviku bez toho, aby mohli
nadobudnuté poznatky overovať, rozvíjať v priamej interakcii so
žiakmi na strených odborných školách. Prepojenie teórie
a praxe
v podmienkach
študijného
odboru
Učiteľstvo
profesijných predmetov a praktickej prípravy doposiaľ nemožno
hodnotiť ako optimálne, nakoľko príprava v študijnom odbore
Učiteľstvo praktickej prípravy neumožňuje osvojiť si všetky
potrebné kompetencie, ktoré by mali mať osvojené absolventi,
ktorí odchádzajú do praxe. Mali by mať osvojené nasledovné
kompetencie, ktoré boli vyšpecifikované pre kategóriu začínajúci
majster odbornej výchovy v 1. kariérnom stupni:
1. Kompetencie orientované na žiaka
 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
(poznať zákonitosti psychického vývoja a osobitosti žiaka,
poznať
metodiku
ich
identifikovania,
akceptovať
individualitu žiaka bez predsudkov)
 Identifikovať psychické a sociálne faktory učenia sa žiaka
(poznať štýly učenia sa žiaka, poznať metodiku ich
identifikácie
a
individuálnych
edukačných
potrieb,
akceptovať rôzne štýly učenia sa žiakov)
 Identifikovať sociokultúrny kontext rozvoja žiaka (poznať
odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí žiaka a ich vplyv
na
žiaka,
poznať
metodiku
zisťovania
vplyvu
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Schopnosť identifikovať sa s profesijnou rolou a školou

variabilne, prispôsobiť ju nielen charakteru učiva, cieľom
vyučovacích jednotiek, ale najmä žiakom, štýlom ich učenia,
schopnostiam, záujmom atď., aby mali dostatočne osvojené
profesijné kompetencie na výkon svojho povolania? Aj keď
sa možno čitateľovi na prvý pohľad zdá, že počet hodín
pedagogickej praxe je postačujúci, realita vo vzťahu
k praktickému organizovaniu učebných aktivít v rámci výstupov
je iná. Na priebežnej pedagogickej praxi zvyčajne absolvujú
vzhľadom na početnejšie praxové skupiny len 2-3 vlastné
výstupy. Poskytuje cca 18 hodín priamej vyučovacej činnosti
študentovi dostatočný priestor na zabezpečenie kvalitnej
praktickej prípravy podľa potrieb spoločenskej praxe, vedeckých
poznatkov
z profilujúcich
pedagogicko-psychologických
a odborných disciplín a požiadaviek na profesionalizáciu
učiteľskej profesie?
Vysokoškolské vzdelávanie prešlo viacerými koncepčnými
zmenami. Súčasný stav ovplyvnilo zavedenie systému
kreditového štúdia, kategorizovania predmetov na povinné,
povinne
voliteľné
a voliteľné,
no
najmä
zavedenie
štruktúrovaného trojstupňového vysokoškolského štúdia na
základe Zákona o vysokých školách (2002), realizované
v novoakreditovaných trojročných bakalárskych a dvojročných
magisterských študijných programoch od 1. septembra 2005
(Transformácia..., 2012).
Na nevyhovujúcu proporcionalitu teoretickej a praktickej
prípravy budúcich učiteľov bolo na základe výskumných šetrení
poukazované už v minulosti napr. K. Lászloóm (1996). Žiaľ
k želateľnej zmene – k dôslednejšiemu prepojeniu teórie
a praxe nedošlo ani vplyvom školskej reformy v ostatných
rokoch. Kvalita pregraduálnej prípravy učiteľov a zastúpenie
pedagogických praxí boli podrobené kritike aj v záverečnej
správe rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu pod názvom Transformácia vysokoškolského
vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva
(2012).
Vráťme sa v našich úvahách k študijnému programu
Učiteľstvo technických odborných predmetov a praktickej
prípravy. Sme toho názoru, že nie vhodné v študijnom pláne
spoločného základu kopírovať model prípravy v učiteľstve
akademických predmetov, v ktorých sa získava kvalifikácia až
absolvovaním úplného vysokoškolského štúdia. V študijnom
programe Učiteľstvo praktickej prípravy získava absolvent
kvalifikáciu na vyučovanie odborného výcviku, praxe, vedenie
záujmových mimovyučovacích aktivít, či administratívno technického pracovníka pre zabezpečovanie praktického
vyučovania v odbornom vzdelávaní už po absolvovaní nižšieho
stupňa vysokoškolského štúdia, žiada sa zdôrazniť –
v súčasnosti len po absolvovaní teoretickej prípravy.
Základnou úlohou pre učiteľov vysokej školy, participujúcich
na pregraduálnej príprave budúceho majstra odbornej výchovy
je pripraviť absolventov schopných projektovať, pripravovať,
organizovať, diagnostikovať, vyhodnocovať a modifikovať
vyučovací proces, preto nás zaujímalo, ako hodnotia svoje
pedagogické kompetencie budúci majstri odbornej výchovy na
prahu vstupu do pedagogickej praxe. V šk. r. 2009/2010 sme
uskutočnili prieskum na vzorke 120 poslucháčov štúdia
Učiteľstva praktickej prípravy, v ktorom hodnotili svoje
kompetencie podľa štruktúry profesijných kompetencií
začínajúceho majstra odbornej výchovy. Za najmenej rozvinuté
považovali práve tie kompetencie, ktoré je možné osvojiť si pri
priamom
organizovaní
výchovno-vzdelávacieho
procesu
v podmienkach stredoškolského odborného vzdelávania. Napr.
schopnosti projektovať vyučovanie podľa špeciálnych potrieb
žiakov (5,83 % hodnotilo ako výborné, 12,5 % ako veľmi
dobré, 31,67 % ako dobré, 40 % ako dostatočné a až 10 % za
nedostatočné), schopnosti uskutočniť didaktickú analýzu učiva
(1,67 % respondentov ich hodnotila ako výborné, 18,33 % ako

(poznať poslanie a ciele učiteľskej profesie, vystupovať ako
reprezentant profesie, poznať sociálnych partnerov
a možnosti komunikácie s nimi) (Valent, 2009).
Pri podrobnejšej analýze uvedených profesijných štandardov
je zrejmé, že čisto teoretická príprava, aj keď s riešením
modelových situácií, nenahradí skúsenosti – kompetencie
nadobudnuté v reálnom vyučovacom procese. Vzhľadom
k tomu, že študenti bakalárskeho stupňa Učiteľstva praktickej
prípravy v priebehu pregraduálnej prípravy neabsolvujú žiadnu
pedagogickú prax, chýba im priamy kontakt s pedagogickou
realitou, je kvalifikovanosť – kompetenčný profil absolventov –
začínajúcich majstrov praktickej prípravy neúplný.
Miesto pedagogickej praxe v štúdiu učiteľstva
O význame praxe v príprave na profesiu, či neprofesijné
činnosti v jednotlivých oblastiach života zrejme nikto
nepochybuje. Nikto si nevie predstaviť chirurga bez operačnej
praxe, vodiča motorových vozidiel, či letca bez absolvovania
praktického výcviku nielen v simulovaných podmienkach - na
trenažéri, ale hlavne v reálnych letových podmienkach a pod.
Na význam praxe v príprave na akékoľvek povolanie, vo
všetkých oblastiach hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho
života poukazovalo množstvo odborníkov, napísaných bolo
množstvo príspevkov.
Pedagogickým
praxiam,
ako
organickej
súčasti
pregraduálnej prípravy učiteľov, sa začala systematickejšia
pozornosť venovať v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.
Vplyvom školskej reformy prešla zmenami aj vysokoškolská
príprava učiteľov. Na základe požiadaviek vysokoškolského
zákona z r. 1980 došlo k úprave učebných plánov, podľa
ktorých prebiehala teoretická príprava oddelene od
pedagogickej praxe a študenti nemal i možnosť konfrontovať
teoretické
poznatky
s javmi
v podmienkach
reálnej
pedagogickej situácie. Ako konštatuje K. László (1996),
dôvodom bolo nedostatočné zastúpenie pedagogicko –
psychologických disciplín v učebných plánoch. Pedagogická prax
prebiehala podľa učebných plánov od šk. r. 1980/81 v blokoch
vo všetkých semestroch, okrem druhého a tretieho. Celkovo
trvala 19 týždňov – po prepočte na jeden semester cca dva
týždne. Na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici bola okrem
úvodnej, vychovávateľskej a súvislej praxe pre profilujúce
predmety priebežne 2 hodiny týždenne (1 náčuv, resp. výstup
a 1 rozbor). Koncom deväťdesiatych rokov došlo k redukcii
pedagogickej praxe – úvodná prax bola vyradená,
vychovávateľská prax z 5. a 7. sem. prešla do 5. semestra
s dotáciou 3 týždne, predmetová prax bola zaradená do 7. a 8.
semestra po 2 hodiny týždenne pre každý predmet, súvislá
pedagogická prax bola v 9. a 10. semestri po 4 týždne.
Ak porovnáme uvedený rozsah pedagogickej praxe
v príprave učiteľa, ktorý sa pripravoval na učiteľské povolanie
pre jeden typ školy, so súčasným stavom, keď adepti
učiteľského povolania síce kontinuálne vykonávajú náčuvovú,
priebežnú a súvislú pedagogickú prax, možno konštatovať, že
jej dotácia je neprimerane poddimenzovaná. Ako sa môžu
dostatočne rozvíjať požadované kompetencie, ktoré by mali
mať minimálne na priemernej úrovni osvojené už absolventi
toho – ktorého študijného odboru v adaptačnom období výkonu
vlastnej učiteľskej profesie? Postačuje náčuvová prax v rozsahu
1 hodiny týždenne v 7. semestri (1. sem. mgr. štúdia),
či priebežná v 8. a 9. semestri v rovnakom rozsahu (2. a 3.
sem. mgr. štúdia) a súvislá 6 týždňová v 10 sem. (4. sem. mgr.
štúdia) v rozsahu 12 vyučovacích hodín na to, aby nadobudli
kompetencie riešiť konkrétne edukačné problémy a reálnej
praxi, aby dokázali relevantne reflektovať svoju činnosť aj
činnosti žiakov, aby dokázali organizovať učebnú činnosť žiakov
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veľmi dobré, 28,33 % ako dobré, 31,67 % ako dostatočné a 20
% ako nedostatočné), vedomosti o postupe didaktickej analýzy
učiva (0,83 % respondentov ich hodnotila ako výborné, 20 %
ako veľmi dobré, 35% ako dobré, 31,67 % ako dostatočné
a 12,5 % ako nedostatočné), vedomosti o spôsoboch prevencie
sociálno-patologických javov (5 % respondentov ako výborné,
19,17 % ako veľmi dobré, 33,33 % ako dobré aj ako
dostatočné a 9,17 % ako nedostatočné), o stratégiách
a metódach sociálneho rozvoja žiakov (2,5 % respondentov ako
výborné, 15,83 % ako veľmi dobré, 46,67 % ako dobré, 28,33
% ako dostatočné a 6,67 % ako nedostatočné) (viac Čellárová,
2009).

2

universitatis Matthiae Belii, Séria technická výchova No9.
3
4
5

Záver
6

Na základe viacročných skúseností z participácie na príprave
budúcich majstrov odbornej výchovy v rámci študijného
programu Učiteľstvo praktickej prípravy sa domnievame, že
skladba predmetov a ich obsah vytvárajú vhodné predpoklady
kvalitnej teoretickej prípravy, ale za nedostatočnú považujeme
praktickú prípravu v rámci pedagogickej praxe. Kvalitu
praktickej prípravy v rámci pedagogickej praxe vzhľadom na
mnohoodborovú skladbu študijných skupín a problémy
organizačného charakteru (vyučovacia jednotka – vyučovací
deň) nemožno považovať za vyhovujúcu, nakoľko sa po
nadobudnutí kvalifikácie do praxe dostávajú aj absolventi, ktorí
nemali príležitosť priamo vo vyučovacej činnosti v autentickom
prostredí odborného výcviku overiť svoje pedagogickopsychologické
spôsobilosti.
Modelové
pedagogickopsychologické situácie, imitujúce proces na odbornom výcviku
v prostredí dielní, či stredísk praktickej prípravy neumožňujú v
prostredí vysokej školy v kolektíve spolužiakov z rozdielnym
odborným zameraním dostatočne prakticky pripraviť pre trh
práce.
Považujeme za potrebné prehodnotiť skladbu jednotlivých
predmetov uvedeného študijného programu najmä v obsahovej
rovine, nakoľko častokrát sa na rôznych predmetoch s malými
rozdielmi preberá takmer rovnaká problematika a vytvoriť tak
priestor na posilnenie zastúpenia pedagogických praxí.
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PROHLUBOVÁNÍ DIDAKTICKÉ KOMPETENCE VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITELŮ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
SEBEREFLEXÍ
DEEPENING DIDACTIC COMPETENCIES OF UNIVERSITY TEACHERS OF TECHNICAL SUBJECTS
BY SELF-REFLECTION
Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ
Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na problematiku získávání, rozvíjení, rozšiřování a prohlubování psycho-didaktické kompetence
vysokoškolského učitele technických předmětů metodou sebereflexe. Pedagogická sebereflexe, provádí-li ji pedagog systematicky
a cyklicky, kvalitativně mění smysl jeho vědomosti z příslušných oblastí tím, že je propojuje v jeden celek a umožňuje jejich přeměnu v
dovednosti, znalosti a zkušenosti, prostřednictvím kterých pozitivně působí na průběh vysokoškolské edukace
Klíčová slova: psycho-didaktická kompetence, sebereflexe, vysokoškolský učitel technických předmětů, vysokoškolská edukace
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Abstract
The contribution is focused on acquiring, developing, extending and deepening the psycho-didactic competence of university
teacher of technical subjects method of self-reflection. Teaching self, if done her teacher in a systematic and cyclically, qualitatively
changed his knowledge from the relevant areas by linking in a single unit, and allows their conversion in the skills, knowledge and
experience through which has a positive effect on the course of college education.
Key words: sycho-didactic competence, self-reflection, a university teacher of technical subjects, college education


Úvod

didaktické prostředky (všechny další prvky podporující
dosažení výukových cílů – výukové technologie,
pedagogická komunikace aj.)
Učitel může tuto svou kompetenci průběžně rozvíjet
a rozšiřovat, což ovšem není možné bez určitého množství
teoretických vědomostí z příslušných oblastí. Na mysli máme
především vědomosti z následujících předmětů: Psychologie
obecná, Psychologie pedagogická, Didaktika obecná, Didaktika
odborných předmětů. Vědomosti, které takto pedagog získá,
rozděluje Švec (1999) do několika kategorií, a to podle
následujících hledisek:
 z hlediska formy na vědomosti deklarativní (fakta,
analogie, metafory týkající se pedagogické reality)
a procedurální (vědomosti o pravidlech, výukových
postupech aj.),
 z hlediska úrovně uvědomění na vědomosti explicitní
(tyto vědomosti si učitel uvědomuje a také je vyjadřuje)
a implicitní (tyto vědomosti si neuvědomuje, ale navzdory
tomu ovlivňují jeho chování),
 z hlediska druhu informace ve vědomostech na
konceptuální a pojmové vědomosti (obsahové vědomosti
z jednotlivých předmětů pedagogiky, didaktiky, psychologie,
a vyjadřovací
vědomosti,
díky
kterým
dokáže
o vědomostech
z jednotlivých
předmětů
hovořit),
sociokulturní vědomosti (jsou výsledkem zkušeností v dané
zemi a regionu), metakognitivní vědomosti (vědomosti,
které má učitel o procedurách, jimiž reguluje vlastní učení).
Účinné
vytváření
a
zdokonalování
pedagogických
dovedností, včetně těch, které tvoří psycho-didaktickou
kompetenci,
je
mimo
jiné
závislé
na
dovednosti
vysokoškolského učitele provádět sebereflexi. Jinak řečeno:
základní činností vedoucí k rozvoji didaktického myšlení
a rozvíjení kvality pedagogických aktivit je sebereflexe. Ta
neznamená pouhé ohlédnutí se do minulosti, ale především
nasměrování do budoucnosti.

Profesní
standardy
jsou
definovány
za
pomoci
jednoznačného vymezení jednotlivých kompetencí. Kterákoli
kompetence je tvořena souhrnem příslušných vědomostí,
dovedností a znalostí. Kompetence, kterými by měl být vybaven
vysokoškolský učitel technických předmětů, lze rozčlenit do
několika skupin, přičemž se vzájemně překrývají, tzn., nelze
mezi nimi vést ostrou hranici. V souvislosti s profesí
vysokoškolského
učitele
technických
předmětů
jsou
zdůrazňovány kompetence oborově předmětová, psychodidaktická, obecně pedagogická, diagnostická a intervenční,
sociální, komunikativní, manažerská a normativní, profesně
a osobnostně kultivující. Podle Vetešky (2008) je pedagog může
získávat, rozšiřovat, prohlubovat, ale také ztrácet, nevěnuje-li
jim dostatečnou pozornost. Úroveň svých profesních
kompetencí může vysokoškolský učitel technických předmětů
zvyšovat také uskutečňováním sebereflexe.
Sebereflexe umožňuje učiteli uvědomit si své poznatky,
zkušenosti a prožitky z pedagogických činností a poté je popsat,
analyzovat, vyhodnotit, uspořádat a generalizovat (Švec, 1996).
Dovednost provádět sebereflexi je nezbytným předpokladem
jak pro osobnostní růst učitele, tak pro rozšiřování
a prohlubování profesních kompetencí včetně kompetence
psycho-didaktické.
1 Psycho-didaktická kompetence
Psycho-didaktická kompetence bývá charakterizována jako
soubor dovedností učitele, které mu umožňují efektivně vést
didaktický proces. Vysokoškolskému učiteli technických
předmětů umožňuje:
 ovládat strategie vedení edukace na vysoké škole, a to
v teoretické i praktické rovině,
 užívat různorodé metody výuky v rámci konkrétního
vyučovaného předmětu v souladu s potřebami studentů,
 disponovat znalostmi o tvorbě vzdělávacích programů
a využívat je při tvorbě projektů vlastní výuky,
 disponovat znalostmi o psychologických aspektech
hodnocení a využívat je s ohledem na individuální
zvláštnosti studentů a požadavků konkrétní vysoké školy,
 využívat informační a komunikační technologie pro podporu
učení studentů (Slavík, 2012).
Švec (1999) míní, že pedagogova psycho-didaktická
kompetence je tvořena následujícími dovednostmi:
 dovedností analyzovat obsah výuky,
 dovedností formulovat různě náročné úkoly,
 dovedností vybrat a využít vhodné prostředky výuky,
 dovedností vést činnosti vysokoškoláků vhodným způsobem,
 dovedností reagovat na aktuální pedagogické situace.
Podle Mužíka (2004) může pedagog svou psychodidaktickou kompetenci uplatnit v souvislosti se základními
prvky didaktického procesu, kterými jsou:
 cíl (je určen zvenčí – politikou, společností),
 obsah (učivo),
 vysokoškolský učitel technických předmětů (zprostředkování
učiva),
 vysokoškolský student (účastník procesu učení),

2 Sebereflexe
Autoři, kteří proces sebereflexe vymezují, ji obvykle popisují
jako metodu sebehodnocení ve vztahu k profesnímu výkonu,
jako diskursivní a sdělitelný proces (Dytrtová, Krhutová, 2009),
který učiteli pomáhá uvědomit si své chování, myšlení, názory
a postoje, a tím optimalizovat a zefektivňovat následující
edukační proces (Petlák, 2004). Systematické provádění
sebereflexe
umožňuje
učiteli
nejen
plánovité
sebezdokonalování, ale současně působí proti syndromu
vyhoření (Stebila, Krišťák, 2012).
Můžeme tedy konstatovat, že předpokladem účinného
průběhu vysokoškolské edukace je systematické studium tohoto
procesu a každodenní přehodnocování vlastních pedagogických
aktivit metodou sebereflexe.
Podle Nezvalové (2002) by se sebereflektující činnost
vysokoškolského učitele technických předmětů měla týkat
zejména průběhu edukace, výběru učiva pro přednášku,
seminář či cvičení, etických principů a sociálního kontextu
edukace. Měla by se dotýkat následujících oblastí:
 technické – sebereflexe je zaměřená na způsoby vedení
edukace,
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realizační – sebereflexe se týká konkrétních pedagogických
činností prováděných v průběhu edukace,
 poradní – sebereflexe se týká konfrontace rad ostatních
pedagogů s vlastními zkušenostmi,
 vlastní osobnosti – sebereflexe se vtahuje k osobnostnímu
a profesnímu seberozvoji,
 edukačních cílů – sebereflexe se vtahuje k naplňování
stanovených cílů edukačního procesu.
Na pedagogické aktivity vysokoškolského učitele technických
předmětů je tedy možno nahlížet jako na cyklický proces, který
plánuje na základě analýzy svého předchozího konání a na
základě zpětné vazby, která je pro něj prostředkem pro
posouzení jeho pedagogické činnosti (Dytrtová, Krhutová,
2009).
V případě, že pedagog pravidelně provádí sebereflexi,
zdokonaluje se ve vědomostech a dovednostech tvořících jeho
psycho-didaktickou kompetenci a získává pedagogické
zkušenosti. Podle Švece (1999) jsou pedagogické zkušenosti
vytvářeny jednak vlivy záměrnými, jednak nezáměrnými,
zahrnují
tedy
nejen
složku
uvědomovanou,
ale
i neuvědomovanou. Z některých zkušeností se později stávají
kompetence,
které
účelně
ovlivňují
chování
učitele
v pedagogických situacích. Jde především o ty z nich, které
reflektoval (uvědomil si je), a to s využitím psychologických
a pedagogických poznatků.
Na vzniku pedagogických dovedností podílejí tři druhy
zkušeností, a to:
 širší zkušenosti z činností, které jsou svým obsahem
podobné obsahu nové pedagogické dovednosti,
 zkušenosti s aplikováním pedagogických procedurálních
vědomostí do edukace,
 hlubší zkušenosti vznikající reálným využívání dané
pedagogické dovednosti (Švec, 1999).
Pedagogické zkušenosti jsou odborníky považovány za
významný mezičlánek mezi reálným pedagogickým procesem
a teoretickými vědomostmi (Blížkovský, 1997).
Sebereflexi může vysokoškolský učitel technických předmětů
provádět několika způsoby, např. písemně, kreslením obrázků,
prostřednictvím videozáznamů z pedagogických aktivit, pomocí
reflexe kolegů a zpětné vazby studentů, přičemž pokaždé ji lze
považovat za sebevzdělávací aktivitu.
Provádění pedagogické sebereflexe obvykle prochází
několika fázemi:
 fází vybavovací a popisnou (jak pedagogická situace
probíhala),
 fází analýzy a hodnocení (jak jsem reagovala, co jsem
využila, jak to dopadlo),
 fází hledání příčin (proč nezabralo to, o čem jsem si dosud
myslela, že bude účinné),
 fází navrhování změn (jak analogickou situaci budu řešit
příště).

zkoušení a hodnocení, řešení nečekaných pedagogických
situací) od nedůležitých, a své stanovisko zohlednit při
rozhodování. Při řešení neočekávané situace, např. selže-li
didaktická technika, studenti jsou nesoustředění, nebo si
nepřinesli potřebné materiály či nesplnili zadaný úkol, zvolí
první řešení, které ho napadne, a nakonec si svým rozhodnutím
není úplně jist. Jeho nejistota v něm vyvolává strnulost, která
mu brání přistupovat k problému tvořivě nebo improvizovat.
Zkušenější kolega naopak dokáže situaci lépe strukturovat, najít
a analyzovat problém do hloubky, a lépe jej vyřešit. Improvizuje
a experimentuje i v situaci, kterou neočekával.
Abychom zjistili, jak úspěšní jsou při řešení neočekávaných
pedagogických situací vysokoškolští učitelé technických
předmětů Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava,
oslovili jsme 54 pedagogů a požádali je, aby prostřednictvím
anonymního dotazníku zodpověděli některé naše dotazy.
Jedním z nich byl tento: „Dokážete v průběhu edukace pružně
reagovat na neočekávané situace“? Zjistili jsme, že 25% z nich
zareaguje na nečekanou pedagogickou situaci pružně pokaždé,
64% učitelů ve většině případů a 11% učitelů má v tomto
ohledu větší potíže. Vzhledem k tomu, že jsme dotaz položili
učitelům ve věku 29-59 let, a poněvadž začínajících učitelů bylo
zhruba 10%, odpovídají jejich vyjádření realitě – začínající
učitelé nemají dostatek zkušeností, nedokáží nové situace
správně uchopit a analyzovat a jejich řešení jim způsobuje
problémy.
Psycho-didakticky kompetentní učitel využívá v průběhu
edukace nejen didaktické instrumentárium a informační
a komunikační technologie pro podporu učení studentů, ale
zároveň je schopen reagovat na případné problémy, které při
práci s těmito technickými výukovými prostředky mohou
vzniknout. Učitelům jsme proto položili také dotaz, zda si myslí,
že „jsou schopni flexibilně reagovat na případné technické

problémy při práci s didaktickou technikou a učebními
pomůckami“. Zjistili jsme, že 21% z nich si ví rady za každých

okolností, 71% pedagogů si umí poradit téměř vždy, 8% učitelů
má s uvedenou situací problém. Reakce pedagogů opět
korespondují s údaji vypovídajícími o délce jejich pedagogické
praxe, a tedy s množstvím zkušeností, které pro rychlé a účinné
řešení nepředvídatelných situací potřebují.
Učitelům jsme položili ještě jeden dotaz, který podle našeho
názoru souvisí se zvládáním nečekaných pedagogických situací.
Zeptali jsme se, zda „mají problémy s chováním studentů ve
výuce“. Učitelé odpovídali následovně: 35% z celkového počtu
54 odpovědělo záporně, 61% z nich přiznalo, že má s reakcemi
na nevhodné chování studentů občas problém a 4% učitelů
mívají potíže s řešením takovéto situace často.
Ze získaných údajů je zřejmé, že vědomosti, dovednosti
a znalosti,
které
tvoří
psycho-didaktickou
kompetenci
vysokoškolského učitele technických předmětů, jsou pro
efektivní průběh edukace nepostradatelné, přičemž mohou být
rozvíjeny
a prohlubovány
uskutečňováním
pedagogické
sebereflexe. Sebereflexi provádějí učitelé více či méně záměrně
a systematicky, v každém případě však o svých pedagogických
úspěších i nezdarech přemýšlejí, analyzují je, a závěry, ke
kterým dojdou, zohledňují při plánování a realizování příští
edukace.

3 Sebereflexe jako metoda rozvíjení a prohlubování
psycho-didaktické kompetence
Úroveň psycho-didaktické kompetence je u začínajícího
a zkušeného pedagoga rozdílná. Začínajícímu učiteli chybí
pedagogické zkušenosti, může mít problém v průběhu
didaktického procesu rozpoznat analogické situace. Všechno, co
aktuálně zažívá, je pro něj nové, takže nečekané pedagogické
situace nemusí umět správně analyzovat. Zkušení učitelé
naopak umí na překvapivou pedagogickou situaci reagovat
neprodleně a dovedou své jednání zdůvodnit, poněvadž se
rozhodují v souladu se svou vnitřní teorií, pojetím výuky
a zkušenostmi.
Začínající učitel také mívá problém odlišit důležité
pedagogické jevy (např. při volbě výukových prostředků,

Závěr
Z konstatování odborníků a údajů získaných prostřednictvím
anonymního dotazníku vyplývá, že vysokoškolský učitel
technických předmětů potřebuje k adekvátnímu pedagogickému
výkonu nejen přiměřené množství vědomostí z příslušných
vědních disciplín, ale také dostatek znalostí a zkušeností, které
mu umožní tyto vědomosti vzájemně propojit a účelně využívat.
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Všechny uvedené prvky společně tvoří jeho psycho-didaktickou
kompetenci, kterou může získávat, rozvíjet a prohlubovat
přijímáním dalších poznatků, ale také systematickým
prováděním sebereflexe. Prostřednictvím sebereflexe analyzuje
počínání studentů v průběhu edukace, uvědomuje si pozitiva i
negativa svého pedagogického výkonu, získává představu o
svých silných i slabých osobnostních vlastnostech a na jejich
základě si vytváří algoritmy, které může využít v příštích
analogických situacích. Provádí-li sebereflexi cyklicky, získává
nové zkušenosti a účinným způsoben obohacuje svou psychodidaktickou kompetenci.
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ZASTOSOWANIE METODY „TEMAT_PROJEKT 2” (T_P2) W DYDAKTYCE SZKOŁY WYŻSZEJ
APPLYING THE „POST_PROJECT2" IN TEACHING COLLEGE
Tadeusz PIĄTEK
Streszczenie
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zmodyfikowanej metody projektów w dydaktyce szkoły wyższej, jako metody
zwiększającej efektywność nauczania kompetencji kluczowych studentów.

Słowa kluczowe: Dydaktyka szkoły wyższej, kształcenie nauczycieli, kompetencje kluczowe, metoda projektów
Abstract
The paper presents the possibilities of using the modified method of teaching projects in higher education, as a means of
increasing the effectiveness of teaching students key competencies.

Key words: Teaching higher education, teacher education, key competencies, project method
Wprowadzenie

Metoda „Temat_Projekt2“ (T_P2) a efektywność
dydaktyki szkoły wyższej

Jedną z podstawowych funkcji współczesnej szkoły wyższej
jest przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku
pracy. Dużym ułatwieniem sprawnego funkcjonowania na rynku
pracy jest posiadanie kompetencji kluczowych. Istotnym
komponentem kompetencji kluczowych jest kreatywność,
przedsiębiorczość (por. Kulpa – Puczyńska, 2010, s. 410 – 420;
por. Długosz ,2012, s.63-65) oraz wynikająca z niej umiejętność
zorganizowania sobie i innym stanowiska pracy, czyli
zorganizowanie
własnej
działalności
gospodarczej
–
samozatrudnienia (por. Kulpa – Puczyńska, 2008, s. 111 – 123).
Tych umiejętności szczegółowych można wymienić długą listę,
niemniej jednak większość z nich została zebrana w postaci
kompetencji kluczowych czyli: porozumiewanie się w języku
ojczystym i językach obcych; kompetencje matematyczne
i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje
informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne
i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość
i ekspresja kulturalna. Jednocześnie należy zauważyć, że
zagadnienia kompetencji, ich rozumienia, definiowania
i analizowane są często przez różnych autorów.

Jednym z sposobów zwiększenie efektywności dydaktycznej
kształcenia jest wykorzystanie aktywnych metod nauczania.
Metody te są opisywane i klasyfikowane m. in. w publikacjach
z zakresu dydaktyki ogólnej, z zakresu metodyk szczegółowych
– przedmiotowych, itp. Jedną z tych jest metod projektów.
Wykorzystanie tej metody do zwiększenia aktywności studenta
jest wydaje się być oczywiste, niemniej jednak biorąc pod
uwagę że ok. 80% zajęć (ćwiczeń) uważanych za zajęcia
z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania czy też
aktywizujących uczącego się – studenta – to zajęcia, gdzie
studenci przygotowują referat lub referat z prezentacją. W
prowadzonych badaniach jakościowych – wywiadach studenci
potwierdzają, fakt „zlecania“ im przez prowadzących –
prezentacji
referatów
z
wykorzystaniem
technologii
informacyjnych, ale równocześnie stwierdzają, że w pierwszej
kolejności wyszukują gotowych prezentacji, lub prezentacji do
zmodyfikowania w Internecie. Stąd też nasuwa się wniosek, że
należy poszukiwać sposobów na aktywizację studenta nie tylko
w wyszukiwaniu informacji (często plagiatowaniu), ale na
aktywizację w tworzeniu własnej informacji w oparciu
o informacje z różnych źródeł z rozwijaniem innych
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podstawowych kompetencji (m.in. współpracy w zespole)
i postaw odpowiedzialności za siebie i innych.
Poszukiwania sposobów na zwiększenie efektywności
dydaktycznej najczęściej odbywa poprzez eksperyment
dydaktyczny, który można zastosować i stosuje się na różnych
poziomach edukacyjnych (por. Ďuriš, Stebila 2007, s. 117-122).

3.
4.

Metoda „Temat_Projekt2“ (T_P2)
W ramach prowadzonych badań eksperymentalnych,
których
celem
było
sprawdzenie
w jakim
stopniu
zmodyfikowana metoda projektów „Temat_Projekt2“ jest
metodą zwiększającą efektywność i aktywność uczącego
w zakresie kompetencji kluczowych.

5.
6.
7.

Uproszczony algorytm realizacji zajęć z wykorzystaniem
metody „Temat_Projekt2
1. Test aktywności, przedsiębiorczości, itp. (por. Paszkowska –
Rogacz 2002)
2. Podział grupy na podgrupy z uwzględnieniem wyników
„testu aktywności“ różne kryteria z uwzględnieniem

umiejętności zarządzania różnymi grupami, (zainteresowani,
niezainteresowani pracą, nastawieni negatywnie do
aktywności,
itp.),
z uwzględnieniem
zakładanych
„kompetencji społecznych“.
Ustalenie tematyki dla podziału na „grupy liczbowe“,
i „podziały literowe“
Wyodrębnienie przez studentów indywidualnych tematów
w ramach pracy grupowej z wykorzystaniem m.in. „burzy
mózgów z zadanej tematyki.
Realizacja indywidualnego tematu przez każdego ze
studentów w oparciu o materiały, informacje dostarczone od
członków zespołu, którego liderem jest dany student.
Prezentacja projektu przez studenta „lidera tematu“.
Sprawozdanie z realizacji projektu z uwzględnienie oceny
wkładu pracy, zaangażowania poszczególnych członków
zespołu z koniecznością wyróżnienia najlepszych i wskazania
kto ma najmniejszy wkład, aktywność w zespole. (Ocena
dokonywana była w oparciu o wcześniej ustalone kryteria
dla całej grupy tematycznej).

Tabela 1. Macierz podziału studentów na grupy 1,2,3,...
Student - postawy/ kompetencje społeczne
aktywność
przedsiębiorczość / kreatywność
odpowiedzialność
samokształcenie
...

grupa 1
Student
Student
Student
Student
Student

grupa 2
Student
Student
Student
Student
Student

grupa 3
Student
Student
Student
Student
Student

grupa ...
Student
Student
Student
Student
Student

odpowiedzialność

samokształcenie

Student
Student
Student
Student

Student
Student
Student
Student

Temat główny3
Student
Student
Student
Student

Temat główny
Student
Student
Student
Student

Tabela 2. Macierz podziału studentów na grupy A, B, C, ...
Student - postawy/ kompetencje społeczne
grupa 1
grupa 2
grupa 3
grupa ...

aktywność

przedsiębiorczość
/ kreatywność
Student
Student
Student
Student

Student
Student
Student
Student

Tabela 3. Macierz wyodrębniania tematów indywidualnych
Temat
Temat indywidualny 1
Temat indywidualny 2
Temat indywidualny 3
Temat indywidualny ...

Temat główny 1
Student
Student
Student
Student

Temat główny 2
Student
Student
Student
Student

Tabela 4. Macierz zadaniowa – fazie realizacji metodą projektów
Grupa
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa ...

Grupa 1
Student / lider
tematu
Student / podtemat
Student / podtemat
Student / podtemat
Student / podtemat

Grupa 2
Student / podtemat

Grupa 3
Student / podtemat

Grupa 4
Student / podtemat

Grupa ...
Student / podtemat

Student / lider tematu
Student / podtemat
Student / podtemat
Student / podtemat

Student / podtemat
Student / lider tematu
Student / podtemat
Student / podtemat

Student / podtemat
Student / podtemat
Student / lider tematu
Student / podtemat

Student / podtemat
Student / podtemat
Student / podtemat
Student / lider
tematu

„Temat_Projekt2“

Wnioski z realizacji eksperymentu

następuje akceptacja i zadowolenie
z uzyskanych wyników działania;
4. Dużym problemem dla studentów w fazie ustalania tematów
szczegółowych poszczególnych projektów jest ustalenie
kryteriów oceny zarówno projektów jak i oceny wkładu
pracy poszczególnych członków zespołu (unikanie oceny
w raporcie z realizacji projektu);

2

1. Wykonując zadania metodą „Temat_Projekt “ studenci
nieprzyzwyczajeni do pracy – współpracy w grupach
zadaniowych często próbują realizować samodzielnie całość
projektu;
2. Przy
realizacji
zadań
dydaktycznych
metodą
„Temat_Projekt2“ należy uwzględnić większy wysiłek
prowadzącego – nauczyciela akademickiego w stosunku do
realizacji zadań dydaktycznych metodami innymi;
3. Po wstępnej fazie niezadowolenia studentów z konieczności
włożenia większego wysiłku do realizacji projektu metodą

Podsumowując badania: na podstawie badań wstępnych
z wykorzystanie metod jakościowych można stwierdzić, że
metoda „Temat_Projekt2“ jest efektywną metodą współczesnej
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dydaktyki szkoły wyższej uwzględniającą teorie tj. (m.in.):
„konstruktywizm“, „konektywizm“

i członkowie innych zespołów muszą wyszukać informacje
niezbędne do realizacji powierzonych im zadań w ramach
zespołu zarówno w Internecie jak i w źródłach drukowanych.
Przygotowując prezentację jak i sprawozdanie z realizacji
projektu również muszą korzystać z technologii informatyczno –
informacyjnych.
Relację
między
kompetencjami
kluczowymi
i ich
praktycznym wymiarem można przedstawić w postaci
konkretnych zadań w czasie wykonywania projektu (Tabela 5) .

Podsumowanie
Realizacja zajęć dydaktycznych metodą „Temat_Projekt2“
(T_P2) w ramach dydaktyki szkoły wyższej pozwala na
rozwijanie kompetencji kluczowych oraz „kompetencji
społecznych“
studenta
z wykorzystanie
multimediów
w nauczaniu (por. Stebila, 2008. s. 109-120). Studenci
w ramach pracy w projekcie zarówno jako liderzy tematu jak
Tabela 5 Kompetencje kluczowe – praktyczny wymiar
Kompetencje kluczowe
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym
2. Porozumiewanie się w językach obcych
3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne
4. Kompetencje informatyczne
5. Umiejętność uczenia się
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość
8. Świadomość i ekspresja kulturalna

Praktyczny wymiar
Zrozumiałe komunikaty, formułowanie zadań do realizacji, ...
Wyszukiwanie informacji z baz obcojęzycznych (stron WWW), ...
Uwzględnianie postępu cywilizacyjnego nowość i aktualność informacji, ...
Umiejętności – kompetencje ITC – kompetencje doby społeczeństwa
informacyjnego (email, itd.), ...
Przygotowanie się do przydziału zadań członkom grupy, prezentacja projektu,
odpowiedzi na zadane pytania, ...
Odpowiedzialność za siebie i innych, terminowość, dokładność, ...
Prakseologiczność, działania indywidualnego, w zróżnicowanej grupie, ...
Prowadzenia prezentacji z uwzględnieniem „kulturalnych“ aspektów słuchaczy, ...
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PSYCHOMOTORICKÝ TEST V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ
A PSYCHOMOTOR TEST IN TECHNICAL EDUCATION
Jozef KUZMA
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou testovania psychomotorických zručností žiakov základnej školy v technickom vzdelávaní
a stručne prezentuje výsledky, ktoré autor získal testovaním štandardizovaným psychomotorickým testom na vybranej vzorke žiakov
v rámci dizertačnej práce.
Kľúčové slová: technické vzdelávanie, kurikulum, vzdelávacia oblasť, evalvácia, psychomotorické zručnosti, didaktický test,
psychomotorický test
Abstract
The article deals with the testing of primary school pupils’ psychomotor skills in technical education, and briefly presents the
results, which the author received within his dissertation by using a standardized psychomotor test on a selected sample of pupils
Key words: technické vzdelávanie, kurikulum, vzdelávacia oblasť, evalvácia, psychomotorické zručnosti, didaktický test,
psychomotorický test
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Úvod

štandardizáciou a objektivizáciou testu ohýbania drôtu. Keďže
test ohýbania drôtu, na rozdiel od iných psychomotorických
testov, zachytáva výraznejšie aspekt praktickej inteligencie,
preto sme ho zaradili do nášho výskumu. Prípravu, technické
zabezpečenie a administráciu sme vykonali na vybranej vzorke
škôl a žiakov osobne.
V rámci externých možností doktoranda sme do výskumnej
vzorky 110 žiakov 8. ročníka štyroch základných škôl – ZŠ
Tajovského v Senci, ZŠ Mlynská v Senci, ZŠ Fándlyho v Pezinku
a v ZŠ Kalinčiakova, Bratislava.
Testovanie vychádzalo z Lienertovej modifikácie uvedeného
testu, ktorá nemá cvičnú úlohu a skladá sa iba z jednej testovej
úlohy (podľa jednej predlohy). Testovú úlohu sme si čiastočne
upravili podľa našich požiadaviek, predstáv a možností oproti
spomínanému testovaniu tak, že sme umožnili našim
respondentom – žiakom priamo porovnávať dĺžku jednotlivých
„úsečiek“ a oblúkov priložením k predlohe (predlohy Forma
A a Forma B v zmenšenej podobe).
Na vyhodnotenie výkonov v teste Lienert používal celkovo
30 kritérií, pričom ide o detailnejšie hodnotenie, ktoré má podľa
nás význam pre prácu a hodnotenie psychológa. Naša
modifikácia testu smerovala k praktickej práci žiaka na
vyučovacích hodinách vtedy technickej výchovy. Vo výskume
sme na hodnotenie výsledkov testu použili 6 nasledovných
kritérií: 1. rovinnosť, 2. dĺžka „úsečiek“, 3. uhly, 4.
rovnobežnosť, 5. oblúky, 6. celková realizácia. Najúspešnejší
žiaci získavali v teste najmenší počet bodov. Interval možného
získania bodov bol < 7 až 22 >.
Neberúc do úvahy administratívnu prácu, ktorá predchádza
samostatnému testovaniu, sme stanovili na vypracovanie testu
– jedno meranie v stanovenom čase 7 minút.
Vzhľadom k tomu, že predchádzajúca štandardizácia testu
bola vykonaná aj na populácii 14 - 15 ročných žiakov,
porovnávali sme naše výsledky s výsledkami z roku 1976, ktoré
uviedla autorka B. Perichtová so zreteľom na vtedajšie
podmienky pracovného vyučovania v školských dielňach.
Autori štandardizovaného testu ohýbanie drôtu, ako uvádza
Perichtová (1976), dosiahli pri dvojnásobnom meraní uvedenej
populácie štandardnú odchýlku s = 6,64 pri určovaní vnútornej
konzistencie testu vypočítaním korelačného vzťahu medzi
dvoma meraniami s hodnotou r = 0,86 až r = 0,88 a pri
určovaní reliability metódou test – retest r = 0,77 až 0,87 pri
priemernom bodovom zisku m = 24,76, čo predstavovalo 68,7
% z maximálneho hrubého skóre (ďalej HS).
Ukážka testovej úlohy pre našich respondentov:
Úloha: Upravte drôt na tvar nakreslený na obrázku 1.

Technické vzdelávanie na základnej škole je významnou
súčasťou všeobecného polytechnického vzdelávania. Aj
prostredníctvom technického vzdelávania si žiaci osvojujú
kladný vzťah k práci, spoznávajú základné výrobné a technické
vedomosti, zručnosti a návyky z pracovných činností. U žiakov
sú postupne utvárané predpoklady pracovať uvedomene,
kreatívne, zodpovedne, bezpečne, samostatne i tímovo.
Technické vzdelávanie významne podporuje a vedie žiakov k ich
základnej orientácii zo sveta práce, o ich ďalšom možnom
vzdelávaní a k voľbe budúceho povolania. Štátny vzdelávací
program pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce zdôrazňuje
rozvoj psychomotorických zručností žiakov a ich ďalších
kľúčových kompetencií z oblasti technického vzdelávania.
Psychomotorický test v technickom vzdelávaní
Proces učenia prebieha v zásade v oblasti kognitívnej,
nonkognitívnej a psychomotorickej, pričom je v tomto procese
realizované formálne, neformálne a skryté kurikulum. Zdieľame
názor, že technické vzdelávanie na základnej škole má žiakom
predovšetkým poskytnúť široký priestor práve na osvojovanie
psychomotorických zručností. Úloha učiteľa pri osvojovaní

psychomotorických zručností žiakmi spočíva v riadení
a diagnostikovaní tohto procesu (Kožuchová a kol., 2011). Na
zisťovanie dosiahnutých výsledkov vzdelávania sú aj súčasnosti
najčastejšie používané testy kognitívne (v poslednej dobe testy
na zisťovanie kompetencií). Úroveň v nonkognitívnej oblasti je
všeobecne evalvovaná pomocou špeciálnych dotazníkov,
rôznymi škálami, pozorovaniami a pod. Malá pozornosť je
venovaná prediktívnej validite v oblasti študijných predpokladov
žiakov ZŠ. Podobne, podľa nás ešte v širšom rozmere, je
nerealizovanie psychomotorických testov na našich školách
všeobecne. V príspevku stručne uvádzame výsledky, ktoré sme
zistili štandardizovaným psychomotorickým testom na vybranej
vzorke žiakov v rámci dizertačnej práce.

Psychomotorický test – je test zisťujúci psychomotorické
zručnosti, činnosti vyžadujúce nervovosvalovú koordináciu.
Psychomotorické testy môžu zisťovať rýchlosť, vytrvalosť,
kvalitu...(Průcha-Walterova-Mareš,1998).

Testy
praktickej
zručnosti
predstavujú
druh
psychomotorických testov, pomocou ktorých zisťujeme určujeme do akej miery si skúmaná osoba osvojila konkrétne
poznatky, zručnosti a návyky (napr. obrysovanie, strihanie,
rezanie, ohýbanie, konštruovanie,...).

Psychomotorické zručnosti nachádzajú uplatnenie i v ďalších
predmetoch základnej školy, napr. v prírodovede, fyzike,
chémii...(Švec, 1998).

V dizertačnej práci sme okrem kognitívnych testov
a dotazníkov sledovali aj riešenie praktickej úlohy s technickým
materiálom na 2. stupni ZŠ. Zdôrazňujeme, že príprava na
takéto testovanie je náročnejšia z hľadiska organizačnej a
materiálnej prípravy.
Na zisťovanie a meranie zručnosti, t. j. na praktickú skúšku
zručnosti žiakov 8. ročníka základnej školy a na porovnanie s
výsledkami (podľa Perichtovej, 1976), sme sa rozhodli využiť
štandardizovaný test na ohýbanie drôtu, ktorý v rôznych
známych modifikáciách patrí medzi najstaršie skúšky manuálnej
zručnosti a pri ktorej sa uplatňuje zároveň tvorivá činnosť
žiakov.
Tento druh testu ponúka svojimi možnosťami pomerne
široké použitie pre psychológov a pedagógov. Medzi
najznámejších výskumníkov a autorov testovania ohýbania
drôtu patrili v minulosti: v rokoch 1920 – 1921 G. Immig,
neskoršie F. Giese (1925) a ďalší. M. Schorn (1929), W. Moede
(1943), F. Baumgartnerová (1955) a G. A. Lienert sa zaoberali

Forma A:
Forma B:
Obrázok 1 Výsledná úprava tvaru drôtu
Ako sme už uviedli, naši respondenti riešili dve ekvivalentné
formy testu A a B, pričom predloha na forme B bola zámerne
identická s formou A a líšila sa len zmenou polohy. Ako
vyplynulo s nameraného HS počet získaných bodov m = 17,9,
čo predstavovalo 79,04 % z max. HS. Vypočítaná hodnota
variancie (rozptylu) v nami administrovanom teste dosiahla
hodnotu s² = 468,93 a štandardná odchýlky hodnotu s =
21,65. Zistili sme , že nami získaná priemerná hodnota
vyjadrená v percentách je viac ako o 10 % horšia v porovnaní s
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výsledkom merania spomínanej utorky. Rozhodli sme sa však
prijať tento výsledok ako porovnateľný, ak sme zobrali v úvahu,
že sme výskum uskutočnili len jedným meraním v skromnejších
podmienkach na menšom súbore (Perichtová uvádza N = 408
žiakov 14 – 15 ročných na ZDŠ z celkového počtu testovaných
N = 804 žiakov vtedajších ZDŠ a SOU, r. 1976).
Vnútornú konzistenciu testu ohýbania drôtu sme zisťovali
vypočítaním korelačného vzťahu medzi formami A, B. Reliabilita
administrovaného testu u našich respondentov dosiahla úroveň
a hodnotu rovnajúcu sa r = 0,85 a tak sme svojim spôsobom
opätovne potvrdili, že test sa aj na našej vzorke žiakov správal
štandardizovane.
Porovnaním výsledkov dosiahnutých chlapcami a dievčatami
sme zistili rozdiely v zručnosti chlapcov a dievčat mierne
v prospech chlapcov. Tento test pri našej administrácii zjavne
pohlavie respondenta nediskriminoval. Na testovanie sme
využili tenký pocínovaný drôt, takže podmienky z hľadiska
fyzickej námahy boli rovnaké pre kategóriu chlapcov i dievčat.
Výsledky podľa nás do určitej miery vyjadrili realitu vzťahu a
záujmu dievčat o technické vzdelávanie, ktoré uviedli v
dotazníku a výsledky z didaktických testov.
Realizovaný test vyžadoval od našich respondentov, okrem
preukázaných zručností v oblasti motoriky, určitý stupeň
vedomostnej úrovne. Úspešné riešenie testu vyžadovalo od nich
voľbu správneho postupu na základe predloženého nákresu, ale
aj určitý súbor praktických poznatkov, ako sa správa drôt pri
ohýbaní. Keďže išlo o test manipulačný, tak bolo dôležité, aby
mali respondenti dostatok priestoru z hľadiska bezpečnosti pri
práci. Zdôrazňujeme, že tento test sa nedá uplatniť vo dvojici či
tímovo. Respondenti si mohli „odmerať“ jednotlivé časti
produktu priložením drôtu k nákresu, ohýbať drôt v prstoch a
vo vzduchu. Ich ďalšou úlohou bolo dodržať rovinu, dĺžky
„úsečiek“, uhly, rovnobežnosť, oblúky a dbať na celkovú
„zhodu“ prevedeného produktu s nákresom.
Vyhodnocovanie psychomotorického testu zručnosti je aj
z hľadiska objektivity pomerne zložité. Preto sme si počas
administrácie testu všímali a pozorovali rôzne prístupy a
postupy riešení, rôzny stupeň samostatnosti, predstavivosti i
bezradnosti respondentov. Očakávali sme to ako bežnú situáciu,
ktorú sme zistili už pri pilotáži uvedeného testu u žiakov mimo
sledovanej vzorky. Po ukončení testovania uložili respondenti
svoje produkty do vopred pripravených obálok pre každého
jednotlivca. Vzhľadom na použitý drôt, ktorý bol dostatočne
pružný a dokázal udržať formu produktu, sme mohli hodnotenie
žiackych produktov uskutočniť až po ukončení testovania. V
záverečnej voľnej diskusii so žiakmi sme zistili, že vyučovacie
hodiny technickej výchovy sú veľmi často „teoretické“, na
ktorých vyučujúci prevažne rozpráva a diktuje poznámky, ktoré
si žiaci píšu do zošitov,..., alebo prepisujú texty prekresľujú
obrázky z učebnice. Mnohých takáto jednoduchá praktická
práca s drôtom zjavne zaskočila. Aj keď to nebolo predmetom
našej návštevy na školách, presvedčili sme sa, že skoro na
všetkých bolo žiackych produktov z praktickej činnosti ako
šafranu.

Záver
Je na škodu veci, že sa vývoj technického vzdelávania na
základnej škole v SR za posledné roky uberal smerom, ktorým
sa uberal. Žiaľ tieto a mnohé okolnosti a rozhodnutia, najmä v
roku 2008, ovplyvnili, prečo sme v tejto oblasti evalvácie
psychomotorických zručností žiakov nepokračovali. Zdá sa však,
že sa v rezorte školstva chceme poučiť z vlastných chýb.
Naskytá sa tu príležitosť rozbehnúť exaktný výskum a tvorbu
evalvačných nástrojov v oblasti psychomotorických zručností
žiakov ZŠ. Výsledky evalvácie napomáhajú zvyšovať vzdelanosť
(Rosa, 2007).
Problematika výskumu psychomotorických zručností si
rozhodne zaslúži v čo najkratšom čase väčšiu našu pozornosť aj
vzhľadom k tomu, že oproti roku 1976 sme všeobecne
očakávali kvalitatívne lepšie výsledky od našich respondentov v
porovnaní s publikovanými výsledkami spred 30-tich rokov.
Výsledky žiakov v súčasnej ZŠ si netrúfame ani odhadnúť.
Otvára sa aktuálny priestor na samostatnú výskumnú úlohu
zameranú minimálne na evalváciu úrovne psychomotorických
zručností žiakov na výstupe zo ZŠ. Bude však potrebné
pomocou korelačnej analýzy hlbšie skúmať a analyzovať
výsledky z viacerých psychomotorických testov aj z niektorých
ďalších učebných predmetov.
Možno sme práve týmto našim príspevkom vyvolali
u niektorého účastníka konferencie vo Veľkej Lomnici záujem
o túto zanedbávanú didaktickú a evalvačnú oblasť a už čoskoro
sa objavia na konferenciách k technickému vzdelávaniu prvé
seriózne výsledky prác na túto tému.
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ŽIŤ ENERGIOU V ŠKOLÁCH
LIVE ENERGY IN SCHOOLS
Diana KOSOVÁ
Abstrakt
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) poskytuje odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU pre všetky školy na
Slovensku okrem Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci stránky bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU v časti
Kamarátka Energia prináša SIEA rôzne inšpiratívne vzdelávacie materiály zamerané na úspory energie a využívania obnoviteľných
zdrojov energie. Časť z nich je bezplatne k dispozícii aj v tlačenej podobe.
Kľúčové slová: energetické poradenstvo, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, inšpiratívne vzdelávacie materiály, úspory
energie
Abstract
Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) provide expert energy advice LIFE ENERGY for all schools except in Slovakia
Bratislava region. The website free energy advice LIFE ENERGY Energy under My friend brings SIEA various inspirational educational
materials aimed at energy savings and renewable energy. Some of them are available free of charge in printed form.
Keywords: energy advice, renewable energy, inspirational educational materials, energy saving
Vzdelávacie materiály poskytované školám na Slovensku
sú zamerané na úspory energie a využívania obnoviteľných
zdrojov energie (obr. 1).

Energetické kvarteto
32 kariet rozdelených do 8 skupín podľa druhov
obnoviteľných zdrojov energie s popisom vzniku, využitia zdroja
energie, vysvetlením spôsobu premeny energie a s uvedením
príkladu využitia tohto zdroja na Slovensku.
Energetické domino
Je určené predovšetkým deťom predškolského a mladšieho
školského veku. Je to stolová hra obsahujúca 28 hracích
kameňov znázorňujúcich obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje
energie.
Visačky Nerušiť! Šetrím energiu
Dva druhy záložiek - visačiek na dvere s informácia
o možných úsporách v domácnosti na témy: Vymeňte a ušetrite
– prehľad účinnosti svetelných zdrojov, Vypnite a ušetrite –
prehľad spotreby zábavnej elektroniky.

Zakladač – Rady tety ETY

Nálepky Nezabudni!

Kvarteto
Pexeso

Nálepky s nápisom Nezabudni!, ktoré je možné umiestniť na
chladničku, televízny prijímač, čiernu elektroniku a vypínače
osvetlenia. Prostredníctvom nálepiek môžu deti upozorniť, kde
a ako je možné v domácnosti šetriť energiu.

Obrázok 1 Vzdelávacie materiály
Energetické experimenty
Zakladač a 15 ks listov formátu A4, ktorý je určený prevažne
pre žiakov 3. alebo 4. ročníka základných škôl, ale dá sa s ním
pracovať aj na 2. stupni ZŠ. Každý list zakladača obsahuje
komix s motivačným príbehom, ktorý končí otvoreným
problémom. Ten možno vyriešiť vďaka experimentu
popísanému na druhej strane. Listy je možné využiť ako učebnú
pomôcku
na
hodinách
prírodovedy,
vlastivedy,
environmentálnej výchovy, etickej výchovy, fyziky alebo
v školskom
klube.
Jedinou
podmienkou
poskytnutia
experimentov je, aby bola práca žiakov s listami fotograficky
zdokumentovaná. Elektronická verzia na stiahnutie je prístupná
na:
http://www.siea.sk/vyskusaj-to/c-2242/energetickeexperimenty/

Interaktívne hry
Pre
žiakov
končiacich
ročníkov
základných
škôl
a stredoškolákov organizujeme podujatie Študenti majiteľmi
elektrární na jeden deň, v rámci ktorého si môžu vyskúšať svoje
schopnosti pri manažovaní trhu s elektrinou.
Pre školy zabezpečujeme aj vzdelávacie hry. Na požiadanie
pripravíme v školách alebo v našich poradenských centrách
poldňový súťažný program "ŽIŤ ENERGIOU v školách". Program
sme počas prázdnin realizovali aj vo viacerých letných táboroch.
Súťažné disciplíny programu ŽIŤ ENERGIOU v školách


Energetické pexeso



32 párov obrázkov, ktoré rozdelené do dvoch skupín podľa
toho, či sa jedná o úspory alebo plytvanie energiou.
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Chutná elektrina – meranie elektrického napätia
v zelenine a ovocí.
Žrúti energie – odhadovanie a meranie spotreby
elektrospotrebičov.
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Teplo, teplejšie, horúco – meranie teploty tela
prostredníctvom termovíznej kamery.
Fuk sem, fuk tam – meranie sily vetra (fúknutia)
anemometrom.
Záhadné technológie – znázorňovanie predmetov
s energetickou tematikou bez použitia hlasu.
Poskladaj a leť – hádzanie aerodynamických papierových
lietadielok do diaľky.
Energia spamäti – vybavenie si vopred zobrazených
obrázkov.
Sila vody – zhadzovanie fliaš pomocou vodného prúdu.
S vetrom opreteky – základy aerodynamiky pri
prekonávaní prekážok pomocou pingpongovej loptičky
a fénu.
Teplo, teplejšie, horúco – meranie teploty telies
pomocou termokamery.
Štiepenie jadra – simulácia štiepnej reakcie, rozbíjanie
atómu uránu.
Balónová raketa – ako funguje raketový motor, simulácia
zákona akcie a reakcie pomocou balónov.
Pedáluj a svieť – výroba elektriny pomocou vlastnej práce
– premena mechanickej energie na elektrickú (obr. 2).

Individuálne sme už poradili tisíckam záujemcov. Odborných
konzultantov v centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici
a v Košiciach je možné kontaktovať telefonicky na bezplatnej
linke 0800 199 399, mailom alebo osobne.
Ak chcete, aby sme Vám pripravili tlačené materiály určené
pre školy, môžete sa obrátiť na poradenské centrum ŽIŤ
ENERGIOU v Banskej Bystrici, konkrétne na špecialistov
z Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA,
kamaratkaenergia@siea.gov.sk. Materiály si je možné prevziať
v poradenskom centre vo Vašom okolí.

Ako využiť poradenstvo
Obrázok 2 Pedáluj a svieť

Bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU je financované
prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast patriaceho pod Ministerstvo hospodárstva
SR zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Projekt pripravili
a realizujú
odborní
pracovníci
Slovenskej
inovačnej
a energetickej agentúry, ktorí majú dlhoročné skúsenosti
s poskytovaním energetického poradenstva.
Zástupcovia škôl sa na nich môžu obrátiť aj v súvislosti
s riešením projektov zabezpečujúcich úspory energie alebo
využívanie obnoviteľných zdrojov energie na konkrétnej škole.

Mgr. Diana Kosová
samostatný odborný zamestnanec špecialista
Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Rudlovská cesta 53,
974 28 Banská Bystrica, Slovenská republika
e-mail: diana.kosova@siea.gov.sk

FAZOWY MODEL PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW DYDAKTYCZNYCH
PHASE MODEL DESIGN OF COMPUTER EDUCATIONAL PROGRAMS
Wojciech WALAT
Abstrakt
W artykule omówiono składowe komponenty procedury projektowania opracowania komputerowego programu dydaktycznego
(KPD). Praca nad tego typu programem przebiega od określenia ogólnych celów dydaktycznych, jakim ma służyć opracowywanie,
poprzez analizę dydaktyczną, charakterystykę psychofizyczną uczniów (odbiorców KPD), opracowanie narzędzi kontroli wstępnej,
opracowanie strategii nauczania i wreszcie właściwe projektowanie i wykonanie opracowania dydaktycznego (w naszym przypadku
KPD). Procedurę tę kończy przygotowanie narzędzi pomiaru kontroli bieżącej (kształtującej) oraz kontroli zbierającej
(podsumowującej).
Kluczowe słowa: komputerowy program dydaktyczny, kompetencje kluczowe, nauczyciel
Abstract
I talked in this article over the component components of procedure of designing of study the computer educational program
(CED). Work over this runs the type the programme from qualification of general didactic aims, with what there is to serve the working
out, across didactic analysis, the pupils’ psychophysical profile (the recipient the CED), the study of tools of preliminary control, the
study of strategy of teaching and at last proper projection and realization of didactic study (in our the case the CED). The preparation
of tools of measurement current control finishes procedure this (formative) as well as assembling control (summing up).
Key words: computer educational program, key competence, teacher
1. Fazowy model projektowania komputerowych
programów dydaktycznych

Projektowanie CPD jest procesem fazowym (rys. 1).
Rozpoczyna go zespół działań, które zmierzają do określenia
celów dydaktycznych. Wyprowadza się je na podstawie
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określenia potrzeb edukacyjnych będących stwierdzoną
rozbieżnością pomiędzy oczekiwaniami a stanem obecnym
rozwoju uczniów [1].
Projektowanie HPD opiera się na konieczności uwzględnienia
w tworzonych przez nauczycieli rozwiązaniach programowych
trzech grup czynników:
 określeniu „punktu wyjścia” rozeznaniu w jakich warunkach
rozpoczyna się lekcję;
 określeniu „punku dojścia”, tj. celu do jakiego lekcja ma
doprowadzić;
 przewidywaniu działań nauczyciela i uczniów, metod
nauczania i uczenia się, środków dydaktycznych, form
organizacyjnych pracy uczniów zespolonych wspólna ideą
jak najbardziej skutecznych, ekonomicznych od „punktu
wyjścia” do „punktu dojścia”.
Ogólna nie tyle procedura, co lista kryteriów (czy też
czynników), które należy brać pod uwagę przy ustalaniu zadań
możliwych do zastosowania dla projektowanych programów
dydaktycznych obejmuje:
1) kryterium celów – środki dydaktyczne należy dobierać
z punktu widzenia celów zajęć, czyli zakładanych efektów
w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw uczniów;
2) kryterium treści – decydującym czynnikiem determinującym
dobór środków dydaktycznych są treści zajęć, a zwłaszcza
ich właściwości fizykalne: statyczność lub dynamiczność,
realność
lub
abstrakcyjność,
jednobarwność
lub
wielobarwność;
3) kryterium właściwości uczniów – jednak nie wszyscy
nauczyciele w zadowalającym stopniu opanowali biegłość
pracy z programem i potrafią go zastosować w każdej,
wymagającej tego, sytuacji dydaktycznej; często preferują
bezpośredni kontakt z uczniem, podczas, gdy w ich opinii
tego typu opracowania dydaktyczne kontakt ten
ograniczają, czy wręcz eliminują;
4) kryteria ekonomiczne – często nakład pracy i poniesionych
kosztów na przygotowanie HPD jest niewspółmierny do
uzyskanych efektów dydaktycznych;
5) kryteria organizacyjno-techniczne – należy wziąć pod uwagę
czasochłonność wykorzystania HPD w czasie zajęć;
gwałtowne zmiany dominujących rodzajów aktywności
uczniów w czasie zajęć, np. z recepcyjnej i intelektualnej
(słuchanie
wykładu,
pogadanki)
na
sensoryczną,
emocjonalną
i
intelektualną
(oglądanie
filmu
z jednoczesnym sporządzaniem jego streszczenia) prowadzi
do szybkiego zmęczenia i dekoncentracji.

pożądanych kierunków zmian w podejmowanych działaniach
przez uczniów.

Rys. 1. Model podejścia systemowego do projektowania
hipermedialnych programów dydaktycznych [2]
(modyfikacja własna).
Analiza dydaktyczna. Istotą analizy dydaktycznej jest
określenie, jakie umiejętności uczeń musi posiadać przed
podjęciem uczenia się, a jakie w trakcie, aby osiągnąć założony
cel (rys. 1). Jeżeli będzie to umiejętność posługiwania się
edytorem tekstu, to należy poprzez analizę dydaktyczną
rozpoznać, jakie umiejętności składowe należy opanować. Taką
analizę nazwać można proceduralną polegającą na określeniu
listy kolejnych czynności składających się na daną procedurę.
Efektem tej analizy może być opracowanie algorytmu dla danej
umiejętności.
Określenie właściwości uczniów w momencie
uczenia się. Uczenie się nie jest nigdy budowaniem „na
pustym polu”. Uczniowie przychodzą do szkoły z całym
bagażem swoich doświadczeń środowiskowych (rys. 1). Wiedzą,
umiejętnościami i wartościami przyswojonymi i utrwalonymi
poza szkołą. Oczywiście ten stan będzie bardzo różny dla
poszczególnych uczniów. Od nauczyciela-projektanta HPD
wymaga się określenia tego stanu początkowego, nazwijmy to
„na wejściu” procesu uczenia się. Musi on zdecydować od czego
zacząć nauczanie, co dla jednych uczniów będzie niezbędne,
a dla innych zbyteczne. A może ze względu na duże różnice
indywidualne należ wprowadzić nauczanie wyrównujące (np.
W przypadku posługiwania się edytorem teksu należy określić
to, czy wszyscy uczniowie pracowali już z tym rodzajem
programów komputerowych).
Sformułowanie celów operacyjnych i kontrola
wstępna. W analizie dydaktycznej chodzi nie tyle
o zastanowienie się, np. jak zaznajomić uczniów z prawem
Ohma (jak sformatować w edytorze teksu fragment książki?),
ale przede wszystkim poszukiwanie odpowiedzi na pytanie:

2. Główne komponenty procedury projektowania
hipermedialnych opracowań dydaktycznych
Określenie
celu
projektowanego
programu.
Procedura
projektowania
jakiegokolwiek
działania
dydaktycznego rozpoczyna się od ustalenia jego celu (rys. 1).
Celem tym jest zawsze ustalenie tego, jakie zdatności ma
przyswoić sobie uczeń w wyniku nauczania. Są formułowane

wcześniej niż treść nauczania, są pierwotne wobec tej treści.
Ich określenie jako wymiaru treści nauczania pozwoli na
kontrolę tej treści ze względu na cele, to znaczy takie
sformułowanie treści, by cele mogły być osiągnięte [3].
W formułowaniu celów nauczania należy po pierwsze
odpowiedzieć sobie na pytanie czy dotyczą one bezpośrednio
zmian, jakie mają zajść w zachowaniu (postępowaniu ucznia),
np. uczeń opanuje klasyfikację czworokątów, czy dotyczą pracy
nauczyciela, np. uczeń zainteresuje się historią misji
kosmicznych. Ta pierwsza grupa celów dotyczy rzeczywistego
zamiaru doprowadzenia uczniów do odpowiednich umiejętności
(w określonym czasie). Drugą grupę stanowią cele dotyczące

jakie zmiany mogą nastąpić w psychice ucznia po takim (a jakie
po innym) zaznajamianiu go z prawem Ohma (formatowaniu
tekstu)? Rzecz idzie zatem o wyniki – i wyniki te były zawsze

przedmiotem sporów w z punku widzenia ich klasyfikowania
i hierarchizowania, czyli budowania taksonomii. Przyjęta
taksonomia jest swoistym szkieletem tworzącym program
dydaktyczny (rys. 1).
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Wybór strategii nauczania (strategii dydaktycznej).
Określa ona plan wspomagania uczniów w osiąganiu przez nich
wyznaczonych celów. Dlatego występuję tu dalszy ciąg
konsekwencji w projektowaniu dydaktycznym. Charakter
wskazanych do osiągnięcia przez uczniów zdatności wyznaczy
sposób ich ucznia się (rys. 1). W dydaktyce ogólnej utrwalił się
podział wyróżniający cztery zasadnicze drogi (toki, strategie)
uczenia się: przez przyswajanie, odkrywanie, działanie
i przeżywanie.
Opracowanie materiałów dydaktycznych. Pojęcie
materiałów dydaktycznych odnoszę do tych wszystkich pomocy
wykorzystywanych przez nauczyciela i uczniów w procesie
dydaktycznym. Odróżniam je od urządzeń, które służą np. do
ich prezentacji. Foliogram, mapa, ilustracja, książka do
wypełniania, program komputerowy będzie materiałem
dydaktycznym, natomiast projektoskop, aparat fotograficzny,
komputer będą w tym wypadku środkami dydaktycznymi.
W tym znaczeniu HPD jest swoistym materiałem dydaktycznym,
którego miejsce w procesie dydaktycznym wyznaczają cele
operacyjne i strategia dydaktyczna. Programy te wychodzą już
dużo dalej niż przypisywana im wcześniej rola upoglądowienia
procesu dydaktycznego.
Kontrola
bieżąca
(korektywna,
kształtująca)
i sumująca. Nawet najlepiej przygotowany HPD może zostać
poprawiony, zmieniony w znacznym zakresie. Zmiany te
wynikać będą z wniosków wyprowadzonych na podstawie
obserwacji pracy uczniów z tym programem, opinii różnych
nauczycieli go wykorzystujących, a przede wszystkim efektów –
osiągnięć uczniów. I nie chodzi tu o tradycyjne pojmowanie
skuteczności uczenia się, gdzie przyjmuje się, że nowy materiał
na ocenę bardzo dobrą opanuje zaledwie kilku uczniów
w klasie, a większość będą to uczniowie czwórkowi i trójkowi,
a tylko kilku będzie dwójkowych – czyli rozkład wyników będzie
zgodny z krzywą rozkładu normalnego. W procesach
dydaktycznych chodzi o opanowanie założonych zdatności na
poziomie co najmniej podstawowym, a najlepiej dla wszystkich

uczniów pełnym. Z oczywistych względów – chociażby różnic
indywidualnych pomiędzy uczniami – jest to niemożliwe (rys.
1).
Podsumowanie
Jak pisze T. Husen [4]: nauczyciela przyszłości należy
wyobrazić sobie jako lekarza, który po postawieniu
indywidualnej diagnozy wypisuje najskuteczniejszą receptę dla
danego ucznia i poleca ją zrealizować w aptece wypróbowanych
i sprawdzonych środków dydaktycznych. Dodam, że wśród tych
środków znajdują się te klasyczne, przez wieki doskonale
wzmacniające rozwój człowieka, ale są ciągle pojawiać się będą
nowe oparte na nieznanych dotąd recepturach. Tylko rozsądne
i uzasadnione ich stosowanie jest gwarancją sukcesów
dydaktycznych uczniów i ich nauczycieli.
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PROBLEMATIKA STYLŮ UČENÍ ŽÁKŮ VE VYUČOVACÍM PROCESU
ISSUES LEARNING STYLES OF STUDENTS IN THE TEACHING PROCESS
Martina REŠKOVÁ
Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na učební styl žáků ve vyučovacím procesu. Příspěvek dále pojednává o klasifikaci učebních stylů z hlediska
preference smyslových podnětů. Tato klasifikace rozděluje jedince podle mentálních postupů a návyků používaných při vybavování
informací na dva základní typy, vizuální a auditivní. Vedle těchto dvou hlavních typů lze vymezit a charakterizovat další dva typy, a to
haptický a slovně-pojmový.
Klíčová slova: učební styly žáka, klasifikace učebních stylů.
Abstract
The paper focuses on learning style of students in the teaching process. The paper also discusses the classification of learning
styles preferences in terms of sensory stimuli. This classification divides individuals by mental habits and procedures used in providing
information on two basic types, visual and auditory. In addition to these two main types can be identified and characterized two other
types, and haptic and verbal-conceptual.
Key words: learning styles of students, classification of learning styles.
Úvod

dosáhnout toho, aby si žák odnesl co nejvíce z jejich hodiny.
Tohoto lze docílit takovým způsobem, že žákům přizpůsobíme
hodinu tak, aby každý z nich našel svůj styl učení, který mu

Škola se snaží žákům ulehčovat proces učení se. Každý žák
má jiné potřeby z hlediska vlastního učení. Každému jedinci
vyhovuje jiný styl učení. Učitelé ve vyučovacím procesu se snaží
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nejvíce vyhovuje. Článek pojednává o učebním stylu žáků
a klasifikaci učebních stylů.
Učební styly žáka
Každý z nás se v průběhu celého svého života učí novým
věcem, ale ne každý člověk k tomuto učení přistupuje stejným
způsobem. Pojem učební styl je chápán různými autory
nejednotně. Obecně bychom mohli říct, že tento pojem
vyjadřuje individuální způsob učení každého z nás.
Dle pedagogického slovníku jsou učební styly definovány
jako: „postupy při učení, které jedinec používá v určitém období

života ve většině situací pedagogického typu. Jsou do jisté míry
nezávislé na obsahu učení. Vznikají na vrozeném základu
(kognitivní styl) a rozvíjejí se spolupůsobením vnitřních
i vnějších vlivů.“ (Průcha; Walterová; Mareš, 2001)
J. Mareš definuje styly učení jako „[...] postupy při učení,
které jedinec v daném období preferuje, postupy svébytné svou
orientovaností, motivovaností, strukturou, posloupností,
hloubkou, propracovaností, flexibilitou.“ (Mareš, 1998, s. 75)

Obrázek 1 Model struktury učebního stylu žáků (Curry, 1990)
Nejhlubší vrstva je nejstabilnější, a proto je velmi obtížné ji
ovlivnit vnějším působením. Opírá se o vrozený základ a
primární asociační strukturu, které spolu zakládají kognitivní styl
učícího se jedince. Vrstva, která zahrnuje procesy, jimiž žák
zpracovává informace, vyrůstá zřejmě z kognitivního stylu, ale
je již částečně ovlivnitelná vnějšími zásahy. Další vrstva
zahrnující sociální, motivační procesy je vnějšími podmínkami
více ovlivnitelná (učitelem, rodiči, životními situacemi apod.).
Tato vrstva úzce souvisí s aktivitou limbického systému,
zrakového a sluchového asociačního kortexu. Vrchní vrstva,
výukové preference žáků je ovlivnitelná pedagogickým
působením učitele. Zároveň je patrné, že vrstvy se do určité
míry „prostupují“, a při učení působí jako celek, komplex více
činitelů. (More, 1993)

Zjednodušeně řečeno, učebním stylem je určitý individuálně
specifický způsob učení, kterému v určitém období dává žák
přednost a běžně jej používá v různých situacích. Jedná se tedy
o relativně ustálený soubor činností, který se opírá o určitý
kognitivní styl, o způsob zpracování informací a který se rovněž
může měnit pod vlivy výchovy a sebevýchovy.
Kognitivní styly můžeme vymezit jako charakteristické

způsoby, jimiž lidé vnímají, zapamatovávají si informace, myslí,
řeší problémy, rozhodují se (Mareš, 1998, s. 50).

Kognitivní styl, který je základem pro postupný rozvoj
individuálních učebních stylů, velice úzce souvisí s primární
asociační strukturou jedince. Primární asociační struktura dítěte
se vytváří na základě genetických předpokladů během prvních
měsíců postnatálního vývoje, především pod vlivem interakce
s vnějšími vlivy, tedy komponenty prostředí, které dítě
obklopují.
Ke kognitivnímu stylu se dále přidávají učební dovednosti,
zkušenosti, schopnosti, ale i postoje a vnitřní motivy k učení,
i zděděné predispozice k poznávání a učení. P. Dittrich učební
styl definuje jako obecný program, který vzniká u žáka na

Klasifikace učebních stylů
Učební styly je možné rozlišovat podle různých hledisek. Nás
bude zajímat klasifikace, která se opírá o preferované
smyslové podměty.
Ve vztahu k asociační struktuře může být u různých jedinců
preferována konsolidace informací na základě vizuálních,
auditivních či haptických vjemů. Z tohoto modelu vychází A. de
la Garanderie (In Y. Bertrand, 1998) a rozděluje jedince podle
mentálních postupů a návyků používaných při vybavování
informací na dva základní typy, vizuální a auditivní.
Vizuální typ si realitu představuje a konstruuje v podobě
vizuálních mentálních obrazců věcí, tvarů. Zajímá se spíše
o situaci než o její aktéry. Představí si všechny údaje
o problému dřív, než začne vyvíjet jakékoli úsilí o řešení.
Úsudek je situován v prostoru, přehlíží čas. Je-li reprezentace
číselná, pak bude řešení nalezeno hledáním pravidelností
a zákonitostí. Je-li reprezentace grafická, bude řešení nalezeno
prostorovou reorganizací. Žáci s tímto učebním stylem se
spoléhají na svoji zrakovou paměť. Lépe se tedy učí z textu
čteného než slyšeného. Při zkoušení se jim paměťová stopa
vybavuje vizuálně – neboli jasně si vzpomenou, na kterém
místě stránky byl text napsán, jak vypadal, jakým byl
doprovázen obrázkem, kterými byl napsán barvami apod.
Vizuální typy žáků se nejlépe učí z vlastnoručně psaných
poznámek, které obsahují řadu vizualizačních prvků, jimiž se
snaží obohacovat i tištěné texty např. v učebnicích nebo ve
skriptech. Preferují pořizování si nákresů, obrázků, schémat,
jejich poznámky jsou plné šipek, rozkreslených algoritmů apod.
Auditivní typ si realitu vypráví v podobě vnitřního jazyka,
činnost vyvíjí pomocí verbálních či auditivních mentálních
obrazů. Zajímá se spíše o aktéry než o situace. Začíná problém
řešit vyprávěním. Údaje si uvědomuje postupně. Auditivní typy
žáků se lépe učí ze slyšeného textu. Proto si při výkladu učitele i
při učení z učebnice polohlasně nebo šeptem přeříkávají, co
čtou, eventuálně co učitel říká. Zapamatování jim usnadňuje to,

základě osobnostních charakteristik a způsobuje, že žák
přistupuje k učení a postupuje při něm v různých situacích
podobným způsobem.“ (Dittrich, 1993, s. 34-36)
Styly učení lze charakterizovat jako svébytné postupy při
učení:
 které vznikají na vrozeném základě;
 které mají charakter metastrategie učení;
 které žák uplatňuje v určitém období života (věkem se
mohou měnit);
 které částečně závisejí na učivu a tedy i na učebním
předmětu;
 které
vedou
k výsledkům
určitého
typu
(např.
k zapamatování poznatků nebo k jejich porozumění);
 které se rozvíjejí spolupůsobením vnějších podmínek (vlivů),
dají se do určité míry ovlivňovat a měnit. (Dittich, 1993)

Styly učení jsou neuvědomované. Pro většinu učících se
jedinců jde o natolik běžné a automatizované postupy, které
jsou navíc subjektivně vyhovující, že se je nesnaží nijak
záměrně modifikovat a zlepšovat. Učební styly jsou neměnné.
Je však třeba si uvědomit, že styl učení zahrnuje vždy více
složek, které se vzájemně podmiňují. Vedle složky poznávací
(kognitivní) je to složka motivační, emociální a sociální, vliv
vnějších a vnitřních podmínek a složka autoregulační (řízení
vlastního učení). L. Curry uvádí následující model (viz Obrázek
1) učebního stylu žáků, které je možné si představit jako cibuli
o několika vrstvách. (Curry, 1990)
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že o věcech rádi hovoří a diskutují, vyptávají se na všelijaké
podrobnosti. (Bertrand, 1998)
Vedle těchto dvou hlavních typů je podle M. Sováka (1990)
možné ještě vymezit a charakterizovat další dva typy učebního
stylu z hlediska preference smyslových podnětů.
Haptický typ preferuje informace získané na základě
hmatového vnímání. Dobře si tedy zapamatuje to, co si ohmatá,
co konkrétně vnímá. Bývají manuálně zruční a obvykle také
velmi zvídaví. Učivo si dobře osvojují pomocí pohybových prvků.
V reálné školní praxi je haptický učební styl rozvíjen
nedostatečně. Reálných objektů či manuálních činností se ve
výuce využívá zřídka.
Slovně-pojmový typ se ve školní populaci vyskytuje jen
vzácně. Žáci s tímto stylem učení pracují s vysokou mírou
abstrakce. Učí se tím, že si ujasňují vzájemné vztahy a vazby
mezi pojmy a vytváří z nich celkovou strukturu, kterou si potom
na základě logických souvislostí ukládají do paměti. (Sovák,
1990)

např. akustický typ, musí přesto ve výuce využívat i vizuální a
haptické podněty, třebaže sám je nepreferuje.
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Závěr
U uvedené klasifikace učebních stylů dle smyslových
podnětů je třeba upozornit, že tyto typy jsou pouhé
schematické obrazy a u žáků se jen výjimečně vyskytují ve
zcela vyhraněné formě. Prakticky existují žáci s různými
směnými typy učení nebo s mezitypy. Preference určitého typu
informačního kanálu však bývá zřetelná. Z hlediska edukační
praxe je však důležité, aby učitel při výuce poskytoval možnost
využít co nejvíce smyslových podnětů tak, aby žádný z těchto
uvedených typů učení nebyl diskriminován. Pokud je učitel sám
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SÚČASNÝ STAV ZÍSKAVANIA PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV 2. STUPŇA ZŠ
SO ZAMERANÍM NA RUČNÉ OBRÁBANIE DREVA
THE CURRENT STATE OF OBTAINING OF PRACTICAL STUDENTS' SKILLS ON SECOND GRADE
IN PRIMARY SCHOOL WITH A FOCUS ON HANDMADE WOODWORKING
Michal CIMRA, Alena OČKAJOVÁ
Abstrakt
Predložený príspevok prináša pohľad na súčasný stav praktickej prípravy žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Našou úlohou
bolo poukázať na rozdielne podmienky, ktoré základné školy žiakom ponúkajú. Výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného na
základných školách na Slovensku a v Čechách informujú o učebných pomôckach využívaných na výučbu tematického okruhu Materiály
a technológie / Práca s technickými materiálmi, o spôsoboch ručného opracovania dreva, ktoré si žiaci vyskúšajú prakticky a o žiackych
prácach na hotových výrobkoch. Uvedené výsledky poukazujú na rozdiely medzi slovenskými a českými základnými školami.
Kľúčové slová: technické vzdelávanie, predmet Technika, základná škola, žiak, praktické zručnosti.
Abstract
The current state of obtaining of practical students' skills on the second grade of primary school with a focus on handmade
woodworking. The article provides insight into the current state of the practical training of students in lower secondary education. Our
task was to point to the different conditions that primary schools offer to pupils. The results of the questionnaire survey conducted in
primary schools in Slovakia and Czech Republic inform about teaching aids used in teaching of the thematic range Materials and
Technologies / Working with Technical Materials, on ways of manual processing wood which pupils try practically, and about the
students' work out on finished products. These results indicate differences between Slovak and Czech primary schools.
Keywords: technical education, object technology, primary schol, pupil, practical skills
Úvod

životných situácií. (Šípková, 2010). O existencii drevárskych
remesiel naznačujú rôzne súpisy, spomínajúce šindliarov,
debnárov kolovratníkov, korytárov, mlynárov, tesárov, tokárov
a iných. História nám dodnes potvrdzuje, že drevo malo
spočiatku takmer univerzálny charakter, no neskôr sa začalo

Drevo je materiál, ktorý sprevádzal človeka počas celej jeho
histórie od úsvitu kultúry v prehistorických dobách, až po
súčasnosť. Jeho estetické kvality a technické vlastnosti nesúce
ľudský rozmer ho predurčili k uplatneniu v širokom spektre
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nahrádzať inými materiálmi. Zároveň však musíme akceptovať
fakt, že súčasný úpadok remeselnej výroby podnietil
predovšetkým rozvoj priemyselnej výroby.
Žiaci sa po prvý krát stretnú s drevom už na základnej
škole. Medzi jednotlivými základnými školami však môžeme
registrovať nemalé rozdiely, ktoré súvisia predovšetkým
s priestorovým
vybavením
a materiálno
–
technickým
zabezpečením. Pri výučbe niektorých tém v predmete Technika
je technické vybavenie (učebné pomôcky, didaktická technika,
školské dielne) veľmi dôležité. Pokiaľ chce učiteľ vo vyučovaní
spojiť teoretické vedomosti s konkrétnymi manuálnymi
zručnosťami, potrebuje mať k tomu vhodné podmienky.
V opačnom prípade nedochádza k naplneniu podstaty
vyučovania tohto predmetu. Žiaci strácajú kontakt s pracovným
prostredím, čím nedochádza k vytvoreniu pozitívneho vzťahu
k technickým materiálom ako takým (Cimra, 2013).

1 Profesijná orientácia žiakov
Pracovná výchova bola vo všetkých dobách v každom
spoločenskom zriadení chápaná predovšetkým ako výchova
k práci, príprava pre praktický život (Skalková, 1999). Vďaka
technickému vzdelávaniu na základných školách by žiak mal
nadobudnúť základné kompetencie, aby bol schopný orientovať
sa v technickej problematike a dosiahnuť základnú technickú
gramotnosť (Handlovská, 2012).
Každý žiak základnej školy sa dostane do okamihu, kedy sa
potrebuje rozhodnúť a vybrať si strednú školu. Jeho
rozhodnutie neraz ovplyvnia informácie o rôznych profesiách,
alebo predmetoch jeho záujmu. Doterajšie výskumy zamerané
na zistenie profesionálnej orientácie žiakov jasne potvrdzujú, že
záujem žiakov o drevárske odbory z roka na rok klesá, čo
dokumentuje Graf 1, v ktorom sú porovnané počty
novoprijatých
žiakov
na
študijný
odbor
Drevárstvo
a nábytkárstvo s novoprijatými žiakmi na študijný odbor Grafik
digitálnych médií.
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Graf 1 Počet novoprijatých žiakov (SR)

 realizácia

Z vyššie uvedených dôvodov sme sa rozhodli zrealizovať
prieskum. Analýzu výsledkov realizovaného prieskumu
z pohľadu priestorového vybavenia a materiálno – technického
zabezpečenia, ako aj charakteru výučby témy ručné
opracovanie dreva, sme prezentovali na konferencii
doktorandov: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu
rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti, konanej dňa 13. júna
2013. Osobitne nás zaujal problém využívania učebných
pomôcok a spôsoby ručného opracovania dreva, ktoré si žiaci
osvojujú nielen teoreticky ale aj prakticky. Podrobnejšej analýze
sa venujeme v nasledujúcej časti.

dotazníkového
prieskumu
na
vybranej
prieskumnej vzorke,
 vyhodnotenie prieskumu,
 analýza a interpretácia výsledkov dotazníkového prieskumu
pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód,
 formulácia záverov.
Prieskumnú vzorku tvorili učitelia, ktorí vyučujú predmet
Technika / Praktické činnosti na 2. stupni ZŠ na Slovensku a v
Čechách.
Prieskum
prebiehal
formou
anonymného
elektronického dotazníka v rozmedzí od apríla 2013 do júna
2013. Dotazníky boli administrované formou e-mailu a bolo ich
možné vyplniť priamo on-line. Oslovených bolo 300 ZŠ zo
Slovenska a 300 ZŠ z Českej republiky. Dotazník bol
konštruovaný ako neštandardizovaný a pozostával z otvorených
a
polouzavretých
otázok.
Návratnosť
zo
Slovenska
predstavovala 15,3 % a z Českej republiky 10,3 %.
Z uvedeného môžeme konštatovať, že napriek tomu, že
dotazník bol anonymný, návratnosť nebola vysoká.

2 Cieľ a realizácia prieskumu
Cieľom prieskumu bolo zistenie súčasného stavu získavania
praktických zručností žiakov so zameraním na ručné obrábanie
dreva v tematickom okruhu Materiály a technológie (v Českej
republike Práca s technickými materiálmi) na 2. stupni ZŠ na
Slovensku a v Čechách. Pozornosť sme venovali druhom
učebných pomôcok, ktoré učitelia používajú a spôsobom
ručného obrábania dreva, ktoré si žiaci osvojujú nielen
teoreticky ale aj prakticky. Zároveň nás zaujímalo, či na
vyučovaní žiaci zhotovujú aj hotové výrobky.
Úlohy prieskumu:
 výber reprezentatívnej vzorky z celého územia na Slovensku
a v Českej republike,
 návrh anonymného dotazníka na zistenie podmienok a
súčasného stavu vyučovania tematického okruhu Materiály
a technológie / Práca s technickými materiálmi na 2. stupni
ZŠ,

3 Analýza a interpretácia výsledkov
Vzhľadom na veľkosť príspevku uvádzame analýzu len
niektorých odpovedí z realizovaného prieskumu. Výsledky
informujú o:
 súčasnom stave používania učebných pomôcok v
tematickom okruhu Materiály a technológie (v Českej
republike Práca s technickými materiálmi),
 spôsoboch ručného obrábania dreva, ktoré si žiaci osvojujú
nielen teoreticky ale aj prakticky,
 žiackych prácach na hotových výrobkoch.

44

Časopis Technika a vzdelávanie, 2, 2013, č. 2
V prvej z vybraných položiek sme sa respondentov pýtali,
aké učebné pomôcky používajú na výučbu tematického okruhu
Materiály a technológie / Práca s technickými materiálmi.
Otázka bola otvorená, čo respondentom umožňovalo vyjadriť

sa, resp. napísať jednotlivé učebné pomôcky. Odpovede sa
v mnohom líšili, preto sme ich rozdelili do štyroch kategórií,
Graf 2.
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Graf 2 Učebné pomôcky používané na výučbu tematického okruhu Materiály a technológie / Práca s technickými materiálmi
Do prvej kategórie sme zaradili Nástroje a náradie na ručné
opracovanie dreva. Na Slovensku patria medzi najmenej

tvoria multimediálne prezentácie, ktoré na Slovensku používa
30 % opýtaných. Keďže v Českej republike prevláda skôr
praktická činnosť, tento druh pomôcok je používaný najmenej
(8 %). Štvrtú kategóriu tvoria učebnice a knihy, ktoré majú na
Slovensku a v Čechách takmer rovnaké zastúpenie (21 % a 18
%).
V položke č.2 sme sa pýtali: „Ktoré spôsoby ručného
obrábania dreva si žiaci vyskúšajú prakticky?“ Medzi
odpoveďami respondentov zo Slovenska a Čiech nie je veľký
rozdiel (Graf 3).

Počet respondentov (%)

používané učebné pomôcky (len 16 %). Naopak v Čechách sú
najpoužívanejšie, čo sme aj predpokladali, keďže české
základné školy disponujú či už lepším priestorovým vybavením
alebo materiálno – technickým zabezpečením (Cimra, 2013).
Druhú kategóriu tvorili Vzorkovnice technických materiálov,
ktoré sú na Slovensku najpoužívanejšie. Odpovedalo tak 33 %
respondentov. Tento druh učebných pomôcok však
nepodporuje rozvoj praktických zručností. Tretiu kategóriu
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Graf 3 Spôsoby ručného obrábania dreva, ktoré si žiaci vyskúšajú prakticky
Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ to podmienky školy
dovoľujú, žiaci si prakticky vyskúšajú takmer všetky spôsoby
ručného obrábania dreva. Z grafu môžeme vidieť, že niektoré
spôsoby ručného obrábania dreva sú vyučované viac, niektoré
menej. Hobľovanie, dlabanie a vŕtanie majú vo vyučovacom
procese pomerne malé zastúpenie. Predpokladáme, že
hobľovanie a dlabanie učitelia zavádzajú do výučby len ako
doplnkovú aktivitu, a to buď z dôvodu časového, alebo kvôli
nedostatku materiálu a pracovného náradia. Vŕtanie býva
mnohokrát len výnimkou, keď žiaci vŕtajú len pod dozorom
učiteľa elektrickou alebo AKU vŕtačkou. Na základných školách
sa
z bezpečnostného
hľadiska
nepočíta
s použitím
mechanizačných prostriedkov.
V ďalšej z položiek sme sa pýtali, či žiaci zhotovujú výrobky,
a ak áno, aké. Otázka bola otvorená a respondenti zo Slovenska
i Čiech odpovedali rôzne. Medzi odpoveďami respondentov zo
Slovenska a Čiech sme nezaznamenali výrazný rozdiel.

Najfrekventovanejšou odpoveďou boli vtáčie búdky, kŕmidlá pre
vtáky. Medzi odpoveďami boli aj napr.: drevené škatuľky,
drevené hračky, varešky, drevený rámik, stojany na ceruzky,
lopárik, svietniky, brúsidlá na ceruzky a iné. Keďže otázka
nebola zameraná na konkrétny technický materiál, respondenti
uvádzali okrem drevených výrobkov aj výrobky z plastov, resp.
z recyklovaného odpadu – PET fľaše. Predpokladáme, že takto
dostupný materiál využívajú z dôvodu nedostatku iného
materiálu (napr. dreva).
Záver
Cieľom príspevku bolo oboznámiť čitateľa so súčasným
stavom praktickej prípravy žiakov v nižšom sekundárnom
vzdelávaní.
Najpoužívanejšou
učebnou
pomôckou
na
vyučovanie tematického okruhu Materiály a technológie na
Slovensku sú vzorkovnice technických materiálov. V Čechách sú
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najpoužívanejšie učebné pomôcky nástroje a náradie na ručné
obrábanie dreva. Ako vyplynulo z nášho doterajšieho
prieskumu, tento rozdiel pripisujeme najmä tomu, že základné
školy v Čechách disponujú väčším množstvom funkčných dielní.
Na školách, ktorých podmienky dovoľujú výučbu praktických
zručností a učitelia do tematických výchovno-vzdelávacích
plánov zakomponovali tému ručné obrábanie dreva, sa žiaci na
vyučovaní stretnú takmer so všetkými pracovnými operáciami.
Predpokladáme, že hobľovanie, dlabanie a vŕtanie patria medzi
pracovné operácie, ktoré si vyžadujú zvýšenú bezpečnosť alebo
väčší časový priestor, v dôsledku čoho sú zaraďované do
vyučovania zriedkavejšie.
Z nášho prieskumu ďalej vyplynulo, že žiaci na Slovensku
i v Čechách v tematickom okruhu Materiály a technológie /
Práca s technickými materiálmi zhotovujú aj hotové výrobky, čo
je z nášho pohľadu prospešné. Napriek nepriaznivým
podmienkam
a nedostatku
materiálno-technického
zabezpečenia si vyučujúci mnohokrát zabezpečujú materiál
svojpomocne, alebo na prácu so žiakmi využívajú ľahko
dostupný materiál, tzv. recyklovateľný.
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MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA VÝUČBY ODBORNÉHO PREDMETU PRESTAVBY BUDOV
POSSIBILITIES OF STREAMLINING EDUCATION IN VOCATIONAL SUBJECT RECONSTRUCTION OF
BUILDINGS
Pavol LABUDA, Daniel NOVÁK
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá zefektívnením výučby s pomocou použitia multimediálnych učebných pomôcok. Uvádza východiská a dôvody,
prečo je potrebná zmena súčasného stavu v odbornom predmete Prestavby budov. Príspevok tiež popisuje navrhnutú multimediálnu
učebnú pomôcku pre vybraný obsah učiva, slúžiacu na zefektívnenie výučby v odbornom predmete Prestavby budov
Kľúčové slová: Multimédiá. Učebnica. Učebná pomôcka. Odborný predmet. Prestavby budov.
Abstract
Contribution deals with the effectiveness in teaching by the use multimedia teaching aids. Stated assumptions and the reasons why
change is needed in the current state in vocational subjects Reconstruction of buildings. The contribution also describes the proposed
multimedia teaching tool for selected curriculum content, serving to improve the teaching in vocational subjects Reconstruction of
buildings.
Keywords: Multimedia. Textbook. Teaching aid. Vocational subjekt. Reconstruction of buildings.
Úvod

učebné pomôcky. Mnoho učiteľov, ktorí učia tradične,
z určitých
príčin
obchádzajú
používanie
moderných
multimediálnych učebných pomôcok. Najčastejšou príčinou je
časová náročnosť pri tvorbe takej pomôcky, čo učiteľov
odrádza. Rozhodli sme sa preto pre predmet Prestavby budov
vyhotoviť inovačné učebné materiály a multimediálnu
učebnú pomôcku, zaviesť ich do praxe a následne zistiť či
dané učebné materiály a multimediálna učebná pomôcka
ovplyvní a zefektívni kvalitu výučby v danom predmete.

Zvyšovanie efektivity a skvalitňovania výučby by malo byť
jedným z najdôležitejších procesov každej súčasnej školy.
Zefektívňovanie vyučovacieho procesu je možné viacerými
spôsobmi. Jedným z nich je aj implementovanie nových
učebníc a učebných pomôcok do vyučovacieho procesu.
Najmä v odborných predmetoch by sa malo dbať na čo
najrýchlejšie vyhotovenie a zaradenie nových učebníc,
odzrkadľujúcich súčasné trendy. Ukážkovým príkladom je
odborný predmet Prestavby budov, vyučovaný v učebnom
odbore 3661 2 -murár, kde aktuálne používaná učebnica má
viac ako 20 rokov. Samozrejme nová učebnica nezaručuje
zvýšenie efektivity vyučovacieho procesu, a preto je vhodné vo
vyučovacom procese aplikovať napríklad multimediálne

Faktory vplývajúce na kvalitu a efektívny edukačný
proces
Existuje mnoho možností, ako zefektívniť vyučovací proces.
Väčšina autorov zaoberajúcich sa zvyšovaním kvality
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vyučovacieho procesu sa zhodne na tom, že kvalitu, resp.
efektivitu výučby, určujú najmä tieto faktory:
 voľba a používanie vhodných vyučovacích metód a foriem,
 hodnotenie žiackych výkonov,
 ďalšie vzdelávanie učiteľov,
 vývoj učebných osnov,
 používanie učebníc, učebných pomôcok a didaktickej
techniky,
 riadenie vyučovacieho procesu. (Albert, 2002) (Hrmo,
Krpálková-Krelová, 2010, s. 124)

rekonštrukcií, adaptácií a opráv budov, ale aj iných stavebných
objektov. Doplňuje vedomosti zo stavebnej technológie,
vysvetľuje príčiny porúch stavebných konštrukcií, objasňuje ich
odstraňovanie, poukazuje na význam predlžovania životnosti
a zvyšovania hodnoty stavebných objektov pri dodržiavaní
špeciálnych technologických postupov. Dôraz kladie na
historické a chránené pamiatkové stavebné objekty. (Základné
pedagogické dokumenty 3661 2 - murár, 2004, s. 33).
Učebnica pre odborný predmet Prestavby budov,
používaná v učebnom odbore 3661 2 - murár na stredných
odborných školách, je stará viac ako 20 rokov. Vzhľadom na
dobu v akej žijeme, keď technický pokrok napreduje veľkou
rýchlosťou, mnoho učiva v tejto učebnici nekorešponduje
s požiadavkami súčasnosti. Učebnica nespĺňa svoje funkcie po
stránke odbornej, ale ani po stránke didaktickej, a to najmä
pokiaľ ide o zložky motivačnú, informačnú, systémovú,
rozvíjajúcu a výchovnú.
Dôležité je tiež spomenúť, že v niektorých kapitolách, resp.
tematických celkoch, v učebnici úplne absentujú názorné
ukážky – obrázky (fotografie). V tých kapitolách, kde sa obrázky
nachádzajú, je zas problém zistiť, čo sa na danom obrázku
vôbec nachádza. V dnešnej dobe, kedy sa kladie dôraz na
názornosť a sú široké možnosti použitia a pomoci informačných
technológii pri tvorbe učebníc, sú takéto zobrazenia
neprípustné. (Novák, Labuda, 2012, s. 49 - 50)
Zisťovali sme aj názory jednotlivých učiteľov predmetu
Prestavby budov, či momentálne používaná učebnica v danom
predmete je vhodná a postačujúca. Odpovede uvádzame
v grafe 1.

Zefektívnenie vyučovacieho procesu využitím
multimediálnej učebnej pomôcky
Jednou z možností zefektívnenia vyučovacieho procesu je
používanie multimediálnych učebných pomôcok. Obzvlášť
dôležité je používanie takýchto pomôcok v odborných
predmetoch, kde sa kladie vysoký dôraz najmä na názornosť.
Informačné a komunikačné technológie priaznivo
ovplyvňujú vyučovací proces. Začleňujú sa do vyučovacieho
procesu za účelom jeho skvalitnenia a zefektívnenia, pričom je
treba podotknúť najmä tú skutočnosť, že multimédiá
vyučovací proces dopĺňajú veľmi zaujímavo, čo radi uvítajú
nielen učitelia, ale čo je najdôležitejšie, aj žiaci. Proces
poznávania sa začína u žiakov vnímaním, čiže priamym
pôsobením predmetu na zmyslové orgány. Takýmto predmetom
je i učebná pomôcka. Jej účinok je tým väčší, čím viac
zmyslových orgánov sa zúčastňuje na jej vnímaní. (Ganajová,
Slivková, Hagenbucher, 2009)
Tým, že sa prostredníctvom multimédií pôsobí súbežne na
viac zmyslových receptorov v jednom okamihu, dosahujú sa
lepšie výsledky výučby, učivo je trvalejšie a hlbšie osvojené.
Obecne sa dajú multimédiá chápať ako digitálny prostriedok
integrujúci rôzne formáty dokumentov, resp. dát (napr. text,
tabuľky, animácie, obrazy, fotografie, schémy, ilustrácie, grafy,
mapy, zvuk, hovorený komentár, video a pod.); prienik
jednotlivých množín médií tvoriacich multimédiá je znázornený
na obrázku 1. (Dostál, 2009, s. 19)
Možnosti zjednotenia viacerých súčastí multimédií pomáhajú
subjektom v procese výučby pri nadobúdaní poznatkov
a kompetencií. Efektivita výučby a učenia sa pomocou týchto
pomôcok, prostriedkov, učebných materiálov a nových metód
vo výučbe je podstatne účinnejšia a zaujímavejšia pre
učiteľských profesionálov a najmä pre učiace sa subjekty v
súčasnej spoločnosti. (Kostrub, Severini, Rehúš, M.: 2012, s. 7)
Oblasti pamäte na ktoré pôsobia multimédiá:
 senzorická pamäť – táto umožňuje uchovávať na zlomky
sekúnd informácie zmyslových orgánov (uchovanie tvaru
objektu, predstava farby, vône a pod.),
 krátkodobá pamäť – uchovávanie naposledy vnímaných
informácií
na
niekoľko
sekúnd
(najčastejšie
ide
o uchovávanie slov),
 dlhodobá pamäť – informácie sa v tejto časti pamäte
uchovávajú na veľmi dlhú dobu, nezriedka aj na celý život
(najčastejšie sa jedná o uchovávanie spomienok zo života).
(Hrabčák, 2008, s. 22 - 23)

Obrázok 1 Prienik jednotlivých množín médií tvoriace
multimédiá (Hrabčák, 2008, s. 22)

Odborný predmet Prestavby budov a východiská pre
zefektívnenie výučby v tomto predmete
prostredníctvom multimediálnej učebnej pomôcky

Graf 1 Názory učiteľov na momentálne používanú učebnicu
Prestavby budov

Odborný predmet Prestavby budov sa vyučuje v učebnom
odbore 3661 2 - murár s časovou dotáciou 1 hodina
týždenne. Predmet je začlenený buď v druhom alebo treťom
ročníku daného učebného odboru.
Učivo vyučovacieho predmetu Prestavby budov poskytuje
žiakom odborné vedomosti a zručnosti v oblasti vykonávania

Z týchto dôvodov pokladáme za dôležité navrhnúť
a vyhotoviť inovačné učebné materiály (IUM), ktorých súčasťou
bude učebná pomôcka v multimediálnej forme. Vzhľadom na
rozsiahlosť problematiky predmetu sme si zvolili 3 tematické
celky, ktoré podľa učebných osnov predmetu nasledujú za
sebou. Jedná sa o tematické celky Schody, Podlahy, Omietky

47

Časopis Technika a vzdelávanie, 2, 2013, č. 2
a rímsy. Následne bude prebiehať pedagogický experiment,
pri ktorom naše IUM a učebnú pomôcku implementujeme do
škôl a budeme zisťovať, či kvalita výučby bola ovplyvnená
v porovnaní s výskumnou vzorkou, kde sa bude výučba
realizovať tradičným spôsobom.
Oslovili sme 37 stredných odborných škôl z celého
Slovenska s prosbou o zapojenie sa do spolupráce na našom
experimentálnom výskume. Odpoveď sme dostali od 21
oslovených škôl. Reálne prichádza do úvahy 13 škôl, ktoré majú
záujem na spolupráci. Časť škôl, ktoré odpovedali, nám
spoluprácu prisľúbiť nemohlo a to z viacerých dôvodov, akými
sú napríklad momentálne absentujúci učebný odbor 3661 2 murár z dôvodu nezáujmu uchádzačov o tento odbor. Ďalším
dôvodom na nespoluprácu bolo, že jednotlivé tematické celky
na ktoré je orientovaný výskum, nenasledujú za sebou alebo
niektorý celok je úplne vynechaný alebo majú inú časovú
dotáciu ako väčšina škôl.
Návrh multimediálnej učebnej pomôcky pre vybraný
obsah učiva predmetu Prestavby budov
Nami navrhnutá a vyhotovená učebná pomôcka pre
tematické celky Schody, Podlahy, Omietky a rímsy je súčasťou
inovačných učebných materiálov, ktoré pozostávajú
z tlačenej verzie a multimediálnej prílohy na CD nosiči
a tiež uverejnenej vo forme HTML na internete. Predpokladáme,
že implementovanie tejto našej multimediálnej učebnej
pomôcky bude prínosom a dosiahne sa zvýšenie kvality
vyučovacieho procesu. Čo nám potvrdia alebo vyvrátia výsledky
experimentu, ktorý budeme realizovať na stredných odborných
školách, ktoré nám prisľúbili spoluprácu.
Tlačená textová časť obsahuje spracovanú problematiku
porúch a opráv z troch tematických celkov – Schody, Podlahy,
Omietky a rímsy; ukážky sú na obrázkoch 2 a 3. V tlačenej časti
sa pri jednotlivých témach okrem textu nachádzajú aj obrázky
slúžiace pre lepšie a najmä názorné priblíženie danej
problematiky, ako napr. poškodenia, poruchy stavebných
prvkov/konštrukcií alebo graficky znázornené jednotlivé
pracovné postupy realizácie opráv. Pri jednotlivých témach sú
tiež uvedené „poznámky“, resp. text odkazujúci na videá
pracovných postupov, ktoré sa nachádzajú v multimediálnej
prílohe. Táto textová časť je určená pre učiteľov odborného
predmetu Prestavby budov a dostanú k nej aj multimediálnu
prílohu na CD nosiči. (Labuda, Novák, 2013, s. 271 - 272)
Multimediálna príloha na CD nosiči obsahuje webstránku vo
formáte HTML, jednotlivé videá pracovných postupov a tiež
tlačenú verziu v digitálnej forme (DOC, PDF formáty) pre
prípadné ďalšie potreby učiteľa; ukážky sú na obrázkoch 4 a 5.
Webstránka je rozdelená na štyri „podstránky“. Menu pozostáva
z Úvodu a vlastného obsahu (základné informácie o stránke)
a následne je problematika porúch a opráv rozčlenená do troch
„podstránok“ (Schody, Podlahy, Omietky a rímsy).
Táto webstránka môže slúžiť ako multimediálna učebná
pomôcka priamo na vyučovacej hodine tým, že učiteľ priamo na
nej prezentuje obrázky a videá pracovných postupov, ale taktiež
môže slúžiť ako tzv. multimediálna učebnica pre žiakov, keďže
ju žiaci budú mať k dispozícii aj mimo vyučovacieho procesu.
Očakáva sa, že žiakov zaujme a jednotlivé obrázky a videá im
napomôžu k lepšiemu osvojeniu a zapamätaniu učiva. (Labuda,
Novák, 2013. s. 272 - 273)

Obrázok 2 Ukážka tlačenej časti IUM

Obrázok 3 Ukážka tlačenej časti IUM
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Obrázok 4 Ukážka multimediálnej časti IUM

4
5
6
7

Obrázok 5 Ukážka multimediálnej časti IUM

8

Záver
V príspevku sme chceli poukázať na význam multimédií
a multimediálnych učebných pomôcok vo výučbe odborných
predmetov a tiež na možnosti, ako zefektívniť výučbu
v odbornom predmete Prestavby budov prostredníctvom
multimediálnej učebnej pomôcky, ktorá bude súčasťou nami
navrhnutých inovačných učebných materiálov. Multimediálna
učebná pomôcka navrhnutá pre tematické celky Schody,
Podlahy, Omietky a rímsy by mala priniesť pozitívny efekt vo
výučbe predmetu Prestavby budov, čo budeme následne aj
overovať počas nášho pedagogického experimentu. Dúfame, že
výsledky, ku ktorým sa dopracujeme, budú prínosom a
podnetom na ďalšie zmeny, týkajúce sa zvyšovania efektivity
výučby nielen v odbornom predmete Prestavby budov.

9

Mgr. Pavol Labuda
doc. Ing. Daniel Novák, CSc.
Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
e-mail: Pavol.Labuda@umb.sk
Daniel.Novak@umb.sk

Zoznam bibliografických odkazov
1

DOSTÁL, J.: Multimediální, hypertextové a hypermediální
učební pomůcky – Trend soudobého vzdělávání. In: Journal
of Technology and Information Education. Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,
2009. s. 18-23. ISSN 1803-537X. [cit. 2013-09-04]
Dostupné na internete: <http://www.jtie.upol.cz/clanky_
2_2009/multimedialni_hypertextove_a_hypermedialni_uceb
ni_pomucky.pdf>
GANAJOVÁ, M., SLIVKOVÁ, M., HAGENBUCHER, K.:
Multimédiá vo výučbe chémie. [online] Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach, 2009. [cit. 2013-09-02].
Dostupné na internete: <http://kekule.science.upjs.sk/
chemia/kuch/IKT2.htm>
HRABČÁK, M.: Multimédiá na PC. Prešov : Prešovská
univerzita v Prešove, 2008. 99 s. ISBN 978-80-8068-777-9
HRMO, R., KRPÁLKOVÁ-KRELOVÁ, K.: Zvyšovanie kvality
vyučovacieho procesu. Bratislava : STU, 2010. ISBN 978-80227-3249-9
KOSTRUB, D., SEVERINI, E., REHÚŠ, M.: Proces výučby
a digitálne technológie. Bratislava : Alfa print, s. r. o., 2012.
110 s. ISBN 978-80-971081-6-8.
LABUDA, P., NOVÁK, D.: Realizácia výskumu inovácie
učebných materiálov v odbornom predmete Prestavby
budov vo vybraných tematických celkoch Schody, Podlahy,
Omietky a rímsy. In: Prírodovedec - ŠVOČ 2013. Banská
Bystrica : FPV UMB, 2013. s. 269-276. ISBN 978-80-5570552-1
NOVÁK, D., LABUDA, P.: Výskum inovácie učebných
materiálov pre odborný predmet Prestavby budov na
vybranom obsahu učiva. In: Acta Universitatis Matthiae
Belii: Technická výchova No 12. Banská Bystrica : FPV UMB,
2012. s. 46-55. ISBN 978-80-557-0461-6
Základné pedagogické dokumenty 3661 2 murár [online].
Bratislava, 2004. 61 s. [cit. 2013-09-02]. Dostupné na
internete: <http://www.siov.sk/ext_dok-3661-2-murar/107
86c>

ALBERT, A.: Rozvoj kvality v škole. Bratislava : Metodickopedagogické centrum, 2002. ISBN 80-8052-166-2

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU VYUČOVANIA TEMATICKÝCH OKRUHOV ZAMERANÝCH NA SOLÁRNU
TECHNIKU
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF TEACHING TOPICS FOCUSED ON SOLAR TECHNIQUE
Michaela ŠTEFÁNIKOVÁ, Alena OČKAJOVÁ
Abstrakt
Predkladaný príspevok prináša pohľad na súčasný stav vyučovania tematických okruhov zameraných na solárnu techniku na
Stredných odborných školách (SOŠ) a na vysokých školách (VŠ). Údaje sme získali prostredníctvom pedagogických dokumentov,
štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov. V článku poukazujeme aj na absenciu učebníc a potrebu
vytvorenia výučbových materiálov pre učiteľov a prednášajúcich.
Kľúčové slová: solárna technika, dermatológia, technológia, environmentálne technológie
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Abstract
The article provides insight to the current state of teaching topics focused on solar technique in vocational schools and universities.
We obtained the data through pedagogical documents, state education program and school education programs. The article also
points to the lack of textbooks and the need to create training materials for teachers and lecturers.
Key words: solar technique, dermatology, technology, environmental technologies
s časovou dotáciou 12 hodín a v tematickom okruhu Kožné
choroby vyvolané vonkajšími škodlivinami v 2. ročníku,
s časovou dotáciou 4 hodiny. Časová dotácia predmetov sa na
jednotlivých SOŠ odlišuje (pozri tabuľka 1), pre Dermatológiu je
to spolu v priemere 5 hodín a pre Technológiu 4 hodiny.
Učivo sa v nasledujúcich ročníkoch opakuje a rozširuje
o ďalšie poznatky, ako napríklad rakovina kože, prevencia
a spôsoby liečby.
Pri danej téme sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy, a to
v Zdravovede,
Kozmetickej
chémii,
Materiáloch
a tiež
v Odbornom výcviku/praxi. Tabuľka 2 obsahuje základné
štandardy oboch predmetov, ktoré by mali žiaci ovládať.
Ako hlavné metódy vyučovania pri výučbe danej témy
učitelia používajú výklad, demonštráciu a PowerPointové
prezentácie s využitím didaktickej techniky – PC, spätného
projektora a tiež interaktívnej tabule a didaktického materiálu –
nástenné obrazy sústav tela, modely, videofilmy, odborné
časopisy (najmä Derma revue, konkrétne v číslach 3-IX/2011,
2-X/2012, 1-XI/2013, 2-XI/2013), atlasy tela a kožných chorôb.
Nakoľko nie je pre danú problematiku vytvorená učebnica,
učiteľ si všetko pripravuje sám za pomoci internetu, médií,
odborných
seminárov,
kozmetologických
kongresov
a odborníkov dermatologických ambulancií. Na výučbu solárnej
techniky sú tiež prizvaní odborníci firiem vyrábajúcich dané
produkty, ktorí prezentujú žiakom princíp fungovania, údržbu
ako i zásady správneho používania prístrojov solárnej techniky.

Úvod
V súčasnosti sa problematika solárnej techniky vyučuje na
SOŠ hotelových služieb a obchodu, v študijnom odbore
kozmetik, kozmetička a vizážistka, v predmete Dermatológia
a Technológia a na VŠ prírodovedného zamerania v predmete
Environmentálne technológie.
Aj napriek každoročne sa zvyšujúcemu počtu ochorení
v súvislosti s UV žiarením, nie je pôsobeniu umelého UV
žiarenia v prostredí solárií venovaná dostatočná pozornosť.
Na základe predošlého prieskumu a vykonaných meraní
apelujeme, z hľadiska dlhodobých zámerov Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR, na potrebu inovovať
existujúce učebné materiály v danom predmete výskumu,
a v súlade s požiadavkami trhu pripraviť tak žiakov a študentov
do praxe.
Cieľom príspevku je prezentovanie súčasného stavu
vyučovania problematiky slnečného žiarenia a poukázanie na
absentujúce učebnice v daných predmetoch.
1. Charakteristika vzdelávacej oblasti Technické
a technologické vzdelávanie
Vzdelávací okruh Technické a technologické vzdelávanie
vychováva žiakov:
 k dodržiavaniu zásad správnej výrobnej praxe,
 pravidiel a predpisov o hygiene a sanitácii,
 k ochrane zdravia pri práci, k zodpovednému prístupu
k zákazníkovi a k poskytovaniu bezpečného a zdravotne
bezchybného tovaru a služieb.
Tematické okruhy usmerňujú žiakov na aplikáciu osvojených
vedomostí v praxi. Žiaci nadobudnuté poznatky o získavaní,
vlastnostiach, využití a kontrole materiálov využívajú na
prípravu finálnych služieb s využitím príslušných techník a
technológií. Žiaci sú pripravovaní zvládnuť bežnú údržbu
strojných zariadení na spotrebiteľskej úrovni a zároveň si osvoja
organizovanie a riadenie práce v prevádzkach služieb (ŠVP
ISCED 3A, 2009).

3 Predmet Environmentálne technológie na VŠ
Predmet Environmentálne technológie prešiel od roku 2005
určitými zmenami. Vyučoval sa v 2. ročníku 1. stupňa VŠ ako
Environmentálne technológie 1, ktorý sa venoval najmä rôznym
priemyselným odvetviam a odpadovému hospodárstvu. Solárnej
energii sa vtedy venovala posledná prednáška v tematickom
okruhu Obnoviteľné zdroje energie. Výučba predmetu
pokračovala v 1. ročníku 2. stupňa VŠ pod názvom
Environmentálne technológie 2, kde sa preberala technológia
vody, ovzdušia a tuhých odpadov suchou cestou. V súčasnosti
je predmet rozdelený na tri samostatné predmety
a problematika energií sa vyučuje v predmete Environmentálne
technológie 3 v 5.semestri v rozsahu 6 vyučovacích hodín
prednášok a 6 vyučovacích hodín seminárov. Solárnej technike
sú venované 2 hodiny prednášok a 2 hodiny seminárov.
V tabuľke 3 popisujeme základné výstupy zo vzdelávania pre
vybraný tematický okruh.
Medzipredmetové vzťahy sa uplatňujú v predmetoch
Zdravie a životné prostredie, Bezpečnostné a požiarnotechnické
aspekty a Hodnotenie rizík a manažérsto rizika.
Hlavnou metódou vyučovania pri výučbe je prednáška,
a PowerPointové prezentácie s využitím didaktickej techniky –
PC, spätného projektora a didaktického materiálu – najmä
videoukážky jednotlivých technológii, ktoré si prednášajúci
pripravuje sám. V súčasnosti pre tento predmet neexistuje
učebnica resp. skriptá, avšak pre každú z prednášok existuje
pomerne veľké množstvo domácej či zahraničnej literatúry.

2. Predmet Technológia a Dermatológia na SOŠ
Problematika solárnej techniky sa v minulých rokoch
vyučovala v predmete Prístroje a zariadenia v 4. tematickom
okruhu Žiariče (Význam, rozdelenie, použitie, Zloženie, obsluha,
údržba, Hygiena a bezpečnosť pri práci, Praktické ukážky)
počas 1 vyučovacej hodiny/jednotky a v 10. tematickom okruhu
Solárna technika (Rozdelenie solárií podľa typov, kapacity
a účinkov, Hygiena a bezpečnosť pri práci) v trvaní 4.
vyučovacích jednotiek. (MŠ SR, 2002) Hoci bol predmet
Prístroje a zariadenia minulý školský rok uvedený ako v štátnom
vzdelávacom programe (ďalej ŠVP), tak i v školskom
vzdelávacom programe (ďalej ŠkVP) v danom študijnom odbore
sa nevyučoval. V súčasnosti sa dané učivo zaraďuje do
predmetu Technológia v tematickom okruhu Špeciálne
ošetrovanie jednotlivých typov pleti, v 2. ročníku s časovou
dotáciou 24 hodín a do predmetu Dermatológia v tematickom
okruhu Vonkajšie vplyvy pôsobiace na stav kože v 1. ročníku
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Tabuľka 1 Časová dotácia predmetov Dermatológia a Technológia (ŠkVP, 2008 - 2010)
SOŠ
Svätoplukova 2, BA
Zvolenská cesta 83, LC
Gemerská 1, KE
Tehliarska 2, MI
Budovateľská 32, KN
Tovarnícka 1609, TO
Garbiarska 1, KK
V.P. Tótha 31, SE
17. novembra 2579, CA
Jabloňová 1351, ZV

1.
2
1
2
1
1
2
2
2
2

Dermatológia
Technológia
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
2.
3.
4.
Spolu
1.
2.
3.
4.
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
2
1
2
6
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

Spolu
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

Tabuľka 2 Prehľad obsahových a výkonových štandardov predmetov Dermatológia a Technológia (ŠVP, 2013)










Obsahový štandard
najčastejšie kožné ochorenia
hygienické normy a predpisy, prevádzka
vonkajšie vplyvy na kožu
príčiny, príznaky a prejavy kožných chorôb vonkajšími
škodlivinami, liečba
starostlivosť po stránke zdravotnej
správne používanie dezinfekčnej a sterilizačnej techniky,
dodržiavanie BOZP
metódy kvalifikovanej starostlivosti na úrovni požiadaviek
súčasnej doby pri dodržiavaní kvality služieb a hygienicky
bezpečnej práce
štýl práce a technika úkonov
- využitie kozmetických prípravkov a prístrojov, prístrojovej
techniky.

Výkonový štandard
poznať zásady o ochrane ŽP a zdravia
určiť typ pleti, vhodný spôsob ošetrenia
vysvetliť pracovné postupy
uplatňovať zásady BOZP
popísať zloženie materiálov, ich vlastnosti a kvalitu
určiť použitie materiálov, ich pôsobenie
bezpečne manipulovať s materiálmi
popísať pomôcky, prístroje a zariadenia, ich funkciu, bežnú
údržbu a sterilizáciu zaobchádzanie s nimi
vysvetliť zásady prvej pomoci
popísať všeobecné predpisy prevádzky
- popísať kožné choroby.













Tabuľka 3 Prehľad obsahových a výkonových štandardov predmetu Environmentálne technológie 3 (Informačný list predmetu, 2012)








Obsahový štandard
solárna energia a možnosti jej využitia
technológie na využitie slnečnej energie
typy solárnych kolektorov
solárny systém pre ohrev vody
solárne fotovoltaické systémy
solárny článok,
solárne koncentračné termické elektrárne. – koncentrické
kolektory: lineárne parabolické zrkadlá, tanierové parabolické
zrkadlá, termálne solárne veže.









Záver

2

V súvislosti s neustále narastajúcim počtom prípadov
kožného melanómu a nových poznatkov je potrebné
vychovávať najmä žiakov a študentov nielen k správnej
starostlivosti, ale aby poznatky, ktoré nadobudli v škole, spĺňali
svoj účel v praxi a neskôr v pracovnej činnosti, na ktorú sú
pripravovaní. To je však dosiahnuteľné len v prípade
zodpovedného prístupu a prijímaním nových informácií,
zodpovedajúcich požiadavkám trhu. Na základe preštudovaných
materiálov
(Informačný
list
predmetu,
ŠkVP,
ŠVP)
konštatujeme, že je nedostatok učebníc s problematikou
zaoberajúcou sa slnečným žiarením pre vybrané predmety, a
tiež je potrebné dané tematické okruhy inovovať a zjednotiť pre
všetky školy vyučujúce danú problematiku.

3
4

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 2002.
Základné pedagogické dokumenty, Študijný odbor: 6362 6
kozmetička a vizážistka, [online]. [cit. 2013 - 03 - 12].
Dostupné na http://www.siov.sk/ext_dok_c6362_6_kozmeticka_vizazistka/9642c>.
Štátny vzdelávací program ISCED 3A. 2009. [online]. [cit.
2013 - 04 - 22]. Dostupné na http://www.siov.sk/statnevzdelavacie-programy-isced-3a/10611s>.
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Výkonový štandard
rozdelenie slnečného spektra
poznať zásady o ochrane ŽP
objasniť termín solárna energia
možnosti využitia slnečnej energie
popísať zariadenia a prístroje
vysvetliť princípy fungovania jednotlivých systémov
uplatňovať zásady BOZP, protipožiarnej ochrany a ochrany
ŽP.
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ZAVÁDZANIE A REALIZÁCIA ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ODBORE
ELEKTROTECHNICKÉHO ZAMERANIA POMOCOU PROGRAMU E-TECH
EXECUTION AND IMPLEMENTATION OF E-LEARNING AT SECONDARY SCHOOLS IN ELEKTRICITY WITH
RESPECT TO THE E-TECH
Jakub MACHALA
Abstrakt
Informačné a komunikačné technológie majú veľké využitie v oblasti vzdelávania, preto veľké množstvo firiem sa usiluje o čo
najväčšiu produkciu programov ktoré by mohli učitelia využiť na svojich hodinách a tak spraviť hodinu pre žiakov zaujímavejšou.
Jedným z programov sú aj CMS systémy. Predkladaný článok si kladie za cieľ charakterizovať ciele a zaradenie predmetu Základy
elektrotechniky do učebných osnov a charakteristiku programu E-TECH ktorý bude využitý a overený vo vyučovacom procese.
Kľúčové slová: Informačné a komunikačné technológie. Webový portál. Učebná pomôcka. Odborný predmet. Elektronické
vzdelávanie.
Abstract
Information and communication technologies are of great use in education, because many companies are seeking to maximize the
production of programs that could be used for teachers and their hours and do an hour more interesting for students. One of the
programs as well as CMS systems. The present article aims to characterize the objectives and the inclusion of a subject Fundamentals
of Electrical Engineering in the curriculum and program characteristics E-TECH which will be used and tested in the learning process.
Keywords: Information and Communication Technologies. Web portal. Teaching aid. Vocational subject. E-Learning.
Úvod

súčiastkach a ich využití, druhoch a konštrukcii základných
elektronických zariadení s využitím v praxi. Predmet Základy
elektrotechniky je pre žiaka študujúceho v elektrotechnickom
odbore veľmi dôležitý. Vytvára predpoklady pre ďaľšie
zvládnutie
náročnejšieho
učiva
z oblasti
elektroniky
a elektrotechniky.
Absolvovaním
výučby
žiaci
rozvíjajú
nasledovné
kompetencie:
 Komunikácia v materinskom jazyku „Mať komunikačné

Informačné a komunikačné technológie hrajú veľkú rolu
v oblasti vzdelávania žiaka, komunikácie s učiteľa s žiakom
a organizácii štúdia. Preto sa ukazuje ako vhodné toto všetko
skĺbiť a vytvoriť vzdelávací portál ktorý by pomohol žiakom pri
štúdiu a motivoval ich vzdelávať sa. Zvládnutie predmetu
Základy elektrotechniky je predpokladom pre úspešné
pokračovanie štúdia v elektrotechnickom odbore. Každý žiak
pochopí látku inak, závisí to od jeho skúseností, nadobudnutých
vedomostí ale aj od toho ako ho učíme. Niektorý žiaci
nerozumejú súvislostiam pretože len opakujú naučené texty.
Žiaci študujúci niektorý s elektrotechnických odborov majú
problémy zvládnuť predmety vo vyšších ročníkoch, pretože
nemajú nadobudnuté základné vedomosti. V prípade že žiaci
tieto vedomosti nadobudnú a pochopia súvislosti, potom
zvládnu riešiť nové a aj zložitejšie úlohy.



Teoretické východiská práce
V predmete Základy elektrotechniky žiak získa vedomosti
o základných
pojmoch,
názvosloví
a
veličinách
v elektrotechnike.
Porozumie
podstate
elektrických
a magnetických javov a ich využití v elektrických
a elektronických obvodoch, získa poznatky o elektrických
a elektronických súčiastkach, zariadeniach, elektrických strojoch
a prístrojoch.
“Obsahové a výkonové štandardy pre predmet Základy
elektrotechniky sú definované v Štátnom vzdelávacom
programe pre skupiny študijných odboroch 26 Elektrotechnika,
stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie ISCDE 3A
a pre
skupiny
trojročných
učebných
odborov
26
Elektrotechnika, stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie
ISCDE 3C” (Trelová, 2012, s.6).
Predmet Základy elektrotechniky je zaradený do vzdelávacej
oblasti Odborné vzdelávanie. Vzdelávacia oblasť Odborné
vzdelávanie nadväzuje na vzdelávaciu oblasť fyziky. V tejto
vzdelávacej oblasti sa žiaci oboznámia zo základnými
elektrickými veličinami a vzťahmi medzi nimi. Žiaci taktiež
nadobudnú vedomosti s oblasti striedavého a jednosmerného
prúdu. Žiaci získajú tiež poznatky o základných elektronických
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kompetencie znamená vnímať, vyjadrovať a interpretovať
pojmy, myšlienky, pocity, skutočnosti a názory v písomnej
a ústnej podobe (počúvať, hovoriť, čítať a písať)
a z jazykového hľadiska zapojiť sa do komunikácie
primeraným a tvorivým spôsobom v rôznych situáciách
a sociálnych prostrediach“ (Fišer, 1998, s.12).
Matematické kompetencie „Mať tieto kompetencie
znamená funkčne využívať matematické vedomosti
a zručnosti v rôznych životných situáciách, používať
základné vedomosti a metódy vied na objasňovanie
prírodných zákonitostí, uplatňovať ich v oblasti technológií“
(Fišer, 1998, s.17).
Učiť sa učiť „Mať učebné kompetencie znamená naučiť sa
efektívne sa učiť, pokračovať a zotrvať v učení sa,
zorganizovať vlastné učenie sa, účinne hospodáriť s časom
a s informáciami, a to tak individuálne ako aj v skupine,
vyhodnocovať dosiahnuté výsledky a pokrok v učení sa,
reálne si stanovovať potreby a ciele svojho ďalšieho
vzdelávania“ (Fišer, 1998, s.27).

Práca
s
informačnými
a
komunikačnými
technológiami Mať informačné kompetencie znamená
využívať počítač a jeho príslušenstvo na získavanie,
posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu
informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich
sietiach prostredníctvom internetu (Fišer, 1998, s.20).
Jednotlivec by mal byť pripravený pracovať s osobným
počítačom, ale aj s ďalšími prostriedkami informačnokomunikačných technológií, využívať adekvátne zdroje
informácií a efektívne pracovať s informáciami (Fišer, 1998,
s.20).
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Tabuľka 1 Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku v predmete Základy elektrotechniky
Škola

Odbor

SS-SOŠ Elektrotechnická, Banská Bystrica
SOŠ Technická, Hlohovec
SSŠ – SOŠ Technická, Nižná
SOŠ Technická, Žiar nad Hronom
SOŠ Elektrotechnická, Bratislava
SOŠ Technická, Tlmače

MPS
Mech. Elektro
Mech. Elektro
MPS
MPS
Mech. Elektro

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. ročník
2. ročník
3.ročník
4.ročník
3
0
0
0
3
0
0
0
5
1
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
5
1
0
0



Pedagogický
výskum
bude
prebiehať
na
SOŠ
elektrotechnického zamerania pre skupinu študijných odborov
Elektrotechnika ISCED 3A (úplné stredné odborné vzdelanie ) a
pre skupinu trojročných učebných odborov Elektrotechnika
ISCED 3C (stredné odborné vzdelanie). Dvanásť SOŠ so
zameraním na elektrotechnické odbory nám prisľúbili
spoluprácu. Predmet výskumu budú tvoriť žiaci SOŠ. V
experimentálnej skupine budú žiaci SOŠ ktorý budú pracovať s
nami vytvoreným webovým portálom. V kontrolnej skupine
budú žiaci SOŠ ktorý budú vyučovaní tradičným vyučovaním.

CSS ,
Taktiež tu bude použitý databázový systém MySql pre lepšiu
organizáciu zdrojového kódu a pre dynamické menenie obsahu
webovej aplikácie. Náš program bude obsahovať dve rozhrania:
 Administrátorské,
 Užívateľské (bude slúžiť pre žiaka),
Administrátorské prostredie bude slúžiť na správu obsahu
programu E-TECH. Administrátor (učiteľ) bude môcť
jednoducho zmeniť obsah programu pridávať a odoberať rôzne
učebné texty, obrázky, animácie a tiež rôzne hry. Bude
spravovať didaktické testy ktoré budú musieť žiaci zvládnuť po
každej téme.

Tabuľka 2 Počet škôl spolupracujúcich na pedagogickom
výskume
Kraje

Počet škôl spolupracujúcich na výskume

Banskobystrický kraj

3

Bratislavský kraj

2

Nitriansky kraj

4

Trnavský kraj

1

Žilinský kraj

2

V pred výskume sme zistili že 10 z 12 škôl používa pre
predmet Základy elektrotechniky učebnice ktoré sú zastaralé.
Len 2 škôl pracujú s novými učebnicami. Tak isto sme sa u
učiteľov vyučujúcich tento predmet informovali aké
multimediálne učebné pomôcky používajú na svojich hodinách.
Až 11 učiteľov z 11 škôl odpovedalo že používajú prezentácie
pomocou programu Microsoft Powerpoint a iné multimediálne
pomôcky nepoužívajú pretože nie sú financie a možnosti na
tvorbu alebo kúpu nových programov, webových stránok alebo
portálov. Preto sme sa rozhodli zhotoviť webový portál s
učebným textom ktorý by bol voľne šíriteľný a školy s nízkym
finančným zabezpečením alebo inými príčinami by mohli tento
program plne využívať na svojich hodinách. Jeden s učiteľov
SOŠ nás informoval že sa v minulosti pokúšal o vytvorenie
webovej stránky pre predmet Základy elektrotechniky avšak
vytvorenú stránku dal žiakom na domáce samo štúdium ktoré
nemalo veľký efekt, pretože žiaci s ním pri samo štúdiu
nepracovali. Nami vytvorený webový portál učiteľ použije na
svojej vyučovacej hodine popri svojom výklade alebo popri
svojich prezentáciách.

Graf 1 Druhy použitých učebníc a multimediálnych učebných
pomôcok na SOŠ






Administrátorské prostredie bude obsahovať tieto moduly:
správa obsahu učebného textu v programe,
vkladanie nových animácií, obrázkov, hier a pod.,
štatistika výsledkov z didaktických testov u jednotlivých
žiakov,
kontrola aktivity žiaka,
správa diskusného fóra,

Užívateľské prostredie bude slúžiť pre žiaka pre jeho výučbu
a bude obsahovať tieto moduly:
 obsah učiva predmetu (učebný text, animácie, obrázky,
flashové animácie, hry),
 didaktický test (slúži ako spätná väzba pre učiteľa,
získavanie informácií o vedomostiach žiaka),
 fórum (diskusia žiakov na učiteľom vytvorenú tému),
 odkazy (odkazy na zaujímavé stránky),
 prihlásenie užívateľa (stránky sprístupnené len pre
užívateľa).

Návrh programu E-TECH
Webová
aplikácia
pre
predmet
elektrotechnického
zamerania bude zhotovená a naprogramovaná pomocou
programovacích jazykov ako sú:
 PHP,
 Javascript,
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Obrázok 1 Nami vytvorené administrátorské prostredie E-TECH
Výhody programu E-TECH
 interaktivita a atraktívnosť,
 efektivita,
 flexibilita,
 nízke náklady (free software),
 podpora sebadisciplíny a motivácie,
 právo na neúspech.

2
3
4
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MULTIMEDIÁLNA UČEBNÁ POMÔCKA A JEJ UPLATNENIE V EDUKAČNOM PROCESE V ODBORE STOLÁR NA
SOŠ S PODPOROU INTERAKTÍVNEJ TABULE
MULTIMEDIA TEACHING AIDS AND ITS APPLICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS CABINETMAKER ON
THE VOCATIONAL SCHOOL WITH RESPECT TO SUPPORT INTERACTIVE WHITEBOARD
Miloš BENDÍK, Milan ĎURIŠ
Abstrakt
V príspevku je prezentovaná ukážka multimediálnej učebnej pomôcky, ktorá vhodnou implementáciou do vyučovania odborného
predmetu a za pomoci interaktívnej tabule vytvára priaznivé podmienky vzájomného interaktívneho pôsobenia, čím sa vyučovanie
danej problematiky stáva pre žiakov názorné, motivujúce a zážitkové.
Kľúčové slová: Manuál. Vzorkovnica dreva. Test, Interaktívna tabuľa. Odborný predmet. Učiteľ odborného predmetu. Multimediálna
učebná pomôcka.
Abstract
This paper presents a sample of multimedia teaching tool that with a proper implementation in teaching vocational subjects, and
with the help of IWB creates favorable conditions for mutual interactive operation, thereby teaching of the topic becomes illustrative,
motivating and experiential for students.
Key words: Manual. Showcard of wood. Test. Interactive white board. Vocational subject. Teacher of vocational subjects. Multimedia
learning tool.
Úvod

aby pohyb a orientácia v prezentácii boli jednoduché, rýchle
a vecné. Jedná sa o tieto oblasti (Obrázok 3) :
 ihličnaté dreviny (vizitka a podrobný popis)
 listnaté dreviny (vizitka a podrobný popis)
 vzorky dreva (Slovenské dreviny a cudzokrajné dreviny)
 autotest na overenie vedomostí

Kvalitná príprava učiteľa odborného predmetu na
vyučovanie si vyžaduje náležitú pozornosť. Informačno–
komunikačné technológie (IKT), programy a programové
aplikácie sú prostriedky, prostredníctvom ktorých je možné
vyučovanie obohatiť o nové multimediálne prvky a informácie.
V modernej vyspelej informačnej spoločnosti sú postupne školy
vybavované najnovšími technológiami a softvérom aj pre
predmety odborného vzdelávania. Učiteľ, ktorý z množstva
informačných zdrojov informácie triedi, zoraďuje, spracúva
a využíva, implementáciou týchto informácii obohacuje
vyučovanie v odbornom predmete. Do skupiny moderných
učiteľov patrí každý, kto na dosahovanie vytýčených výchovnovzdelávacích cieľov aktívne využíva IKT.

Tabuľka 1 Prehľad tematických celkov v 1. ročníku v predmete
Materiály
1. ročník
Tematický celok č. 1
Tematický celok č. 2
Tematický celok č. 3

Multimediálna učebná pomôcka v odbornom predmete
Materiály s podporou interaktívnej tabule
Predmet Materiály patrí medzi základné odborné predmety
učebného odboru stolár na SOŠ. V tomto predmete sa žiaci
oboznamujú s materiálmi na výrobu úžitkových predmetov,
nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov. Spoznávajú ich
pôvod, zloženie, vlastnosti a ich praktické použitie. Naučia sa
s materiálmi správne manipulovať a zaobchádzať, ale hlavne
hospodárne a ekologicky používať v praxi. Vyučovací predmet
je rozdelený do tematických celkov, z ktorých najrozsiahlejším
je tematický celok Ihličnaté a listnaté dreviny (Tabuľka č. 1,
Graf č. 1).
Z hľadiska množstva foriem, metód a snahy pútavejšie
žiakom ponúknuť učivo, otvára sa pre učiteľa odborného
predmetu nový priestor interakcie prostredníctvom IKT
a interaktívnej tabule. Najčastejšie využívaným programom
v školskom informačnom systéme je kancelársky balík MS
Office, ktorého súčasťou je aj prezentačná programová
aplikácia MS PowerPoint. Prezentácia sa skladá zo série snímok,
ktoré obsahujú rôzne informácie, napr. text, grafy, obrázky,
animácie či videá.
Ako ukážku jednoducho spracovanej prezentácie uvádzame
učebnú pomôcku vzorkovnicu dreva, ktorá je umiestnená na CD
nosiči (Obrázok č. 1). Obsahom prezentácie sú jednotlivé
dreviny, vzorky a autotest, ktoré sú hypertextovo poprepájané,

Úvod do predmetu
Surovinová základňa drevárskeho
priemyslu
Spotrebné druhy dreva používané
v odbore

1 hod.
3 hod.
4 hod.

Tematický celok č. 4

Vlastnosti dreva

6 hod.

Tematický celok č. 5

Stavba dreva, chyby a škodcovia
dreva

9 hod.

Tematický celok č. 6

Ihličnaté a listnaté dreviny

Spolu :

10 hod.
33 hod.

Graf 1 Rozdelenie tém v tematickom celku Ihličnaté a listnaté
dreviny
Každá učebná pomôcka v elektronickej podobe si vyžaduje
podrobnejší popis. Preto aj k elektronicky spracovanej
prezentácií je vypracovaný ilustrovaný manuál, ktorý podrobne
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popisuje variabilitu učebnej pomôcky a možnosti jej použitia
(Obrázok 2).

Ihličnaté dreviny (vizitka a podrobný popis)
Prezentované snímky zamerané na ihličnaté dreviny tvoria
vizitky, ktoré obsahujú základné informácie o výške dreviny,
habituse, kôre, listoch, kvetoch a plodoch doplnené obrázkami
a podrobným popisom.
Listnaté dreviny (vizitka a podrobný popis)
Prezentované snímky zamerané na listnaté dreviny obsahujú
obdobne ako ihličnaté dreviny vizitkuy teda základné informácie
o výške dreviny, habituse, kôre, listoch, kvetoch a plodoch
doplnené obrázkami a podrobným popisom.
Vzorky dreva jednotlivých drevín
Vzorky dreva (kontrastné fotografie s možnosťou porovnania
štruktúry dreva), jednotlivo a názorne dopĺňajú informácie
o štruktúre, makroskopickej stavbe danej dreviny. Ako doplnok
je súčasťou prezentácie aj vzorkovnica dreva cudzokrajných
drevín, ktoré sa v stolárskej praxi používajú na výrobu širokého
sortimentu nábytku, bytových doplnkov a umeleckých
predmetov.

Medzi moderné nástroje multimediálnej učebnej pomôcky
patrí v našom prípade predvádzací zošit a hlasovacie zariadenie,
ktoré stručne možno charakterizovať nasledovne :
Predvádzací zošit, je hlavným pracovným priestorom, kde
pomocou interaktívnych nástrojov sa vytvára obsah
prezentovanej témy učiva. Počet stránok predvádzacieho zošita
je neobmedzený, otvorených ich môže byť niekoľko naraz a je
možné ich jednak importovať do iných formátov, alebo vytlačiť
v printovej podobe.
Hlasovacie zariadenie, je moderný systém preverovania
vedomostí žiakov. Funguje bezdrôtovo s interaktívnou tabuľou
a ovládanie je v celku jednoduché. Rýchlym a účinným
spôsobom je možné zistiť úroveň vedomostí triedy i jednotlivca,
alebo názory žiakov na skúmaný problém. Grafický výstup
v podobe grafu sa po skúšaní, resp. testovaní ihneď zobrazí na
ploche interaktívnej tabule. Získané údaje sú hodnotným
výsledkom tak pre učiteľa, ako aj pre žiakov. Každá spätná
väzba sa dá uložiť, alebo vytlačiť v printovej podobe.

Obrázok 3 Snímky učebnej pomôcky (prezentácie) zastupujúce
jednotlivé súčasti

Obrázok 1 CD – ROM s prezentáciou

Prezentácia ako učebná pomôcka v praxi
Predmetná učebná pomôcka je vhodným doplnkom vo
vyučovaní tematického celku Ihličnaté a listnaté dreviny
v predmete Materiály. Kombináciou multimediálnej učebnej
pomôcky s podporou interaktívnej tabule a 3D učebnej
pomôcky (reálnych vzoriek dreva), môže byť vyučovanie
v danom tematickom celku jednou z vhodných alternatív
moderného a efektívneho vyučovania.
Učiteľ si z balíka snímok prezentácie vyberá tie, ktoré práve
učí a to prostredníctvom rýchleho a efektívneho pohybu
v prezentácii prostredníctvom hypertextového prepojenia
a tlačidiel akcií (Obrázok č. 4).

Obrázok 4 Hypertextové prepojenie a tlačidlá akcii
Atribút interaktívnosti je aj vo vyhodnocovaní výsledkov
preverovania
vedomostí
riešeného
autotestu
žiakov
prostredníctvom interaktívnej tabule, učebnej pomôcky
a počítača. Autotest tak dáva priestor pre možnosť okamžitej

Obrázok 2 Manuál k prezentácii
Ďalej stručne popisujeme jednotlivé oblasti prezentácie.
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spätnej väzby pri overovaní získaných vedomosti tak pre učiteľa
ako aj žiaka.
Prvou alternatívou preverovania vedomostí je kombinácia
interaktívnej tabule, prezentácie, alebo predvádzacieho zošita
a hlasovacích zariadení (Obrázok č. 5), ktorými žiaci vyberajú
správnu odpoveď z ponúkaných možností. Výhodou tejto
alternatívy je, že bezprostredne po odpovedi vie učiteľ
odpovede žiakov vyhodnotiť a v interakcii operatívne zvoliť
ďalší postup výučby.

Obrázok 7 Ukážka preverovania vedomostí autotestu
Záver
Možnosti využitia multimediálnej učebnej pomôcky sú rôzne,
záleží od kreativity učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje ako sa
využije, aby vyučovanie bolo názorné, primerané veku žiakov,
motivujúce a zároveň zážitkové.
V súčasnosti je multimediálna učebná pomôcka pripravená
k overovaniu vo využívaní v predmete Materiály učebného
odboru stolár. Výhodou multimediálnej učebnej pomôcky
vytvorenej v aplikácii MS PowerPoint je, že jednotlivé snímky,
odborné texty, ako aj iné učebné prvky a doplnky je možné
v súlade s vlastnými inovatívnymi nápadmi, schopnosťami
a možnosťami meniť a dopĺňať.

Obrázok 5 Ukážka preverovania vedomostí prostredníctvom
hlasovacieho zariadenia
Druhou alternatívou preverovania vedomostí je využitie
stránky predvádzacieho zošita, alebo snímky prezentácie
s obrázkami charakterizujúcimi drevinu bez popisu (Obrázok
č.6). Žiak, ktorý využívajúc indície zobrazené na interaktívnej
tabuli, analyzuje a určuje drevinu aj v rámci samostatnej
odpovede.
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Obrázok 6 Odpoveď z charakteristiky ukážok nepomenovaných
drevín
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Treťou interaktívnou alternatívou je voľba odpovede
z niekoľkých ponúkaných možností, ktoré sú v hypertextovom
prepojení na správnu, alebo nesprávnu odpoveď buď
z prezentácie MS PowerPoint, alebo predvádzacieho zošita
ActivInspirte prostredníctvom interaktívnej tabule (Obrázok č.
7).
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HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY
EVALUATION ELECTRONIC STUDY MATERIALS BY THE STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION
Lenka JANSKÁ, Jan WOSSALA
Resumé
Článek prezentuje výsledky empirického výzkumu o elektronických studijních materiálech. Elektronické studijní materiály hodnotili
studenti učitelských oborů pedagogické fakulty. Výzkumné šetření se zaměřovalo na spokojenost studentů s těmito oporami.
A současně na jejich inklinaci k využívání elektronických materiálů nebo klasických tištěných materiálů při studiu.
Klíčová slova: elektronické studijní materiály, hodnocení studentů pedagogické fakulty
Abstrakt
This article presents the results of empirical research on electronic study materials. Electronic learning materials evaluated students
teaching profession in the Faculty of Education. The survey focused on student satisfaction with these materials. And while their
inclination to use electronic materials or traditional printed materials in the study.
Key words: Electronic study materials, evaluation by the students of the Faculty of Education
Úvod

studia oborů: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Základy
technických věd a informačních technologií se zaměřením na
vzdělávání, Učitelství pro 1. stupeň základních škol,
Vychovatelství, Pedagogika - veřejná správa, Logopedie,
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a Český jazyka
a literatura se zaměřením na vzdělávání. Studenty jsem dále
rozdělila podle příbuznosti oborů do 4 skupin: a) Matematika +
Technická a informační výchova, b) Učitelství 1. stupně, c)
Vychovatelství + Pedagogika + Logopedie, d) Společenské vědy
+ Český jazyk.

Článek pojednává o elektronických studijních materiálech
a jejich vnímání studenty pedagogické fakulty. Názory studentů
pedagogické fakulty, tedy budoucích učitelů jsou velice
podstatné, protože často přenášejí své preference do své
budoucí pedagogické praxe. Proto je důležité se zabývat tím, co
jim vyhovuje a co nikoliv.
Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se studenti setkali
s elektronickými studijními oporami a zda jsou s nimi spokojeni.
Ověřit, zda studenti preferují učení spíše pomocí klasických
tištěných studijních materiálů nebo pomocí elektronických
studijních opor a zda se tato preference odlišuje podle
studijního oboru. Dále se ověřovalo, zda studenti technického
a matematického zaměření preferují spíše elektronické studijní
materiály před klasickými tištěnými materiály.
Elektronická studijní opora je plně
elektronický,
hypertextový interaktivní studijní materiál. Je sestavena tak,
aby studentům umožnila snadnou orientaci v učební látce,
a to využitím hypertextového uspořádání textu a využitím
širokého spektra multimediálních prvků, které mají za cíl
stimulovat co nejvíce složek studentova vnímání. Opora by tedy
neměla obsahovat pouze text, ale i prvky, které upozorňují na
důležité pojmy, měla by studujícího průběžně motivovat a
udržet jeho pozornost obrázky, videosnímky, zvukovými
záznamy apod. (Klement, M., 2011). Elektronická studijní opora
se vyvinula z klasických studijních opor, má tedy stejnou
strukturu, ale obsahuje některé rozdílné prvky. Elektronický
studijní materiál se skládá z psaného textu, dynamických prvků
a verifikačního a evaluačního aparátu (Klement, M., 2012).

Výsledky empirického šetření
V otázce, zda studenti znají pojem Elektronické studijní
materiály, odpovědělo 165 studentů ANO, tedy necelých 92 %
studentů zná tento pojem. V této otázce nebyly statistické
rozdíly mezi odpověďmi studentů jednotlivých skupin oborů ani
mezi pohlavím. Celkem 109 studentů se s elektronickými
studijními materiály setkalo při studiu na vysoké škole, 2
studenti jen při studiu na střední škole, 59 studentů se s nimi
setkalo zároveň na vysoké i střední škole a 10 studentů uvedlo,
že se s nimi vůbec nesetkalo. Respondenti měli uvést, s jakými
formami elektronických studijních opor se při studiu setkali. Na
výběr měli: LMS (systém pro řízení výuky), CBT (vzdělávání za
podpory počítačů, offline forma), WBT (vzdělávání za podpory
webových technologií, online forma), jiné formy a mohli
zaškrtnout více odpovědí. LMS zaznamenalo 115 odpovědí,
WBT 46 odpovědí, CBT 38 odpovědí a jiné 2 odpovědi.
Respondenti uváděli spokojenost s elektronickými studijními
materiály na škále od 1-5 (1 = nespokojenost, 5 = nejvyšší
spokojenost). Průměrná spokojenost studentů s elektronickými
studijními oporami vyšla na 3,39. Nebyl zde rozdíl mezi
spokojeností mužů a žen. Nejvíce spokojení s elektronickými
studijními oporami jsou studenti Vychovatelství, Pedagogiky
veřejné správy a Logopedie. U ostatních studijních skupin je
spokojnost s těmito materiály téměř stejná.
Studenti vyjadřovali spokojenost také nad klasickými
tištěnými studijními materiály na škále od 1 do 5. Spokojenost
s těmito materiály vyšla na 3,72. S klasickými tištěnými
studijními materiály jsou více spokojeni ženy (3,87) než muži
(3,14). Podle oborů jsou nejvíce spokojeni studenti učitelství
pro 1. stupeň a nejméně spokojení jsou studenti společenských
věd a českého jazyka. Z korelačního vztahu spokojeností
mezi elektronickými studijními materiály a klasickými tištěnými
materiály vyplývá, že studenti hodnotili spokojenost u obou
prvků stejně vysoko. Studenti tedy jsou spokojeni jak

Popis empirického šetření
Výzkumné šetření je zaměřeno na názory studentů
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na
elektronické studijní materiály. Výzkumné šetření bylo
realizováno v květnu 2013 na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Šetření bylo zaměřeno na studenty
prvních ročníků různých oborů v bakalářských studijních
programech v prezenční formě studia. Jako výzkumnou metodu
jsme použili vlastní dotazník, který zde není uveden kvůli
nedostatku prostoru. Ke zpracování dat byly použity metody:
analýza rozptylu, korelace a test nezávislosti chí- kvadrát
(Chráska, M., 2007).
Výzkumný vzorek tvořilo 180 studentů, z toho 143 žen a 37
mužů. Studenti prvních ročníků prezenčního bakalářského
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s elektronickými studijními oporami, tak s klasickými tištěnými
materiály.
V otázce preference učení pomocí klasických tištěných opor
nebo pomocí elektronických studijních materiálů vyšlo,
že 117 studentů (tedy 65 % respondentů) upřednostňuje spíše
učení pomocí klasických tištěných materiálů. Pouze 11 studentů
uvedlo (tedy 6,11 %), že preferuje učení pomocí elektronických
studijních opor. A 51 studentů (28,33 %) nemá vyhraněný typ.
Z kontingenčních tabulek je možné určit, že studenti
matematického a technického zaměření více než ostatní
studenti preferují učení pomocí elektronických studijních
materiálů nebo nemají vyhraněný typ.
Jako pozitivní vlastnosti elektronických studijních opor
respondenti ve výzkumném šetření nejčastěji uvedli: snadná
dostupnost, přehlednost, rychlý přístup k materiálům, nízká
cena, šetření papíru a tím i životní prostředí, interaktivnost.
Nevýhody elektronických studijních opor vidí studenti:
v nutnosti počítače a internetu, v bolesti zad, očí, hlavy,
nemožnost vpisovat poznámky, podtrhávat a zvýrazňovat text,
v horším čtení textu a v různých technických problémech, které
se mohou vyskytovat.
Studenti uváděli i pozitivní vlastnosti klasických tištěných
studijních opor. Nejčastěji uváděli: lépe se z nich učí, čte,
možnost vpisovat poznámky, podtrhávat a zvýrazňovat text,
možnost je mít stále u sebe. Nevýhody vidí studenti zejména ve
finanční náročnosti, časté nedostupnosti materiálů a v zabírání
místa.

elektronických studijních opor, s nimiž se studenti setkali je LMS
(systém pro řízení výuky). Výhody elektronických studijních
materiálů vidí respondenti v dostupnosti, přehlednosti,
v rychlém přístupu k informacím, nízké ceně, šetření papíru
a životního prostředí a interaktivnosti. I když studenti uvedli, že
používají raději klasické tištěné studijní materiály, 83 %
respondentů by chtělo elektronické studijní materiály užívat
nadále při studiu.
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Ve výzkumném šetření bylo zjištěno, že pojem elektronické
studijní materiály zná 92 % studentů a 94 % studentů se s nimi
setkalo na střední či vysoké škole. Rozdíl mezi těmito dvěma
údaji je způsoben tím, že pojem elektronické studijní materiály
byl některým studentům neznámý, ale při vyplňování dotazníku
zjistili, že tento typ materiálů v průběhu studia využívali.
Průměrná spokojenost studentů s elektronickými studijními
materiály a klasickými studijními materiály je téměř stejná. Dále
se ukázalo, že 65 % studentů preferuje učení spíše pomocí
klasických tištěných materiálů. Je možné určit, že studenti
matematického a technického zaměření více než ostatní
studenti preferují učení pomocí elektronických studijních
materiálů nebo nemají vyhraněný typ. Nejčastější forma
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NOWE TECHNOLOGIE EDUKACYJNE W PRAKTYCE MATEMATYCZNEJ
NEW EDUCATION TECHNOLOGIES IN MATHEMATICAL PRACTICE
Joanna KANDZIA
Streszczenie
W artykule zwrócono uwagę na zmiany zachodzące w edukacji matematycznej pod wpływem ekspansji nowych technologii
edukacyjnych. Opisano projekt –„Nowe metody nauczania w matematyce”. Przedstawiono analizę wyników ankiety dotyczącej
wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej (w nauczaniu matematyki). Opis projektu - Nowe metody nauczania w matematyce.
Przedstawia analizę wyników ankiety dotyczącej wykorzystywania ich w praktyce pedagogiczny (w nauczaniu matematyk). Rozwój
technologii edukacyjnych i kreowane metody zbierania i dystrybuowania informacji otwierają drogę do alternatywnych form kształcenia
w społeczeństwie wiedzy. Oddają one nieocenione zasługi w rozpoznawaniu, zgłębianiu i konstruktywnym wypracowaniu rozwiązań
problemów w różnych dziedzinach naszego życia.
Słowa kluczowe: technologie edukacyjne, edukacja matematyczna, konstruktywizm, koncepcje pedagogiczne, wizualizacja w
matematyce, Internet, media cyfrowe.
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Abstract
The article is about changes in teaching mathematics under the influence of expansion of new educational technologies. Presents
an analysis of the results of the questionnaire form concerning exploiting them in practice pedagogic (in teaching mathematics).
Project description - New Methods of Teaching in Mathematics”. Development of education technologies together with new
methodologies of gathering and distributing information opens alternative forms of education in an educated society. They have been
providing substantial contribution to identification, exploration and constructive solutions tovarious questions of our lives. Mathematics,
information technology, computers – remain in strict correlation both now and in the past. New technologies have been changing the
style of teaching and learning mathematics.
Keywords: education technologies, mathematical education, constructivism, pedagogic concepts, visualisation in mathematics,
Internet, digital media.
„[...] Od lat sześćdziesiątych środki masowego przekazu,
później komputery i sieci informatyczne, brutalnie przerwały
hegemonię kształcącą i wychowawczą szkoły” (Tanaś, 2003,
s. 117). Zastosowanie technologii, to nie tylko życie codzienne
lecz także nauka. Zatem technologie edukacyjne w szerokim
tego słowa znaczeniu.

regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty”.
Motywacją do podjęcia powyższego tematu było
przypuszczenie, że jednym z zasadniczych problemów
nauczania matematyki na wszystkich etapach kształcenia są
mało atrakcyjne formy przekazywania wiedzy. Stosuje się
tradycyjne metody, w których nacisk kładziony jest na
szablonowe działania.
Projekt skierowany był do 60 nauczycieli/ek, pracowników
dydaktycznych ze szkół i placówek oświatowych woj.
mazowieckiego, z czego
70% stanowili nauczyciele
zamieszkujący i zatrudnieni w placówkach na obszarach
wiejskich. Założono, że grupie tej jest o wiele trudniej
przystosować się do nowej rzeczywistości, do stosowania
nowych technik edukacyjnych. Program kursów został tak
skonstruowany, aby pomógł słuchaczom unowocześnić swój
warsztat pracy. Tym samym lepiej przygotować uczniów nie
tylko do egzaminów, ale również do wymagań stawianych
obywatelowi w społeczeństwie wiedzy. Kompetentny nauczyciel,
to kompetentny uczeń, to podniesienie prestiżu szkoły.
Program zajęć, to osiem kursów w formie wykładów
i warsztatów dla trzech edycji po dwadzieścia osób. Tematyka
szkoleń w formie tradycyjnej dla projektu „Nowe metody
nauczania
w
matematyce”:
Multimedialna
pracownia
matematyczna; Projekt edukacyjny w matematyce; Metody
aktywizujące; Modelowanie matematyczne i nowoczesne
technologie przetwarzania informacji; Technologie edukacyjne
w procesie dydaktycznym i poznawczym; Platforma zdalnego
nauczania; Programowanie na potrzeby matematyki. Zajęcia na
platformie
e-learningowej;
Neomedia
w
edukacji
matematycznej; Planowanie dydaktyczne (Kandzia, 2013).

Wstęp
Przygotowanie do życia w Społeczeństwie Wiedzy jest
decydującym elementem dynamicznego rozwoju Polski, jest
wyzwaniem cywilizacyjnym. Edukacja nie może działać w
oderwaniu od rzeczywistości, musi przystosować się do nowych
warunków, czyli wykorzystywać współczesne technologie. Przed
systemem edukacji stoją jednoznaczne zadania w zakresie
przygotowania technologicznego uczniów wszystkich rodzajów
szkół. Wymagają one działań dotyczących merytorycznej
organizacji procesu dydaktycznego jak też tworzenia
odpowiednich warunków właściwej jego realizacji. Technologie
edukacyjne (informatyczna, informacyjna, komunikacyjna,
medialna) postrzegane są, jako narzędzia poznawcze i
wspomagające uczącego się, proces nauczania, obecną
praktykę pedagogiczną. Stwarzają uczącym się warunki do
aktywnego budowania wiedzy. Nauczyciele, uczniowie i rodzice
ciągle poszukują nowych rozwiązań w nauczaniu i wychowaniu.
Wprowadzenie technologii do edukacji wymaga dostosowania
metodyki kształcenia oraz organizacji samego procesu
edukacyjnego. Ważna jest również ocena wpływu na
osiągnięcia uczniów. Technologie edukacyjne to: trafne i
skuteczne sposoby dostarczania informacji; metody, które
umożliwiają przetwarzanie i przekazywanie informacji;
projektowanie ciekawych metod nauczania, uczenia się;
nowoczesne pomoce naukowe; nowatorskie pomysły; twórcze
działania nauczyciela, polegające na zdobywaniu potrzebnych
informacji,
wypracowywaniu
efektywnych
sposobów
egzekwowania wiedzy.
Pokolenie cyfrowe oczekuje/wymaga od nauczyciela
znajomości, posługiwania się a w rezultacie stosowania nowych
technologii edukacyjnych w zdobywaniu przez nich wiedzy.
Powstała, zatem potrzeba wskazania nauczycielom matematyki
nowoczesnych kierunków w nauczaniu tego przedmiotu.
Pokazania, jak i w jaki sposób mogą korzystać z możliwości
mediów cyfrowych, żeby matematyka była dynamiczną,
powstającą w czasie nauką. Dlatego też powstał pomysł, i
został zrealizowany, projektu – „Nowe metody nauczania
w matematyce”.

Analiza wyników badań ankietowych
Celem przeprowadzonych badań ankietowych było
zdiagnozowanie
wykorzystania
nowych
technologii
edukacyjnych w pracy z uczniami, na lekcjach matematyki. W
badaniach wzięło udział 120 nauczycieli matematyki (60
respondentów było uczestnikami bliźniaczego projektu pt.:
„Praca z uczniem uzdolnionym z nauk ścisłych”. W większości
były to osoby poniżej 40 roku życia, ze stażem nie wyższym niż
25 lat pracy (106 ankietowanych – 88,33%). Można pokusić się
o stwierdzenie, że stoi przed nimi wiele wyzwań XXI wieku.
Pomimo dostępu do sal komputerowych (82,5%) tylko 54,17%
respondentów sięga po narzędzia techniki komputerowej na
lekcjach matematyki. Nie lubią też programów matematycznych
umieszczonych w Internecie (12). Pocieszającym jest fakt, że
nie negują przydatności wiedzy z technologii informacyjnej do
prowadzenia lekcji matematyki z wykorzystaniem technik
multimedialnych.
Dziwi brak zainteresowania rodziców, czy na lekcjach
stosuje się nowoczesne narzędzia, aż 97 pedagogów
odpowiedziało, że rodzice nie przywiązują do tego wagi.

Założenia projektu – Nowe metody nauczania
w matematyce
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku autorka realizowała
projekt „Nowe metody nauczania w matematyce”. Był on
dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w
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Nieświadomi rodzice, czy niedostateczna współpraca między
tymi grupami?
Zdaniem pedagogów lekcje z komputerem są ciekawsze dla
ucznia (72,5%); mobilizują do pracy (40%); wspomagają
uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki (63,4%);
wizualizacja problemów matematycznych pomaga uczniom w
zdobywaniu wiedzy (91,67%); lekcje nie są nudne. Uczeń
doskonali sporo umiejętności: systematyczność, wyobraźnię,
wyszukiwanie
informacji,
tematyczne
łączenie
informacji/wiedzy, syntezę wiadomości, aktywne konstruowanie
wiedzy, pamięć wzrokową, jak również nie zabrakło
stwierdzenia, że ściąganie prac oraz żadnych. Na pewno
komputer nie może zastąpić nauczyciela. Wykres 3.
Tak wiele walorów widzą badani w stosowaniu komputera
jako narzędzia wspomagającego naukę. Dlaczego więc wśród
99 mających dostęp do pracowni komputerowej tylko 55
wykorzystuje go na lekcjach - raczej sporadycznie, nie
korzystają z programów komputerowych, które znakomicie
wspomagają nauczanie matematyki? Nauczyciele (68,33%) nie
zachęcają uczniów do udziału w matematycznych konkursach
online.
Prawie
wszyscy
ankietowani
uświadamiają
swoim
wychowankom jakie zagrożenia niesie stosowanie Internetu
i jak bezpiecznie z niego korzystać. 83% twierdzi, że uczniowie
mają świadomość tych zagrożeń. Jest to bardzo optymistyczne.
I wreszcie, tak mało pozytywnych aspektów edukacyjnych
dostrzegają pedagodzy w Internecie.

matematyki. Należy tutaj mówić o zdolności rozumienia,
osądzania, wykonywania i wykorzystywania matematycznych
czynności
w
kontekście
matematycznym
i
poza
matematycznym. Jednym
z podstawowych warunków
kompetencji matematycznych jest posiadanie gruntownej
i rozległej wiedzy ogólnej, matematycznej jak również
umiejętności technicznych. Umiejętność zadawania pytań
i udzielania odpowiedzi na zadany temat, w ramach
i z wykorzystaniem środków matematycznych.
Zakończenie
Społeczeństwo informacyjne wymaga od współczesnego
absolwenta szkoły znajomości i umiejętności stosowania technik
ICT. Przekazywanie wiedzy z wykorzystaniem nowych metod
edukacyjnych pozwoli uczniom sprawniej radzić sobie
w sytuacjach
niestandardowych
w
obrębie
nauk
matematycznych.
Matematyka
stanie
się
łatwiejsza
w praktycznym jej wykorzystywaniu na co dzień. Świat,
w którym żyjemy w coraz większym stopniu uzależniony jest od
technologii informacyjnej. Dotyczy to także matematyki. Sposób
wykorzystania mediów cyfrowych do jej nauczania jest tematem
dyskusji prowadzonych przez dydaktyków matematyki, jak
również przez samych nauczycieli.
Żywię nadzieję, że przeszkoleni nauczyciele częściej będą
sięgać do nowych narzędzi, nowych metod nauczania
matematyki. Staną się „atrakcyjni” dla obecnych i przyszłych
„klientów” edukacji. Wiedzę będą przekazywać w sposób
zrozumiały dla pokolenia XD (Disney prowadził badania na
potrzeby swojego nowego kanału telewizyjnego kierowanego
do dzieci – Disney XD, w nazwie nowo wyodrębnionej grupy
pozostawiono skrót literowy: XD, Dwie litery idealnie
charakteryzują nowe pokolenie. „X” odnosi się w tym przypadku
do dzieci (rodziców 35–45 lat) urodzonych w latach 1995–2001,
a „D” jest skrótem od „digital”, www.egospodarka.pl
[26.09.2012]).

Nauczyciel XXI wieku
Nauczyciel musi być wyposażony w pewny i trafnie
dydaktycznie model pracy, powinien dysponować wystarczającą
wiedzą, nie tylko merytoryczną z danego przedmiotu, lecz
również umiejętnościami nawigacji po oceanie wiedzy
„internetowej”. Musi być stymulatorem rozwoju intelektualnego
ucznia. Nie uczy, ale ułatwia proces uczenia się, ułatwia dostęp
do odpowiednich źródeł, tworzy struktury organizacyjne,
w których przebiega praca, staje się przewodnikiem w świecie
informacji. Musi być świadomym reżyserem sztuki pt. „Nauka”.
Powinien w sposób profesjonalny używać narzędzi technik
komputerowych. Jest to szczególnie istotne w okresie
globalizacji edukacji. Należy upowszechnić ideę kształcenia
matematycznego.
Nowe
metody
nauczania
pozwalają
urozmaicać programy szkolne, wzbogacać je o łatwo
wytwarzane konstrukcje matematyczne. Nudne lekcje zmieniają
się w powstającą w czasie, żywą matematykę (Kandzia, 2011).
Potrzeba wyposażenia młodych ludzi w niezbędne
kompetencje kluczowe oraz poprawy osiągnięć edukacyjnych
jest zasadniczą częścią Zintegrowanych Wytycznych na rzecz
Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia. Należy przystosować
systemy edukacji i szkoleń do nowych wymagań co do
kompetencji poprzez lepsze określanie potrzeb zawodowych
i kompetencji kluczowych w ramach programów reform państw
członkowskich. Zapewnienie wszystkim młodym ludziom
środków do rozwinięcia kompetencji kluczowych na poziomie
przygotowującym ich do dorosłego życia oraz stanowiącym
podstawę dla dalszej nauki i życia zawodowego.
Znajomość języka matematyki, to umiejętność rozumienia
przekazów, które są formułowane za pomocą pojęć i narzędzi
matematyki. Niezbędna jest pozytywna postawa matematyczna,
wyrażająca się w szacunku dla prawdy, chęci szukania
przyczyn, oceniania ich przydatności i zasadności. Wiedza,
umiejętność i postawy wyrażają się poprzez umiejętność
stosowania głównych zasad i procesów matematycznych
w życiu rzeczywistym, śledzenie i ocenianie ciągu argumentów,
rozumowanie w sposób matematyczny, rozumienie dowodów
matematycznych a więc komunikowanie się językiem

Zakończeniem powyższych rozważań niech będzie cytat:
„[...] Skoro zmienia się społeczeństwo i zmienia się wiedza,
to zmieniać się musi nauczanie. Zatem nauczyciela zastąpić
winien e-nauczyciel, nauczyciel wspomagany komputerem
i siecią. Nauczyciel mniej ma ćwiczyć uczniów (chociaż trzeba
ich uczyć faktów i teorii), ma być ich przewodnikiem
i pomocnikiem, uczyć zdobywania wiedzy, oceny informacji
i opinii, nie tylko wbijać fakty do głowy. Jednak musi wiedzieć,
że ma do czynienia z nowym typem uczniów” (Goban-Klas,
2002, s. 45).
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POŽIADAVKY NA UČEBNICE ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PREDMETOV V STREDNÝCH ODBORNÝCH
ŠKOLÁCH
VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL TEXTBOOKS REQUIREMENTS
Mária VARGOVÁ, Renáta MAJERNÍKOVÁ
Resumé
V príspevku sa zameriavame na spätnú väzbu v troch dieloch odborných technických učebníc so zameraním na mechanizáciu
poľnohospodárskej výroby. Zámerom výskumu je prehodnotiť spätnú väzbu v týchto učebniciach a jej využiteľnosť vo vyučovacom
procese v spolupráci s jej užívateľmi - žiakmi, učiteľmi a odberateľmi absolventov stredných odborných škôl a zamestnávateľmi.
Cieľom je zostavenie doplnkovej multimediálnej vzdelávacej pomôcky k týmto učebniciam.
Kľúčové slová: Požiadavky na učebnice odborných technických predmetov, učiteľ, žiak, spätná väzba, spolupráca so
zamestnávateľmi pri tvorbe učebných pomôcok
Abstract
In the article we have focused on the feedback listed in all 3 volumes of vocational technical school textbooks with specialization for
automation of agricultural production. The purpose of this research is to reevaluate the feedback in these text books according to its
utilization in educational process. The utilization was commented by students, teachers and employers of young absolvents of
corresponding Secondary Technical Schools. The results will lead to compiling a supplemental multimedia educational device for these
text books.
Keywords: Vocational Technical School Textbooks requirements according to teachers and students, Feedback listed in vocational
technical textbooks in accordance with modern practice needs; cooperation with employers
Úvod

odbornou a súčasne didakticky vhodne spracovanou literatúrou.
Poznatky, ktoré by mal žiak strednej odbornej školy získať, aby
bol dostatočne pripravený do praxe musia byť v jednote so
súčasným trendom v oblasti moderných technológií, ktoré
pracujú v poľnohospodárskej technike ako samohybné stroje na
báze satelitného riadenia, čo si vyžaduje aj aktuálnu prípravu
moderných multimediálnych učebných pomôcok. „Nové média

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ
SR, 2013) uvádza, že „kvalita odborného vzdelávania a prípravy

je kritizovaná hlavne zo strany zamestnávateľskej sféry. Podľa
zamestnávateľov odborné vzdelávanie a príprava nedostatočne
reaguje na aktuálne potreby trhu práce a nedokáže pripraviť
kvalifikovanú pracovnú silu v takej miere, aby bola schopná po
ukončení štúdia vstúpiť do pracovného procesu“. Cieľom

prinášajú kvalitatívnu zmenu do vzdelávania tým, že umožňujú
realizovať v ďaleko širšej miere niektoré didaktické postupy,
ako
je
simulácia
reálneho
prostredia
(fyzikálneho,
technologického, ekonomického) a individualizované učenie
(riadenie tempa práce žiakom, používanie inteligentných
vyučovacích systémov, ... )“ (Prúcha, 1997). Vydávanie

výskumu vo vzťahu k požiadavkám na učebnice odborných
technických predmetov je zamerať sa od školy, žiaka a učiteľa,
ktorí učebnice používajú, smerom ku zamestnávateľom, pre
ktorých proces odborného vzdelávania pripravuje pracovnú silu.
Zamestnávatelia podľa zákona NR SR č. 184/2009 Z.z. o
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa „ podieľajú

učebných pomôcok pre stredné odborné školy je podobne, ako
celý vzdelávací proces závislé od ekonomických možností
krajiny. „V roku 2012 vyčlenil štát na učebnice pre základné

na tvorbe učebníc, učebných pomôcok a učebných textov“

a stredné školy 8,5 mil. €. Na rok 2013 má ministerstvo školstva
od škôl objednávky v objeme 16,3 mil. €, k dispozícii má k 28.
februáru 2013 na tento účel sumu 6,3 mil. €“ (MŠVVŠ SR,

(MŠVVŠ SR, 2013).

Učebnice pre odborné technické predmety

2013).
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v Slovenskej
republike (SR) schválilo od roku 2003 (za obdobie 10 rokov)
227 odborných učebníc, z toho len 119 učebníc pre odborné,
technické predmety (Graf 1, ŠIOV, 2013).

Učebnice pre odborné predmety sú špecifické práve v tom,
že do ich obsahu je zapracovaná odborná problematika
z jednotlivých sektorov národného hospodárstva, čo kladie
značné požiadavky na rezort školstva zabezpečiť odborné
predmety v skupinách študijných a učebných odborov kvalitnou
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Graf 1 Schválené učebnice odborných predmetov v rokoch 2003 - 2012
Popri nedostatku učebníc odborných predmetov je súčasne
problematické nájsť autorov, resp. autorské kolektívy, ochotné
zostaviť učebnice pre odborné predmety. Počet schválených
a vydaných učebníc odborných predmetov za posledných 10
rokov jasne vypovedá o tom, že učebnicami pre tieto predmety
nie sú pokryté ani len základné povinné odborné predmety
a takmer vôbec stredné odborné školy nedisponujú učebnicami
napríklad pre úzko špecializované odbory, odborné zamerania
a špecifickú odbornú problematiku v rámci daného odboru.
Podľa Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI, 2013) „nedostatok

Predmet a cieľ výskumu
Predmetom výskumu sú požiadavky na učebnice odborných
technických predmetov Mechanizácie 1,2,3, od autorov: StachoPloskuňák-Taššíková-Kozáková, ktoré sa využívajú v študijných
a učebných
odboroch
zameraných
na
mechanizáciu
poľnohospodárskej výroby, so zameraním na spracovanú
spätnú väzbu z pohľadu žiaka, učiteľa a zamestnávateľskej
sféry. Výskum sa zameriava jednak na prácu žiaka s touto
učebnicou a následne učiteľov odborných technických
predmetov vo väzbe na súčasnú modernú prax.
Cieľom výskumu je zistiť, aké sú požiadavky na súčasne
využívané učebnice odborných predmetov zo strany učiteľov
odborných predmetov vo všeobecnosti a následne zo strany
učiteľov odborných technických predmetov. Súčasne je jeho
cieľom zistiť pohľad na dané učebnice zo strany žiakov 1. – 4.
ročníkov stredných odborných škôl a to podľa študijného, resp.
učebného odboru, v ktorom sa dané učebnice používajú. Vstup
zamestnávateľov z oblasti predaja modernej poľnohospodárskej
techniky bude mať za cieľ zistiť, ako aktuálne sú tieto učebnice
a ako ich možno čiastočne inovovať doplnkovým materiálom
k spätnej väzbe na multimediálnom nosiči, ktorá bude
zanalyzovaná a upravená podľa revidovanej Bloomovej
taxonómie.
Výskum sa realizuje kombinovanou formou využitia ako
kvantitatívneho, tak kvalitatívneho výskumu. Kvantitatívny
výskum sa zameria na získanie údajov o používaných
učebniciach odborných technických predmetov v stredných
odborných
školách
a uskutoční
sa
prostredníctvom
elektronického dotazníka, uloženého na vzdelávacom portáli
v programe Moodle. Prostredníctvom tohto portálu sa
zabezpečuje e-learnigové vzdelávanie pre učiteľov základných
a stredných škôl k tvorbe školských vzdelávacích programov.
Účinnosť
zostavenej
spätnej
väzby
v učebniciach
Mechanizácie 1, 2, 3 pre učiteľa, žiaka a zamestnávateľov je
pripravená na overenie formou kvalitatívneho výskumu,
využitím metódy:
 dotazníka a interview s učiteľmi, ktorí s učebnicou na
hodinách pracujú,
 postojového dotazníka, interview so žiakmi, ktorí sa
z učebnice učia,
 z praktické zadania, spojeného s riadeným rozhovorom so
žiakmi,
 riadeného rozhovoru so zamestnávateľmi, ktorí podnikajú
v oblasti predaja poľnohospodárskej mechanizácie,

aktuálnych učebníc riešili stredné odborné školy (SOŠ) rôznymi
spôsobmi, napr. zapožičaním z iných stredných škôl,
aktualizáciou učiva zastaraných učebníc, využívaním informácií
z webových stránok, tvorbou vlastných učebných textov
a prezentácií, využívaním učebníc v elektronickej forme“.

Viacerí autori, ktorí sa zaoberajú učebnicami sa zhodli vo
vydaných publikáciách na tom, že „učebnica je didaktický text,
ktorý prezentuje učivo s cieľom jeho osvojenia žiakmi“ (Turek,
2008). Požiadavky na učebnice odborných predmetov definuje
didaktika so zreteľom na funkcie, ktoré majú splniť. Súčasne
musia v sebe niesť prvok stimulácie k štúdiu, čo nie je možné
bez toho, aby učebnica nebola pre žiaka zrozumiteľná. „Ukazuje

sa, že niektoré učebnice sú predovšetkým vhodným zdrojom
informácií pre učiteľa, napriek tomu možnosti využitia týchto
učebníc pri práci so žiakmi vo výučbe sú obmedzené. Niektoré
výskumy naznačujú, že žiaci hodnotia učebnice ako náročné,
príliš abstraktné a nezaujímavé, aj keď by mali tieto učebnice
slúžiť predovšetkým žiakovi“ (Knecht, Najvarová, 2008). Skĺbiť
pri tvorbe učebnice odborných predmetov všetky didaktické
požiadavky je náročné. Súčasťou učebníc odborných predmetov
by mala byť najmä previazanosť na praktickú prípravu pre dané
odvetvie, odbor. Tá by sa mala prejaviť v celom obsahu
učebnice a prioritne v oblasti spätnej väzby, „ktorá by mala

rozvíjať tvorivosť žiaka“ (Kritériá na hodnotenie odborných
učebníc - Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2013).
„Spracovanie obsahu literárnej učebnej pomôcky pre
technické odborné predmety má byť súčasne také, aby okrem
odovzdávania informácií plnilo aj nasledujúce funkcie:
 „rozvíjanie myslenia (vyznačením hlavných myšlienok,
problémovým prístupom a pod.),
 upevňovanie nových poznatkov (opakovacími časťami,
cvičeniami a i.),
 priebežnú sebakontrolu študenta (kontrolnými otázkami,
kontrolnými úlohami atď.)“ (Driensky, Hrmo 2004).
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z analýzy spätnej väzby vo všetkých častiach učebnice
mechanizácie 1, 2, 3 podľa revidovanej Bloomovej
taxonómie.

3

Z výsledkov výskumu vyplynie výber kľúčových kapitol
k úprave spätnej väzby, ktoré budú spracované so zameraním
na rozvoj tvorivosti žiakov a podporu vyšších myšlienkových
operácií. Praktické úlohy sa následne zostavia do
kompatibilného celku v spolupráci so zamestnávateľmi,
špecialistami na poľnohospodársku techniku. Textová časť
spätnej väzby bude graficky upravená a spracovaná na
multimediálne CD. Ukážky technických mechanizmov a
ústrojenstiev najviac využívaných mechanizačných strojov
a zariadení sa natočia na multimediálne DVD s komentármi
odborníkov z praxe. Kvalita a účinnosť multimediálne
spracovanej spätnej väzby sa opätovne overí v súčinnosti so
žiakmi a učiteľmi, ktorí s učebnicami pracujú.

4

5

6

7

Záver
8

Doposiaľ získané výsledky z kvantitatívneho výskumu
ukázali potrebu vypracovania metodiky tvorby spätnej väzby
v učebniciach, ktorá bude prepojená na zamestnávateľskú
sféru. Touto cestou by sme chceli:
 zvýšiť záujem žiaka pracovať s učebnicou,
 zefektívniť prípravu učiteľa na vyučovanie,
 prepojiť teoretickú prípravu s praktickou,
 vytvoriť priestor pre kvalifikovanejšiu prípravu žiaka do
praxe,
 vytvoriť vzor metodického materiálu k príprave spätnej
väzby v učebniciach odborných technických predmetov.

9

Výsledky kvantitatívneho výskumu budú využiteľné aj pre
decíznu sféru pri rozhodovaní v procese tvorby učebníc pre
odborné technické, ako aj netechnické predmety.
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SPÄTNÁ VÄZBA V UČEBNICIACH ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PREDMETOV, AKO PROSTRIEDOK
PREPOJENIA TEORETICKEJ A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY ŽIAKOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL
FEEDBACK LISTED IN VOCATIONAL TECHNICAL TEXTBOOKS AS A MEAN TO CONECT THEORETICAL AND
PRACTICAL PREPARATION OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS
Renáta MAJERNÍKOVÁ, Mária VARGOVÁ
Resumé
V príspevku sa zaoberáme spätnou väzbou v učebniciach odborných technických predmetov so zameraním na mechanizáciu
poľnohospodárskej výroby. Spätná väzba je v tomto výskume sledovaná a hodnotená ako prostriedok prepojenia teoretického
vzdelávania a praktickej prípravy. Do tohto procesu súčasne vstupujú aj zamestnávatelia s najnovšími technickými a technologickými
poznatkami.
Kľúčové slová: spätná väzba, učebnica odborných technických predmetov, zamestnávateľ, teoretické vzdelávanie, praktická príprava
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Abstract
In the article we have focused on the feedback listed in vocational technical school textbooks with specialization for automatization
of agricultural production. The feedback is analyzed a evaluated as a mean of creating relation between theorethical education and
practical preparation. The process is also enriched with participation of employers that have experience with the newest technical and
technological innovations.
Keywords: Feedback listed in vocational technical textbooks; participation of empolyers on creating vocational technical texts; relation
between theorethical education and practical preparation
všeobecnosti chápe ako učebná pomôcka, ktorá obsahuje
systematické usporiadanie učiva“ (Maňák 2008).

Úvod
Učebnice odborných technických predmetov zabezpečujú
v stredných odborných školách priemet transformáciu kurikula
do praktickej učebnej pomôcky pre žiaka. Táto skutočnosť si
nevyhnutne vyžaduje, aby informácie technickej povahy boli
vhodne didakticky spracované na podmienky vyučovacieho
procesu. V stredných odborných školách je navyše veľmi úzko
previazaná teoretická výučba s praktickým nácvikom, na čo by
sa malo pri tvorbe technických učebníc pamätať. Nácvik
praktických
činností
sa
zabezpečuje
v podmienkach
zamestnávateľských subjektov, preto je potrebné v obsahu
učebníc zohľadňovať aj požiadavky zamestnávateľov vzhľadom
na profil budúceho absolventa.

Výučba odborných predmetov v stredných odborných
školách sa zabezpečuje v jednote teoretickej a praktickej
prípravy. V učebných odboroch praktická príprava predstavuje
takmer 2/3 z celkovej hodinovej dotácie. V študijných odboroch
je to zhruba 40 až 50 % z celkovej hodinovej dotácie za
štúdium (ŠIOV, 2013).
Praktická odborná príprava, zabezpečovaná priamo
u zamestnávateľov nie je v požadovanej miere zachytená
v učebniciach odborných predmetov. Aby sme túto skutočnosť
vedeli zmeniť, musela by byť ku každej odbornej učebnici
spracovaná osobitná učebnica, učebná pomôcka, zameraná na
praktické zručnosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia priamo
v praxi. Táto cesta by síce bola optimálnym riešením, ale nie je
žiaľ z ekonomických dôvodov realizovateľná v praxi. Učebnice
teoretických odborných disciplín majú čiastočnú previazanosť
na prax práve prostredníctvom spätnej väzby, ktorej súčasťou
sú aj praktické úlohy.
Spätná väzba v učebnici je určená predovšetkým na
overenie dosiahnutých výsledkov vyučovacieho procesu jednak
zo strany žiaka a súčasne aj učiteľa pri hodnotení. „Na konci

Vzdelávací proces v stredných odborných školách
Vzdelávací proces v stredných odborných školách
ustanovuje školský zákon (zákon o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Podľa znenia
školského zákona vyučovací proces v stredných odborných

školách je zameraný na výkon povolaní a odborných činností
v národnom hospodárstve, zdravotníctve, verejnej správe,
kultúre, umení a v ostatných oblastiach a môže súčasne
pripravovať aj na ďalšie štúdium.

každej kapitoly je vhodné uviesť úlohy, ktoré umožňujú
diferencovaný a individuálny prístup k žiakom, ako aj úlohy na
prehĺbenie učiva kapitoly, tzv. podnety (námety) na
rozmýšľanie“ (Turek, 2008).

Stredná odborná škola zabezpečuje žiakom teoretické
a praktické vyučovanie. Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou
súčasťou odborného vzdelávania, prípravy a jeho cieľom je v čo
najväčšej miere priblížiť nácvik rôznych činností podmienkam
praxe. Hlavnými formami praktického vyučovania sú odborný
výcvik, odborná alebo umelecká prax a praktické cvičenie. Tieto
formy praktického vyučovania podľa Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR 2013) sú zákonom
špecifikované nasledovne: „Praktické cvičenia sú zamerané na

Vhodne zvolená forma zostavenia spätnej väzby a to
zaradením otázok a úloh na rozvoj vyšších myšlienkových
operácií je cestou, ako pripraviť žiaka nie len v teoretickej
rovine, ale ako ho súčasne pripraviť aj na praktickú prípravu
a to nie len v podmienkach školských zariadení, ale aj
v podmienkach výkonu praxe u zamestnávateľa. „Štúdie

preukázali, že navýšenie otázok vyššej kognitívnej náročnosti
(nie viac ako 20 %) vedie k vynikajúcim výsledkom u žiakov“
(Tomáš, Pešková, Lokajíčková, 2012). „Niektoré učebnice môžu
napríklad požadovať od žiaka len čítanie a spätné vybavovanie
si informácií, iné môžu požadovať po žiakovi náročnejšie
myšlienkové operácie s informáciami“ (Janík, Knecht 2008).

overenie a prehĺbenie teoretických poznatkov, nácvik a získanie
zručností. Odborný výcvik a odborná prax sú odborné
vyučovacie predmety praktického vyučovania, ktoré sa
uskutočňujú cvičnou formou“. Súčasne zákon definuje, že
„praktické vyučovanie sa uskutočňuje skupinovou formou
v školách, v strediskách praktického vyučovania a v školských
zariadeniach, alebo individuálne na pracoviskách praktického
vyučovania a pracoviskách iných právnických alebo fyzických
osôb“ (MŠVVŠ SR 2013).

Spätná väzba je aj jednou z možností, kde sa dajú uplatniť
napríklad
vizuálne
prostriedky.
„Vizuálne
prostriedky

v aplikačnej a kontrolnej funkcii realizujú transfer znalostí. Táto
funkcia je obzvlášť dôležitá, avšak má v učebniciach najmenej
početné zastúpenie“ (Pešková, 2012).

Požiadavky na výkon vybraných činnosti absolventa
v jednotlivých odvetviach určujú na Slovensku stavovské
a profesijné organizácie. Požiadavky trhu práce na vedomosti
a zručnosti absolventa sú z časti premietnuté do profilu
absolventa daného študijného, učebného odboru, ktorý Štátny
inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV, 2011) považuje za
„východisko pre koncepciu a obsah všetkých ďalších častí
školského vzdelávacieho programu“. Z profilu absolventa sa
následne tvorí obsah vzdelávania do konkrétnych učebných
osnov/modulov. Učebná osnova, resp. modul už predstavuje
ucelenú, samostatnú jednotku pre konkrétny odborný predmet
(jeho časť). Učivo pre odborné predmety by malo byť následne
didakticky spracované do učebnice. „Učebnica sa vo

Spätná väzba ako predmet a cieľ výskumu
Učebnice
odborných
technických
predmetov
sú
charakteristické najmä tým, že obsahujú na rozdiel od učebníc
humanitných predmetov viac vizuálnych prostriedkov, ktoré by
mali písaný text nie len dopĺňať, ale ho prehĺbiť o poznatky
z danej témy. Väčšina autorov vychádza pri tvorbe nových
učebníc z už existujúcej literatúry. Pri písaní učebníc odborných
technických predmetov je možné využiť aj takéto zdroje,
nakoľko základné mechanizmy, fyzikálne veličiny, matematické
výpočty sa v tak zvýšenej frekvencii nemenia. Autori takýchto
učebníc by však mali reálne zvážiť spoluprácu so
zamestnávateľskou sférou, aby sa do učebníc dostali najnovšie
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prostriedkami sú najmä rôzne druhy úloh, otázok, inštrukcií
k pracovným činnostiam, k sebahodnoteniu učebného výkonu
a pod. Avšak o vlastnom učení žiakov z učebníc vieme pomerne
málo. Zdrojom poznatkov môžu byt také výskumy, pri ktorých
sa podrobnými kvalitatívnymi metódami objasňuje, čo vlastne
jednotliví žiaci vykonávajú, aké metakognitívne postupy
používajú, keď riešia konkrétnu úlohu, keď sa majú niečo
z učebníc naučiť, vyriešiť úlohu a pod.“ (Janík, Knecht, Průcha,

poznatky z danej oblasti. Platí to najmä pre učebnice odborných
technických predmetov, ktoré sa v rámci jednotlivých sektorov
zaoberajú novými programovo riadenými technológiami, strojmi
a zariadeniami. Súčasnosť si už vyžaduje úzku spoluprácu so
zamestnávateľmi aj z dôvodu, že stredné odborné školy nemajú
ani pre základný praktický nácvik zručností k dispozícii moderné
stroje, zariadenia, prípadne celé technológie. Učebnice
odborných technických predmetov by tak mohli aspoň čiastočne
túto situáciu riešiť, pokiaľ by sa do ich obsahu zapracovalo
základné učivo, ktoré reálne odráža stav technického
a technologického vybavenia v praxi.
Modernizácia mechanizačných zariadení zaznamenala
výrazný pokrok aj v poľnohospodárstve. Samohybné stroje na
báze satelitného riadenia, ktorých minimálne ceny sa pohybujú
okolo 100 000 €, si nemôže v súčasných ekonomických
podmienkach dovoliť žiadna stredná odborná škola, ktorá
zabezpečuje stredoškolskú prípravu práve pre oblasť
mechanizácie pôdohospodárstva. Stredné odborné školy
zabezpečujú v stredných odborných školách vyučovací proces
z učebníc mechanizácie, ktoré boli zostavené pre jednotlivé
ročníky štúdia do troch dielov. Učebnice boli schválené v rokoch
2004 až 2005. Podľa vyjadrenia zamestnávateľov už
v súčasnosti nespĺňajú kritérium vedeckosti, neposkytujú
najnovšie poznatky. Túto situáciu by nevyriešila ani reedícia
ale vytvorenie novej sady učebníc s danou problematikou.
Tvorbe nových učebníc predchádzajú procesy verejného
obstarávania a výberových konaní. Problematika mechanizácie
poľnohospodárskej výroby patrí k užším špecializáciám, kde
počet odberateľov učebníc by bol nízky, čo by značne zvýšilo
cenu výroby a vydania. A to sme sa ešte nedotkli problematiky
ochoty zo strany odbornej verejnosti, ktorá podľa predbežne
vykonaného pilotného prieskumu neprejavila záujem napísať
nové učebnice.
Predmetom výskumu je snaha o aktualizáciu učiva z danej
oblasti, ktorá by sa zabezpečila v nadväznosti na prvky spätnej
väzby v daných učebniciach. Zamestnávatelia prejavili ochotu
prehodnotiť obsah týchto učebníc a nadväzne vybrať
problematiku, ktorá existujúce učivo zaktualizuje. Učebnice sa
nebudú prepracúvať, ale využije sa v nich existujúca spätná
väzba. Spätná väzba bude na rozdiel od textu učebnice
komplexne prepracovaná so zreteľom na rozvoj vyšších
myšlienkových operácií a súčasne bude prakticky aplikovaná aj
na nové poznatky v daných témach, ktoré učivo prehĺbia.
Rozpracovanie spätnej väzby do podoby cvičného manuálu
súčasne umožní aj využitie nonverbálnych prvkov, ktoré sú pri
tejto problematike a to navyše v aktualizovanej podobe žiaduce.
„Zámerom je súčasne podporiť využitie nonverbálnych prvkov

2008).

Touto cestou by sme súčasne smerovali
zdôvodnenie prijateľnosti stanovených hypotéz.

aj

reálne

Výsledky výskumu a účinnosť zostaveného doplnkového
vzdelávacieho materiálu k učebnici budú následne overené
priamo pri ich praktickom používaní žiakmi na pracoviskách
zamestnávateľov. „Ukazuje sa, že tvorba učebníc je komplexný

proces, ktorý by nemal končiť uvedením učebnice na trh, ale
mal by byť sprevádzaný jej následným overovaním v praxi
a ďalšími revíziami“ (Janík, Knecht, 2008).
Záver
Moderná stredná odborná škola 21. storočia by mala
produkovať do praxe pripravený odborný potenciál, ktorý bude
korektne zastávať na trhu práce svoje povolanie, profesiu.
Nakoľko sa na Slovensku duálny systém odborného vzdelávania
a prípravy takmer neuplatňuje, zamestnávatelia už prejavili
ochotu spolupracovať so vzdelávacími a odbornými inštitúciami
a to z dôvodu, že odborné vzdelávanie a príprava v súčasnosti
ďaleko zaostáva za modernizáciou výrobnej sféry, čo sa už
podpísalo na kvalite pracovnej sily na trhu práce.
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(NIE)PRZYGOTOWANIE INFORMATYCZNE UCZNIÓW
THE INFORMATICS (UN) PREPARED OF PUPILS
Aleksander PIECUCH
Streszczenie
Artykuł omawia problematykę nauczania przedmiotów informatycznych w szkołach. Jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie:
które zagadnienia programowe są interesujące dla uczniów, a które ich zdaniem są zbędne w programach nauczania informatyki.
Słowa kluczowe: nauczanie informatyki, kompetencje informatyczne i informacyjne,
Abstract
This article talk about the problems of teaching informatics subjects in schools. It is an attempt to answer the question: which
curriculum issues are interesting to pupils and that they feel are unnecessary in the curriculum of informatics.
Keywords: informatics teaching, informatics and information competences,
Wstęp

Reforma z przełomu wieków (XX/XXI) wprowadziła nowy
dokument do systemu oświaty pod nazwą Podstawa
programowa kształcenia ogólnego, który to dokument określa:
cele i treści kształcenia informatycznego.
Treści
kształcenia
zorganizowano
w
pięć
grup
tematycznych dla II, III i IV szczebla kształcenia:
I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego
oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej;
komunikowanie się za pomocą komputera i technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji
z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera:
rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów,
animacji, prezentacji multimedialnych.
III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia
algorytmicznego.
IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier
edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności
z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.
V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych
aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.
Podział treści kształcenia na grupy tematyczne jest
umowny i porządkuje w dużym stopniu zagadnienia
merytoryczne. Jest także analogiczny dla pozostałych
szczebli kształcenia. Jak czytamy w komentarzu do Podstawy
programowej literalnie zapisy zagadnień ogólnych niewiele

Pierwsze lata funkcjonowania komputerów osobistych to
lata alfabetyzacji komputerowej. Mianem tym określa się ten
czas, który był przeznaczony na zaznajomienie się z samym
urządzeniem jego obsługą oraz obsługą ówczesnych
programów komputerowych. Zupełnie nowa jakość urządzenia
(programowalność), która pojawiła się w bezpośrednim
otoczeniu człowieka wymagała takich właśnie zabiegów
o charakterze edukacyjnym.
Współczesna informatyka stała się bez wątpienia
informatyką użytkową. To już nie dziedzina wiedzy
(umiejętności) dla niewielkiej grupy specjalistów. Życie bez
komputerów szczególnie dla współczesnej młodzieży jest nie do
wyobrażenia. Korzystają więc z niego zarówno najmłodsi jak
i pokolenie w średnim wieku. Korzystają w szkole, pracy
i w domu wykonując na nich różnego rodzaju prace, począwszy
od wspomagania w uczeniu się, poprzez pracę zawodową a na
rozrywce kończąc.
Edukacja informatyczna w polskich szkołach trwa
nieprzerwanie od roku 19851, czyli od chwili zatwierdzenia przez
MEN pierwszego programu nauczania Elementów informatyki
dla szkół średnich. Biorąc pod uwagę tak długi okres
doświadczeń w nauczaniu informatyki warto poddać
retrospekcji kompetencje współczesnej młodzieży.
Nauczanie przedmiotów informatycznych
1

A. Piecuch, Edukacja informatyczna na początku trzeciego
tysiąclecia, WO Fosze, Rzeszów 2008.
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się od siebie różnią 2. Świadczy to o spiralnym podejściu do
nauczania przedmiotów informatycznych. W praktyce
oznaczać to powinno rozszerzanie i pogłębianie wiedzy
w danym obszarze tematycznym z każdym rokiem
i szczeblem kształcenia. Warto dostrzec również, że obecne
zapisy opisują nie tyle zakres treści kształcenia co
kompetencje uczniów, którymi winni się legitymować
kończąc dany szczebel edukacji.
Na styku rzeczywistych kompetencji uczniów i założeń
programowych pojawiają się istotne problemy. Uczniowie
w przeważającej większości mają wysoką samoocenę
własnych umiejętności z zakresu informatyki (Tabela 1)
i wizję różniącą się od tej zakładanej w Podstawie
programowej. Oczekują od szkoły ciekawszej oferty
edukacyjnej
w
zakresie
nauczania
przedmiotów
informatycznych 3.

samych nauczycieli, którzy nie utrwalają wiedzy i umiejętności
uczniów poprzez prace domowe – rys.1.

Uczniowie również przedmiot informatyczny traktują z dużą
swobodą. Na pytanie: o zainteresowanie tokiem lekcji, padły
odpowiedzi jak na rys. 2.

Tabela 1 Samoocena uczniów w zakresie kompetencji
informatycznych i informacyjnych
Lp.
1
2
3
4
5

Poziom
samooceny
Bardzo
dobry
dobry
Średni
Słaby
Zły

Razem:

Szkoła
gimnazjalna4 [%]

Szkoła
ponadgiomnazjalna
[%]

32,6

5,8

35,2
29,5
1,8
0,9

32,6
48,8
11,6
1,2

100

Z analizy rys.2 wynika bardzo selektywne podejście uczniów
do zagadnień informatycznych. W zasadzie zainteresowanie tym
co dzieje się na lekcji przejawia zaledwie 1/5 uczniów.
Pozostałe 4/5 przejawia średnie lub w ogóle nie przejawia
jakiegokolwiek zainteresowania tym co dzieje się na lekcji.
Sposób w jaki uczniowie angażują się w proces edukacyjny stoi
w sprzeczności z ich wypowiedziami. Otóż:
 70% uczniów nie poświęca w domu czasu na uczenie się
przedmiotu informatycznego,
 76% badanych uważa, że nauczanie przedmiotu
informatycznego w szkole jest zasadne i potrzebne,
 około 70% uważa, że będzie to wiedza i umiejętności
przydatne w przyszłości.

100

Analiza danych zamieszczonych w tabeli 1 dostarcza
ciekawej informacji na temat samooceny. Ta jak widać zmienia
się wraz ze zmianą szczebla kształcenia. Jest to sytuacja, którą
nazwalibyśmy oczekiwaną. Przejście na kolejny szczebel
edukacji zawsze i w obrębie każdego przedmiotu szkolnego
wiąże się ze zmianą wymagań i oczekiwań w stosunku do
uczniów. W naturalny sposób ulegają również zmianie
samooceny uczniów, kiedy dociera do ich świadomości, fakt że
niestety ale posiadają jeszcze braki w wiedzy i umiejętnościach.
Niepokojące jest natomiast, że są to tak duże zmiany
w samoocenie. Dla przykładu zatrzymajmy się na ocenie bardzo
dobrej. W szkole gimnazjalnej, aż 32,6% uważało się za bardzo
dobrze przygotowanych z zakresu informatyki. Po zmianie
szczebla kształcenia na szkołę ponadgimnazjalną już tylko
5,8%. Jest to znacząca zmiana bo wynosząca 5,6 razy. Tak
duże różnice samooceny muszą prowadzić do wniosku
o nieprawidłowościach w procesie dydaktycznym nauczania
przedmiotów informatycznych. Z jednej strony jesteśmy
wszyscy świadomi sprawności młodzieży w posługiwaniu się
komputerem i jego peryferiami, z drugiej strony to poważne
deficyty w umiejętnościach związanych z rozwiązywaniem
problemów przy pomocy komputera. Wpływ na tę sytuację
może mieć wiele czynników. Poniekąd winić za to należy

Być może, uczniowie są przekonani, że skoro codziennie
spędzają po kilka godzin przy komputerze, to są sobie w stanie
poradzić
ze
wszystkimi
problemami
natury
informatycznej/informacyjnej. W tym przekonaniu niestety
utwierdzają również komunikaty docierające z wyższych sfer
o wyższości informatyki i dostępu do Internetu nad tradycyjną
nauką.
Bardzo niskie zainteresowanie zajęciami informatycznymi
może mieć także swoje podłoże w samych treściach kształcenia,
które młodzież uważa za mało interesujące lub wręcz zbędne.
Na pytanie co najchętniej usunęliby uczniowie z programów
nauczania padły następujące odpowiedzi:
 korzystanie z usług systemu operacyjnego i Internetu –
71,35%,
 edytory tekstowe 48,8%,
 programy graficzne – 48,2,
 arkusze kalkulacyjne 41,5%,
 sieci komputerowe 34%,
 podstawy języka HTML – 22,4%,
 modelowanie i symulacje – 19,0%,
 bazy danych 16,4%,

2

Por. Podstawa programowa z komentarzami, T. 6, Edukacja
matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum
i liceum. Matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe,
informatyka, dostępne na:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=
article&id=2057:tom-6 [14.06.2013].
3
Piecuch A., Przygotowanie informatyczne studentów a
kształcenie informatyczne w szkołach – materiał w druku.
4
R. Gajos, Nauczanie informatyki w szkole gimnazjalnej
a oczekiwania uczniów, praca magisterska wykonana pod
kierunkiem A. Piecuch na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2013 r.
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algorytmika – 15,2%,
społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty informatyki –
15,2%,
 nic w programach nie zmieniłoby – 11,8% badanych.
Natomiast to czego uczniowie najchętniej uczyliby się na
lekcjach przedmiotów informatycznych ilustruje rys. 3.
Jak wynika z rys. 3 największą popularnością cieszy się
grafika komputerowa, w dalszej kolejności programowanie
i konstruowanie stron internetowych. Te treści kształcenia są
obecne
w
programach
nauczania,
ale
jak
widać
w niewystarczającym wymiarze godzinowym.
Uzyskane w wyniku badań dane dostarczają sprzecznych
informacji lub też wskazują na mocną polaryzację
zainteresowań (najlepiej jest to widoczne na przykładzie grafiki
komputerowej.
Istnieją
prawie
równoliczne
grupy
zainteresowanej »51,1%« i niezainteresowanej »48,8%«
młodzieży tematyką grafiki komputerowej). Z powyższego
zestawienia wynika najmniejsze zapotrzebowanie wśród
uczniów na treści związane z korzystaniem z usług systemu
operacyjnego i Internetu. W dalszej kolejności za mało
popularne treści wśród gimnazjalistów uchodzą: edytory tekstu
i graficzne, arkusze kalkulacyjne, sieci komputerowe oraz treści
ogólnie związane z programowaniem.

bardzo słabo przygotowani w zakresie TI. Wydawałoby się, że
umiejętności i wiedza rozwijana spiralnie przez co najmniej 9.
lat w zakresie informatyki, winna przygotować przyszłych
studentów do efektywnej pracy z informacją. W rzeczywistości
niewielu z nich jest sobie w stanie poradzić z wydawałoby się
podstawowymi operacjami w programach pakietu biurowego.
Nie sposób oprzeć się refleksji, że kształcenie z zakresu TI
powinno w lepszym stopniu przygotowywać uczniów do pracy
z informacją i komputerem. Chyba nazbyt wielu uczniów nie
przyjmuje do wiadomości, że komputer wyposażony
w technologie informacyjne jest tylko i wyłącznie narzędziem
w ręku człowieka. To co finalnie otrzymujemy „na wyjściu”
komputera jest przede wszystkim dziełem człowieka. Komputer
natomiast bezwolnie, tylko i wyłącznie wykonuje polecenia
człowieka, nie zadając przy tym pytań i nie dyskutując
z użytkownikiem nad sensownością podejmowanych przez
niego działań. Reasumując, pomimo trzydziestoletniego okresu
obecności informatyki jako przedmiotu szkolnego nadal wymaga
on szczególnej uwagi i wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia
w zakresie kształcenia informatycznego uczniów a także
nauczycieli.
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Zakończenie
Prezentowane w opracowaniu wybiórcze wyniki badań
wskazują w dużej mierze na brak wyraźnych preferencji w
zgłębianiu określonych obszarów wiedzy w zakresie informatyki
i technologii informacyjnych. Z punktu widzenia nauczyciela
akademickiego mogę stwierdzić, że studenci pierwszych lat są

PRACOVNÉ MATERIÁLY NA ROZVOJ PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY
WORK MATERIALS FOR THE SPACE IMAGINATION DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL LEARNERS
Viera TOMKOVÁ
Abstrakt
Priestorová predstavivosť je nevyhnutnou podmienkou pri rozvíjaní technického myslenia žiakov v školskej praxi. Pracovníci Katedry
techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre pripravujú v rámci riešenia výskumnej úlohy pracovný materiál
pre učiteľov a žiakov ZŠ rozvíjajúci priestorovú predstavivosť a logické myslenie žiakov, ktorý je prezentovaný v článku.
Kľúčové slová: učebné materiály, technické vzdelávanie, pracovné listy.
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Abstract
The space imagination is the essential condition in the development of the technical thinking of learners in the school practice. In
the framework of their research task solution, the staff members of the Department of Technics and Information Technologies have
been preparing work materials for primary school teachers and learners aimed at the space imagination and logical thinking
development of the learners. These materials are presented in the paper.
Key words: teaching materials, technical education, worksheets
Úvod

(2004) definoval hlavné prvky priestorovej predstavivosti:
názornú predstavu, presnú formuláciu a logickú úvahu. Myslíme
si, že tieto prvky charakterizujú aj technickú predstavivosť.

Predstavivosť je základom tvorivého myslenia žiakov najmä
v prírodovedných a technických disciplínach. U jednotlivca je
priestorová predstavivosť rozvíjaná od narodenia počas celého
života. Z hľadiska vzdelávania žiakov a rozvíjania ich predstáv
vo vyučovacom procese je dôležitý fakt, že predstavy sa
nenarúšajú, nedeformujú, nerozpadávajú a nezanikajú.
Upevňujú sa v závislosti od času, a keď sa neaktualizujú ani vo
vedomí, ani v praktickej činnosti, postupne sa vzďaľujú od
originálu a obsahovo ochudobnejú. Nedostatočný rozvoj
predstáv sa môže prejaviť aj na zlom prospechu žiakov počas
vzdelávania na základnej škole z vyučovacích predmetov, pri
ktorých sa od žiaka vyžaduje schopnosť manipulovať v mysli
s objektmi (matematika, geometria, fyzika, technika).

Technickou
predstavivosťou
rozumieme
intelektovú
schopnosť človeka:
 vybaviť si vnemy predtým videných objektov, procesov
a javov v priestore a schopnosť vybaviť si ich vlastnosti,
vzťahy a uloženie,
 vybaviť si objekty, procesy a javy v priestore na základe ich
rovinných obrazov,
 vybaviť si neexistujúce reálne objekty, procesy a javy
v priestore na základe slovného popisu,
 vybaviť si vzájomný vzťah, funkciu, tvar a pracovný postup
zhotovenia objektov, procesov a javov na základe technickej
dokumentácie,
 schopnosť vybaviť si v mysli výhodnejšie, efektívnejšie
a účelnejšie riešenie daného technického problému na
základe predchádzajúcich vnemov,
 zdokumentovať technické riešenia predstáv vo forme
náčrtov, technických výkresov, grafov, schém a pod.
(Tomková, 2007, s. 47).

Technická predstavivosť
Pri spracovávaní problematiky predstavivosti sme v odbornej
literatúre hľadali charakteristiku technickej predstavivosti.
Autori zaoberajúci sa technickým vzdelávaním (Kozík, 2004
Ďuriš, 2003 Pavelka, 2006 Furmánek, 2007 Mach, 2011
Beisetzer, 2012; Honzíková, 2008 a iní) vo svojich publikáciách
používajú pojem technická tvorivosť, ktorá je nadstavbou
technickej predstavivosti. Je zrejmé, že jednotlivec musí mať
rozvinutú technickú predstavivosť, aby mohol uplatniť
technickú tvorivosť.
Ako uvádza Kožuchová (1995, s. 136) predstavivosť
v technickom vzdelávaní zohráva mimoriadne dôležitú úlohu.
Ide o názorný obraz predmetov a javov, ktoré v danom
momente nevnímame a zväčša ani v minulosti sme ich v takejto
podobe nevnímali. Aby sme mohli vlastné predstavy čo
najvernejšie zachytiť a ďalej rozvíjať, pomáhame si nákresmi,
náčrtmi, schémami a pod.
Podľa Janovca (2004, s. 144) technickou predstavivosťou
rozumieme to, že si jedinec vie predstaviť, vidieť dosiaľ
neexistujúci výrobok v jeho konečnej podobe, funkcii, vo
všetkých
interakciách
výrobku
s jeho
používateľmi
i s prostredím.
Z uvedených definícii je zrejmé, že technickú predstavivosť
nechápeme len ako manipuláciu útvarov a telies v rovine či
priestore. Technická predstavivosť v sebe zahŕňa aj domyslenie
funkcií a činnosti novovytvorených objektov.
Na základe všeobecnej definície predstavivosti sme
sformulovali dve definície technickej predstavivosti (Tomková,
2009):
1. Technickú predstavivosť môžeme chápať ako schopnosť
jednotlivca predstaviť si na základe predchádzajúcich
vnemov, úplne nový, neexistujúci, reálny objekt, proces
alebo jav, v jeho konečnej podobe a vo vzájomnej interakcií
s prostredím, ktoré ho obklopuje.
2. Technická predstavivosť je schopnosť jednotlivca tvoriť
nové reálne obrazy predmetov a javov na základe obrazov
predmetov a javov, ktoré v minulosti pôsobili na naše
vnemy, s cieľom zlepšenia ich vlastností, funkcií alebo
uľahčenia manipulácie s nimi.

Návrh doplnkovej školskej učebnice pre technické
vzdelávanie na základných školách
Pracovníci Katedry techniky a informačných technológií PF
UKF v Nitre v rámci riešenia výskumnej úlohy KEGA s názvom
Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho
sekundárneho vzdelávania pripravujú do tlače doplnkovú
školskú
učebnicu
zameranú
na
rozvoj
priestorovej
predstavivosti žiakov, logického myslenia, vnímania, osvojenia
a utvrdzovania základov technického zobrazovania, rozvoja
grafických zručností žiakov a tiež ich pozornosti.
Pripravovaná publikácia bude pomôckou pre učiteľov,
ktorým chýba dostatok učebných pomôcok, učebníc
a pracovných listov pre aktivizáciu žiakov a zámerný rozvoj tých
oblastí osobnosti žiaka, ktoré sú potrebné pre rozvoj ich
technického myslenia a tvorivosti.
Pracovné aktivity pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania
sú vypracované formou pracovných listov a usporiadané do
štyroch kategórií:
1. Úlohy s kockami
2. Logické úlohy
3. Konštrukčné úlohy
4. Zápalkové hlavolamy.
Názvy jednotlivých kategórii napovedajú, že celá publikácia
je pripravovaná s cieľom zaujať žiakov, nakoľko úlohy, ktoré
majú riešiť sú podané zábavnou formou, tak, aby motivovali
žiaka k ich riešeniu aj v čase mimo vyučovania.
V úvode publikácie je stručný návod, ako s danou
publikáciou pracovať a ako efektívne uplatňovať jednotlivé
úlohy vo vyučovaní predmetu technika, ale aj v ostatných
prírodovedných predmetoch na základnej škole.

Technická predstavivosť je, rovnako ako priestorová
predstavivosť, preniknutá a usmernená prísnou logikou. Perný
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Časť Úlohy s kockami je zostavená z ôsmych úloh, pri
ktorých je možné v nižších ročníkoch nižšieho sekundárneho
vzdelávania uplatňovať klasické drevené kocky, SOMA kocky
alebo LEGO, pre lepšiu názornosť úloh. Úlohy nie sú
usporiadané od najjednoduchšej po najnáročnejšiu. Každá
úloha má označenie náročnosti pri svojom zadaní. Je na
učiteľovi v ktorom ročníku budú žiaci riešiť danú úlohu. Každá
úloha je vhodná aj na samostatné riešenie v domácom
prostredí. Na obrázku č. 1 je zobrazená jedna úloha z danej
kategórie.
(Zadanie: Skús poskladať z kociek útvar, ktorý vidíš
predkreslený na predlohe. Po poskladaní nakresli, čo vidíš pri
pohľade zhora, zľava, spredu a sprava!)

Zhora

zľava

spredu

Obrázok 3 Logická úloha

sprava

Obrázok 1 Ukážka úlohy s kockami

Obrázok 4 Ukážka úlohy z kategórie konštrukčné úlohy

Kategória Logické úlohy je tvorená 34 úlohami, ktoré
rozvíjajú aj pozornosť žiaka. Aj v tejto kategórii nie sú úlohy
usporiadané podľa náročnosti. Obsahuje doplňovačky,
skladačky, úlohy na prekreslenie obrazcov jedným ťahom
a podobne. Pri riešení úloh žiaci musia uplatniť vedomosti nie
len z predmetu technika, ale aj z matematiky. Riešením úloh si
žiaci osvojujú základné pojmy a dochádza k rozvoju
predstavivosti žiakov. Obrázky č. 2 a 3 približujú zameranie úloh
v danej kategórii.

Obrázok 2 Ukážka logickej úlohy
Kategória Konštrukčné úlohy pozostáva z 25 úloh. Úlohy sú
zostavené tak, aby sa ich riešením rozvíjali nasledovné zručnosti
a vedomosti žiakov: vizuomotorika, odhad vzdialenosti
a veľkosti, osvojenie základných pojmov z oblasti názorného
zobrazovania, zobrazovanie priestorových telies a schopnosť
manipulovať v mysli s objektmi. Ukážky konštrukčných úloh sú
uvedené na obrázkoch č. 4, 5 a 6.

Obrázok 5 Ukážka konštrukčnej úlohy
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výskumov vyplynulo, že žiaci základných škôl v Slovenskej
republike nemajú dostatočne osvojené uvedené pojmy, čo sa
prejavuje v nízkom skóre pri riešení daného typu úloh. V úlohe
na názorné zobrazovanie testovaní dosiahli žiaci 6. ročníka
úspešnosť 41,56 % a žiaci 9. ročníka 46,67 %. Zakresliť daný
predmet v mierke 2:1 zvládlo len 42,02 % testovaných žiakov
7. ročníka (Tomková, 2013, s. 107 a s. 96).
Záver
Najlepším spojencom učiteľa vo vzdelávaní žiakov je aktivita
a záujem žiakov o daný vyučovací predmet. Technické
vzdelávanie sa už niekoľko rokov nachádza na pokraji záujmu
našej spoločnosti. Veríme, že tvorivé a zábavné úlohy, ktoré
sme prezentovali v príspevku a ktoré budú tvoriť obsah
doplnkovej učebnice pre predmet technika na základných
školách, prispejú k lepšiemu zvládnutiu obsahu učiva
v predmete technika a tak prispejú k zvýšeniu záujmu žiakov
o daný predmet.

Obrázok 6 Ukážka konštrukčnej úlohy

Zápalkové hlavolamy tvoria poslednú kategóriu úloh. Pre
žiakov sú podobné úlohy skôr zábavou ako povinnosťou. Ich
výhodou je, že ak žiaci ešte nemajú dostatočne rozvinutú
predstavivosť, môžu pri ich riešení manipulovať so zápalkami
a vnímať, ako sa mení obrazec pri jednoduchých posunoch
zápaliek. Metóda pokus – omyl je v mnohých prípadoch tou
najlepšou metódou pri rozvoji vnímania priestoru a manipulácie
s objektmi v mysli. Osobná skúsenosť s manipuláciou so
zápalkami na podložke je vhodnou prípravou pre manipuláciu so
zápalkami v mysli. Z konkrétnych predstáv sa postupne stávajú
formálne. Na obrázkoch č. 7 a 8 sú znázornené dve úlohy
z kategórie Zápalkové hlavolamy z celkového počtu 10 úloh.
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KOMPARÁCIA UMELECKÉHO A TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA
COMPARISON BETWEEN ART AND TECHNICAL EDUCATION
Marcela DUCHOVIČOVÁ
Resumé
Na rozvoj kreativity a predstavivosti vo vzdelávaní vplýva množstvo faktorov. Úlohou vzdelávania a odbornej prípravy je vytváranie
a uznávanie dôležitých priebežných kľúčových kompetencií pre život mladých ľudí vo vzájomných súvislostiach medzi umeleckým
a technickým vzdelávaním. Predmety umeleckého a technického charakteru zdôrazňujú prepojenosť medzi kreativitou a inováciou,
ktoré je možné podporovať na všetkých úrovniach vzdelávania.
Abstract
Creativity and imagination development in education is affected by a number of factors. The role of education and training is to
create and recognize the important ongoing core competencies of young people in the mutual relations between the art and technical
education. Art and technical subjects emphasize the linkage between creativity and innovation, which can be promoted at all levels of
education.
Úvod

základných kompetencií (na úrovni reflexie a sebavyjadrovania)
v oblasti vizuálnej kultúry (výtvarné umenie, fotografia, film,
elektronické médiá, architektúra, dizajn), ktorá je v súčasnosti
dominantnou
oblasťou
spoločenských,
komunikačných
procesov.
Rozvoj komunikačných zručností je ďalšia z foriem
uplatňovaných vo výtvarnom vzdelávaní, ktorá je úzko
prepojená práve s technickým vzdelávaním. V bežnom živote
chápeme
predstavivosť
ako
schopnosť
vytvárať
a zhromažďovať si predstavy. S predstavami súvisí pojem
predstavivosť, ktorá je predpokladom tvorivej činnosti.
Priestorovú predstavivosť môžeme definovať ako schopnosť
pracovať s priestorovými predstavami. Výtvarné vzdelávanie
má veľký význam z hľadiska priestorovej predstavivosti
jedincov, nakoľko rozvíja tvorivosť, fantáziu a jednotlivé
výtvarné techniky, ktoré sú u každého jednotlivca iné. Je
dôležité rozvíjať záujem o výtvarné umenie ako špecifickú
formu odrazu a vyjadrovania skutočnosti. Poznávať a
porovnávať druhy a žánre súčasného a historického umenia.
Rozvíjať estetický vzťah k hmotnej kultúre, úžitkovej tvorbe,
prírode a životnému prostrediu. Uvedomiť si dôležitosť
medzipredmetových vzťahov.

Súčasťou kreativity, priestorovej predstavivosti je aj
geometrická predstavivosť, fantázia, tvorivosť, ktorú je možné
rozvíjať v technických ako aj výtvarných predmetoch. Je
potrebné poukázať na dôležitosť systematického rozvíjania
priestorovej predstavivosti ako aj význam medzipredmetových
vzťahov na pozdvihnutie kreativity mladých ľudí a ich sústavné
zdokonaľovanie sa.
1 Ciele výtvarného vzdelávania
Umelecké zručnosti, vedomosti a porozumenie sú všeobecné
zručnosti, ktoré formujú základ pre pochopenie farieb, línií
a foriem vo výtvarnej tvorbe. Rozvíjanie umeleckých zručností
má tendenciu zahrňovať učenie rôznych umeleckých štýlov
a žánrov. Umelecké chápanie je zamerané na umelecké pojmy
ako sú pochopenie rôznych prostriedkov umeleckého
vyjadrovania. Cieľom je aj kritické posúdenie, ktoré je spojené
s narastajúcim uvedomovaním si hlavných čŕt práce alebo
výkonu s rozvíjaním si svojej kapacity na kritické posúdenie pri
sebahodnotení alebo hodnotení iných. Ďalším z cieľov je aj
pochopenie kultúrneho dedičstva podporované prostredníctvom
umeleckých prác v rôznych historických obdobiach.
Rozvíjanie individuálneho prejavu a rozvoj kreativity žiakov
sú ďalšie ciele, ktoré sú spojené s emóciami. Rozvíjanie
kreativity môžeme definovať ako rozvíjanie kapacity jednotlivca
zúčastňovať sa v imaginárnej činnosti produktu, ktorá sa
vyznačuje originalitou a hodnotou. Cieľom je prostredníctvom
autentických skúseností získaných z výtvarných činností,
rozvíjať manuálne zručnosti (nástroj, technika, materiál,
proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia,
tvorivosť), vedomosti (poznávanie javov, predmetov a vzťahov
prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania, poznávanie
základných slohov, štýlov a tendencií výtvarného umenia,
dizajnu, architektúry, fotografie, filmu) a postoje (formovanie si
vlastného
názoru,
vkusu,
prístupu
k
umeniu
a
sebavyjadrovaniu). Umelecké predmety vedú k získaniu

2 Ciele technického vzdelávania
Výchovnovzdelávacie ciele technického vzdelávania sú
zamerané na možnosť získať kompetencie, a to najmä v oblasti
komunikačných schopností ústnych spôsobilostí a písomných
spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií,
naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy
a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť.
Cieľom je rozvíjať u žiakov manuálne zručnosti, tvorivé,
umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky
a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach
súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi
požiadavkami na trhu práce.
Za dôležité považujeme posilňovať úctu k rodičom
a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám
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a tradíciám štátu a k svojej vlastnej kultúre. Je dôležité
pripraviť mladú generáciu na zodpovedný život v slobodnej
spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, priateľstva
medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami
a náboženskej
tolerancii.
Viesť
žiakov
k
rozvíjaniu
a kultivovanosti osobnosti a celoživotne sa vzdelávať, pracovať
v skupine a preberať za seba zodpovednosť. Naučiť kontrolovať
a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie
vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať
všeľudské etické hodnoty.

povinného vzdelávania. Je dôležité, aby používanie IKT
technológií pri vzdelávaní napríklad úžitkového umenia, plastiky,
grafiky, dizajnu bolo aplikované v technických predmetoch.
Konkrétne v digitálnych médiách, počítačovej grafike, fotografii,
počítačovej animácii, tvorbe videa a podobne. V širších
súvislostiach je možné umelecké vzdelávanie aplikovať
prostredníctvom technického vzdelávania v špecializovaných
odboroch ako napríklad architektúru, environmentálne umenie,
dizajn.
Záver

3 Medzipredmetové vzťahy medzi umeleckými
a technickými predmetmi

Cieľom našej spoločnosti by malo byť podporovanie žiackej
kreativity ako aspekt výchovy a vzdelávania s dôrazom na
rozvoj individuálnych zručností, záujmov a schopností. Práve
umelecké tak aj technické predmety poskytujú kreatívne,
imaginatívne a expresívne aktivity v umení, remeslách, dizajne,
technológiách. Je dôležité, aby pozornosť bola zameraná na
nové prístupy pri kreatívnom myslení, aby sa plne zabezpečovali
ciele kurikula. Nové prístupy by mali byť založené na
celoživotnom vzdelávaní v školstve, zvýšení a aktualizovaní
profesijných a pedagogických kompetencií učiteľov umeleckých
a technických predmetov.

Z uvedeného môžeme konštatovať, že jednotlivé ciele, ktoré
sú identifikované ako súčasť umeleckého vzdelávania tvoria
súčasť vzdelávania v celkovom kurikule, ktoré môžu na seba
vzájomne nadväzovať. Je dôležité vyzdvihnúť rozvíjanie
kreativity, kultúrneho dedičstva, individuálneho prejavu,
množstva umeleckých zážitkov a prostriedkov vyjadrovania,
sociálnych zručností, manuálnych zručností, záujem o kultúrne
aktivity, ktoré sú zložkami celkového kurikula. Aplikovaním
medzipredmetových vzťahov medzi umeleckou výchovou
a technickými predmetmi podporujeme kurikulum v celej
úrovni. Je dôležité okrem jednotlivých stanovených cieľov
stanoviť aj základné kompetencie, ktoré budú žiaci získavať vo
všetkých oblastiach predmetov povinného vzdelávania –
integrácia ako jedna z kľúčových princípov. Kreativita a dizajn
ako jedna zo vzdelávacích oblastí či už pre umelecké alebo
technické vzdelávanie je ďalšia veľmi dôležitá oblasť
medzipredmetových vzťahov. Podpora a používanie IKT
technológií je oblasť dôležitá či už pre umelecké tak i pre
technické vzdelávanie. Ako nástroj vzdelávania slúžia otvorené
zdroje pre selektovanie zbierok umenia a obrazov, ďalšie
vzdelávanie učiteľov, internetové aplikácie o koncepcii kultúry
ako aj techniky. Z uvedeného vyplýva, že žiaci by mali byť
schopní používať a využívať IKT technológie pri kreatívnom
vyjadrovaní vlastných myšlienok. Umožniť žiakom, ktorí majú
kreatívne nápady, no nevedia ich správne znázorniť, používať
IKT technológie na alternatíne spôsoby realizovania svojich
nápadov. Preto hlavným cieľom by malo byť podporovanie
a prehlbovanie a získavanie digitálnych kompetencií ako jedna
zo základných kompetencií, ktoré majú žiaci získať počas
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LABORATÓRNE ÚLOHY Z PREDMETU METROLÓGIA A ZÁKLADY MERANIA NA DREVÁRSKEJ FAKULTE
TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE
LABORATORY TASKS FROM THE SUBJECT OF METROLOGY AND RUDIMENTS OF MEASUREMENTS AT
FACULTY OF WOOD SCIENCES AND TECHNOLOGY OF TECHNICAL UNIVERSITY IN ZVOLEN
Ivan KUBOVSKÝ
Abstrakt
Príspevok si kladie za cieľ podať stručnú informáciu o laboratórnych úlohách, ktoré tvoria náplň praktických cvičení z predmetu
Metrológia a základy merania, vyučovaného v prvom stupni štúdia na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.
Kľúčové slová: Laboratórne úlohy, meranie, merací prístroj.
Abstract
The aim of this article is to give a brief information on laboratory tasks that create filling of practical exercises for the course
Metrology and rudiments of measurements which are taught in the undergraduate degree of study at the Faculty of Wood Sciences
and Technology of Technical University in Zvolen.
Key words: Laboratory tasks, measurement, measurement instrument.
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Úvod
Predmet Metrológia a základy merania patrí medzi povinne
voliteľné predmety, vyučované na Drevárskej fakulte Technickej
univerzity vo Zvolene v letnom semestri. Predmet sa vyučuje
v bakalárskom stupni študijných programov Drevárske
technológie, Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby,
Výroba nábytku a Ochrana osôb a majetku pred požiarom.
Výuka pozostáva z jednej hodiny prednášok a dvoch hodín
cvičení za týždeň.
Na prednáškach sa študenti oboznamujú s teóriou merania,
druhmi chýb a typmi neistôt vznikajúcich pri meraní, vrátane
možností ich eliminácie. Zároveň sa naučia základy a princípy
merania vybraných technických veličín, ktoré spolu s poznaním
princípov činnosti a konštrukcie jednotlivých meradiel budú
môcť využiť pri svojej ďalšej odbornej profilácii. Cvičenia sa
delia na teoretickú časť, kde študenti riešia zadané príklady a
na časť praktickú, ktorej náplňou sú laboratórne úlohy meranie vybraných veličín, ich spracovanie a následné
vyhodnocovanie.
Laboratórne úlohy obsahovo nadväzujú na teoretickú časť
predmetu Metrológia a základy merania. Počas semestra sa
realizujú štyri laboratórne cvičenia. Študenti sú rozdelení do
skupín (3-5 študentov), pričom každá skupina uskutočňuje
vlastné meranie. Skupiny sa striedajú podľa vopred
oznámeného plánu takým spôsobom, aby v priebehu semestra
každá z nich postupne namerala a spracovala údaje zo všetkých
úloh. Každý študent je povinný odovzdať z uskutočnených
meraní spracovaný protokol.
Cieľom laboratórnych meraní je poskytnúť študentom
prehľad o meraní rôznych veličín v technickej praxi a viesť ich
tak k získaniu základných zručností pri realizácii a vyhodnotení
experimentov ako aj k vhodnej forme prezentácie výsledkov
meraní.

Obrázok 1 Posuvné meradlo a mikrometer


Meranie teploty skleneným tyčinkovým teplomerom pri tomto meraní sa využíva špeciálne výhrevné zariadenie,
tzv. hniezdo. Tvorí ho sklenená banka, ktorá je svojou
spodnou časťou umiestnená vo vyhrievanom priestore (Obr.
2). Teplotu priestoru [4] je možné nastaviť a regulovať
pomocou termostatu. Banka je naplnená vodou, ktorej
teplota sa meria. Meranie sa uskutočňuje na desiatich
náhodne vybraných miestach, aby sa mohla určiť priemerná
hodnota teploty vody.
Použité meradlo: Sklenený obalový teplomer (výrobca
Sklárne Kavalier, rozsah 0  +100 °C, teplomerná látka - na
červeno prifarbený etanol, delenie 0,5 °C).

Prehľad a stručný popis laboratórnych úloh
Náplň praktických cvičení tvorí súbor nasledujúcich
laboratórnych úloh:
 Meranie dĺžkových rozmerov posuvným meradlom
a mikrometrom - študenti na určenom telese merajú
príslušné dĺžkové rozmery. Teleso býva obvykle drevený
valec alebo hranol. Väčší z rozmerov (dĺžka, výška) sa meria
posuvným meradlom, menší rozmer (priemer, hrúbka) sa
meria mikrometrom (Obr. 1). Každý z rozmerov sa meria
desať krát - vždy na inom náhodne vybranom mieste, po
celej dĺžke telesa. Namerané údaje sa zapíšu do pripravenej
tabuľky a následne sa vyhodnotia [2] (spôsob bude
popísaný v predposlednej časti príspevku).
 Použité meradlá: posuvné meradlo AS 1160 (výrobca
SMIEC, rozsah 0 - 160 mm, delenie 0,05 mm), mikrometer
AG 2568 (výrobca SOMET, rozsah 0  25 mm, delenie 0,01
mm).

Obrázok 2 Výhrevné hniezdo a tyčinkový teplomer
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Meranie elektrického napätia digitálnym voltmetrom
- hodnota elektrického napätia sa meria na sekundárnej
cievke jednofázového transformátora (Obr. 3), ktorý je
v stave naprázdno(bez pripojeného spotrebiča). Študenti
pred začatím merania zapojenia podľa schémy elektrický
obvod a na meracom prístroji zvolia rozsah 20 V AC. Meria
sa v pravidelných časových intervaloch (určí učiteľ)
a hodnoty sa zapíšu do tabuľky. Celkový počet meraní je
desať. Vzhľadom na to, že ide o striedavé elektrické
napätie, meria sa jeho efektívna hodnota. Pri vyhodnocovaní
merania študenti určia priemernú hodnotu elektrického
napätia a stanovia neistoty merania.
Použité meradlo: Digitálny multimeter M 3900 (výrobca
Shangzou, rozsah pri meraní striedavých napätí 0,2 V  700
V, chyba na rozsahu 20 V AC ± 0,8 %, ± 3 digits).
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hodnôt. Na určenie intervalu slúžia tzv. štandardné neistoty,
ktoré sú súčasťou príslušných výpočtov [1,3]. Výsledok každého
merania musí byť vyjadrený v tvare:

X  X  STD
kde X je výsledná hodnota, X je aritmetický priemer,
vypočítaný z nameraných hodnôt a STD je príslušná štandardná
neistota.
Záver

Obrázok 3 Schéma zapojenia a multimeter M 3900


V článku bol uvedený stručný prehľad a popis laboratórnych
úloh, ktoré sú náplňou praktických cvičení z predmetu
Metrológia a základy merania. Tento predmet vyučuje autor už
ôsmy rok. Na hodinách laboratórnych cvičení si môžu študenti
overiť princípy, postupy a spôsoby vyhodnocovania vybraných
veličín, čo môžu využiť v ďalšom štúdiu a v konečnom dôsledku
tiež v praxi. Praktické laboratórne úlohy majú veľký význam aj v
tom, že sa na Drevársku fakultu vo Zvolene hlási každoročne
mnoho absolventov zo stredných škôl netechnického typu, ktorí
sa s podobným typom úloh stretli po prvý krát v živote práve u
nás.

Meranie vlhkosti dreva digitálnym vlhkomerom vlhkosť sa meria na vzorke dreva, ktorá musí byť
umiestnená na pevnej podložke. Prístroj využíva odporovú
metódu (elektrický odpor dreva je funkciou obsahu vody,
ktorá určuje mieru vlhkosti). Postupuje sa tak, že na miesto,
ktorého vlhkosť chceme merať, priložíme meraciu elektródu
a zarazíme jej hroty pod meraný povrch. Stlačením tlačidla
na vlhkomere sa zobrazí hodnota nameranej vlhkosti na LCD
zobrazovači. Meria sa na viacerých náhodne vybraných
miestach a hodnoty sa zapíšu do tabuľky. Celkový počet
meraní je desať. Po skončení merania sa vyhodnotia
namerané výsledky.
Použité meradlo: Digitálny vlhkomer GHH 91 KK [5]
(výrobca Greisinger electronic GmbH, rozsah 3  100 %,
chyba merania 0,2  2,5 %, rozlíšenie 0,1 %).
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Z každej laboratórnej úlohy sa vyhotovuje protokol,
v ktorom musí byť vypočítaná hodnota meranej veličiny
a interval, v ktorom sa s určitou pravdepodobnosťou
(najčastejšie 95 %) táto hodnota nachádza. Tento interval
určuje mieru rozptylu okolo skutočnej hodnoty nameranej
veličiny, vypočítanej ako aritmetický priemer z nameraných
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UŽITÍ DATABÁZÍ MĚŘENÝCH HODNOT KE ZKOUMÁNÍ DĚJŮ VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
USING OF DATABASES OF MEASURED VALUES FOR THE PROCESS STUDY IN SPECIAL SUBJECTS
Ladislav RUDOLF
Abstrakt
Příspěvek se zabývá tvorbou a analýzou databází měřených hodnot. Jedná se o měřené fyzikální veličiny z oblasti elektroenergetiky
a to z provozu elektrizační soustavy. Vytvořené databáze slouží pro analýzy a vyhodnocení provozních stavů zařízení, dále pro výpočty
nebo grafické výstupy. Ve vzdělávání mají databáze význam z důvodu samostatné tvůrčí činnosti studentů nebo pracovníků z praxe. Na
základě zpracovaných databází je možné počítat například elektrické ztráty na vedeních. Dále můžeme graficky vyhodnocovat provoz
vedení proudově nebo výkonově zatížených. Databáze mají velký význam, protože zahrnují velké množství dat a můžeme je dále
využívat k dalšímu zpracování, například jako vstupní data pro odborný software.
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Kľúčové slová: Databáze, analýza, grafický výstup, elektrizační soustava, elektrické ztráty.
Abstract
The paper deals with creation and analysis of databases of measured values. There are measured physical values from the area of
electro energetic during running of electrification system. Created databases are used for analysis and evaluation of operation states of
devices, for calculation of for graph outputs. In education the databases are significant because students and workers can be
independent in their creative activities. On the base of worked databases there is possible to count i.e. electric loses at lines. We can
evaluate operation of flow and capacity loaded lines by graphs. The databases are very important because there is a huge amount of
data and we can use it for next work i.e. we can use it as enter data for the special software.
Key words: Database, analysis, graphical output, electrification system, electric loses.
Úvod

Excel a jednotlivé hodnoty jsou zapsány pomocí buněk. Potom
konkrétní software má ve vazbě na databázi přiřazeny
identifikátory, pomocí kterých jsou příslušné hodnoty načteny
a zpracovány. Obsluha odborného softwaru může volit příslušný
výpočet, např. technických ztrát na vedení přenosové soustavy
(Rudolf, L. 2011).

Databáze v dnešní době tvoří nedílnou strukturu zařízení,
která by jinak byla nefunkční a bez úžitku. Vstupní data musí
být uspořádána do souboru, kterému říkáme vstupní databáze
(Rudolf, L. 2010). Ukázka tří vstupních databází vedení je
uvedena v tabulce 1. Záleží o jaký druh databáze se jedná.
Například odborný software, který počítá ztráty na vedeních
přenosové soustavy dle vzorce (1) a obrázku 1, potřebuje
databázi vstupních hodnot parametrů jednotlivých vedení
a konkrétních hodnot přenášených výkonů a napětí na těchto
vedeních (Rudolf, L., Král, V. 2010).
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Obrázok 2 Ukázka použití databáze pro funkci softwaru

ΔP [MW] Jouleovy ztráty na celém vedení ,
Q [Mvar] jalový výkon na vedení,
R [Ω]
činný odpor vedení,
Gk [µS]
svod vedení,
P [MW] činný výkon na vedení,
U [kV]
sdružené napětí v uzlu,
Bk [µS] susceptance vedení.

Užití databáze pro funkci softwaru s užitím ve
vzdělávání
Databáze, která je potřebná pro výpočty ztrát na vedeních
přenosové soustavy je na ukázku uvedena v tabulce 2. Její další
použití je pak zahrnuto v diagramu na obrázku 3.Jednotlivé
hodnoty databáze mají přiřazeny identifikátory, např.
V412:P_ztr. (Rudolf, L., Král, V. 2011).
Na obrázku 3 je uveden diagram použití databáze pro
software. Odborných softwarů je celá řada, záleží pro jaký účel
jsou určeny. V případě uvedení konkrétního odborného
softwaru pro praktický příklad je v článku zmíněn Software pro
predikci ztrát na vedení přenosové soustavy a Software pro

výpočty technických ztrát na vedení přenosové soustavy

(Rudolf, L., Král, V. 2011). Oba dva programy potřebují pro
svou funkci příslušné databáze, které obsahují hodnoty
z řídicího systému energetického dispečinku. Veličiny příslušný
sofware umí pomocí identifikátorů načíst a dále zpracovat.
Obsluha softwaru následně provede výpočet a vyhodnocení
výsledků. Funkce softwaru se bere automaticky a není cílem
tohoto příspěvku. Důraz je zde kladen na databáze. V případě
obsluhy softwaru a užití databází ve vzdělávání je hlavním
ukazatelem poznání funkce konkrétního zařízení a zpracování
výsledků. Pokud máme v počítači k dispozici potřebnou databázi
a příslušný odborný software, tak potom nic nebrání tomu,
abychom uplatnili takový systém ve vzdělávání. Pokud student
dostane za úkol zpracovat vypočtené hodnoty ztrát na vedení
přenosové soustavy a použije příslušný software s databází,
výsledky si uloží a může doma pokračovat v úkolu. Jedná se
o zpracování hodnot např. ztrát, predikcí těchto ztrát na
venkovní teplotě nebo analýz grafických výstupů. To vede
studenty k větší představivosti o funkci zařízení, kde můžeme

Obrázok 1 Náhradní (pí) dlouhého vedení (Rudolf, L., Král, V.
2010)
Použití databází pro software
Kažký software potřebuje pro svou funkci vstupní databázi.
Na obrázku 2 je uveden diagram algoritmu čtení dat z databáze
až po výsledek a grafické zpracování. Učelem tohoto článku
není popisovat funkci softwaru ale jedná se o ukázky databází
a jejich zpravácování. Software musí tvořit ucelený program,
který sestavuje na základě požadavků zadavatele zkušený
programátor. Naopak databázi tvoří ucelený soubor dat, který
obsahuje skutečné hodnoty např. napětí, činný a jalový výkon,
parametry vedení. Ukázka tří takových databází je uvedena
v tabulce 1. Soubor databáze je uložen ve formátu Microsoft
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simulovat různé stavy, jak při změně například teploty vedení
reaguje.

Záver
Příspěvek má ukázat, jak v dnešní době jsou pro funkci
zařízení a zpracování výsledků důležité databáze. Jedná se
o ucelená data vstupních údajů, která jsou nejčastěji uložena
v souborech Microsoft Excel. Tento formát je zpravidla
kompatibilní k zařízením, které hodnoty z databází zpracovávají.
V článku je uveden příklad využití databáze pro vyčíslení hodnot
např. technických ztrát na vedeních přenosové soustavy.
Takové zařízení, které potřebuje mít pro svou funkci kompletní
databázi se jmenuje např. odborný software. V příspěvku jsou
uvedeny vybrané dva příklady použití databází pomocí dvou
diagramů, uvedených na obrázku 2 a 3. Zde je vidět algoritmus
čtení vstupních dat z databáze až po výsledek. Je zde
poukázáno také na využití ve vzdělávacím procesu. Například
učitel nebo žák obsluhuje daný software, který vyhodnotí
výsledky. Studenti mohou výsledky dále uložit na externí disk
a pro potřebu např. seminární práce je dále zpracovat. Závěrem
příspěvku můžeme konstatovat, že databáze tvoří nedílnou
součást nejrůznějších zařízení a mají využití jak v odborných
předmětech a také hlavně v praxi (Rudolf, L. 2011).

Obrázok 3 Ukázka aplikace databáze pro software a užití ve
vzdělávání
Tabuľka 1 Ukázka tří databází vstupních hodnot vedení 400 kV

Tabuľka 2 Příklad databáze vložené v tabulce Microsoft Excel
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ZASTOSOWANIE PAKIETÓW PROGRAMOWYCH DASYLAB I LABVIEW
W DYDAKTYCE PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH
PROGRAM APPLICATION PACKET LABVIEW AND DASYLAB IN TEACHING OF TECHNICAL SUBJECTS
Paweł PTAK
Abstrakt
W artykule opisano możliwości zastosowania pakietów programowych Dasylab i LabView w nauczaniu przedmiotów technicznych.
Pakiety te umożliwiają wytworzenie symulowanych sygnałów z czujników pomiarowych a następnie ich obróbkę i kondycjonowanie
w celu dalszego przetwarzania. Pozwala to lepiej zapoznać się studentom z pakietami programowymi gdyż mają na to znacznie więcej
czasu niż przewidują to godziny dydaktyczne w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.
Słowa kluczowe: pakiety programowe, nauczanie przedmiotów technicznych, symulacja
Abstract
This paper describes applicability of software packages Dasylab and LabView for teaching technical subjects. These packages allow
generation of the simulated signals from sensors and follow their processing and conditioning for further processing. This allows
students to become more familiar with software packages because they are so much more time than foreseen teaching hours in the
laboratory.
Key words: software packages, teaching of technical subjects, simulation
Wstęp

Pakiety programowe Dasylab i LabView

Rozwój technologii w sprzęcie komputerowym jak
i w urządzeniach pomiarowych daje możliwość budowy
komputerowych systemów pomiarowych oraz systemów
pomiarowo – kontrolnych, które są łatwiejsze w obsłudze niż
klasyczne analogowe przyrządy pomiarowe. Tworzenie takich
systemów ma na celu symulację warunków do pomiaru różnych
wielkości fizycznych. Idea takiego systemu opiera się na
połączeniu obiektu pomiarowego, czujnika pomiarowego,
układu
kondycjonowania
sygnału
oraz
komputera
wyposażonego w kartę pomiarową. Każde urządzenie
pomiarowe posiada swój unikalny zakres pomiarowy, dlatego
też poziom sygnału mierzonego powinien być odpowiednio
dopasowany do zakresów wejściowych danego urządzenia.
W dalszym etapie układ kondycjonowania sygnałów odpowiada
za normalizowanie sygnału wejściowego do odpowiednich
wartości parametrów. Sygnał w tej postaci zostaje podany na
wejście karty akwizycji danych, gdzie zostaje przetworzony
z sygnału analogowego na cyfrowy przez przetwornik
analogowocyfrowy
A/C.
Następnie
całość
zostaje
wprowadzona do komputera gdzie tworzy się interfejs
pomiarowy gdzie za pomocą bloczków funkcyjnych symuluje się
przepływ danych pomiarowych. Stworzenie dobrego systemu
pomiarowego wymaga odpowiedniego dobrania parametrów
akwizycji sygnałów. (Nawrocki, 2002)

Program Dasylab i Labview są to programy narzędziowe,
które służą do budowy programowych aplikacji kontrolnopomiarowych. Język programowania jaki został użyty
w programach to C, C++. Zasadą działania programów jest
tworzenie aplikacji przez projektanta w postaci schematów
blokowych zawierających połączone ze sobą bloczki,
przedstawiające poszczególne funkcje.
Wirtualne instrumenty pomiarowe to połączenie
przyrządów
pomiarowych
połączonych
z
komputerem
posiadającym odpowiednie oprogramowanie. Oprogramowanie
decyduje w dużym stopniu o właściwościach metrologicznych
i funkcjach całego sytemu pomiarowego. Uniwersalnym
oprogramowaniem jest pakiet Dasylab firmy National
Instruments. Tworząc program Dasylab zakładano, że program
ma być łatwy, dzięki któremu można w szybki sposób stworzyć
rozbudowaną aplikację, którą tworzy się umieszczając moduły
na odpowiedniej formatce a następnie łącząc je poprzez
odpowiednie sygnały. (Ptak, 2011) Jedna ikona w programie
odpowiada za ponad sto modułów (wyjścia, wejścia,
prezentacja danych pomiarowych). Moduły w programie
Dasylab podzielone są na kilka funkcji jakie spełniają: moduły
wejść i wyjść, moduły statyczne i matematyczne, moduły to
analizy i przetwarzania danych pomiarowych, moduły do
obsługi sieci i inne. Dasylab to łatwe a zarazem zawierające
wiele funkcji oprogramowanie służące do budowy wirtualnych
systemów pomiarowych. (Szabatin, 2003) Panel programu
Dasylab przedstawia poniższy rysunek (rys.1).
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Labview to program oparty na tej samej zasadzie działania
co Dasylab, jednakże jest pakietem o wiele bardziej złożonym i
zaawansowanym. Tworząc system pomiarowy w Labview nie
wystarczy łączyć moduły bloczków, trzeba także znać kilka
zasad programowania. Labview stosuje się do sterowania
przyrządami automatyki oraz do akwizycji danych. Labview
składa się z trzech części: schematu blokowego, panelu złączy
oraz przedniego panelu. Panel przedni to interfejs programowy,
panel złączy przedstawia schemat blokowy. Program oferuje
szerokie wsparcie dla systemu poprzez interfejsy. Labview
zawiera kompilator, który zamienia kod graficzny na kod
maszynowy. Program ten posiada dużo więcej blibliotek aniżeli
program Dasylab (integracja, filtry, generowanie sygnałów,
matematyka, statystyka, analiza sygnałów i inne). (Zieliński,
2005) Rysunek 2 przedstawia przykładowy panel programu
Labview.

metrologia możliwe jest wykonanie badania symulowanych
sygnałów w poszczególnych pakietach programowych.
Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono analizę widmową
sygnałów okresowych i nieokresowych zbadanych w programie
Dasylab i Labview oraz porównanie ich w obu programach.

Rys. 2. Panel narzędziowy w pakiecie Labview (Zieliński, 2005)
Poniżej przestawiono analizę Fouriera wykonaną w obu
pakietach programowych (rys.5 i rys.6). W programie Dasylab
użyto generatora z modulacją amplitudy (AM), który generuje
sygnał kwadratowy o częstotliwości 50 Hz. Następnie utworzony
sygnał przechodzi przez funkcję służącą do obliczania i analizy
dyskretnej spektrum sygnału przeprowadzając analizę Fouriera.
W programie Labview utworzono analizę Fouriera, w której
generowany jest przebieg zawierający sinusoidę o częstotliwości
10Hz i amplitudzie równej 1. Następnie sygnał sinusoidalny
przechodzi przez blok widma mocy, które oblicza spektrum
sygnału. Końcowe wykresy różnią się od siebie, co wynika
z wcześniejszych różnic w obu programach.

Rys. 1. Panel narzędziowy w pakiecie Dasylab (Szabatin, 2003)
Poniżej przedstawiono różnorodne zastosowania pakietów
programowych Dasylab i Labview gdzie w ramach zajęć
z przedmiotów takich jak elektrotechnika, elektronika czy

Rys. 3. Schemat blokowy do badania analizy widmowej sygnałów i otrzymane charakterystyki wykonane w programie Dasylab
(Imiełowski, 2012)

Rys. 4. Schemat blokowy do badania analizy widmowej sygnałów i otrzymane charakterystyki wykonane w programie Labview
(Imiełowski, 2012)
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Rys. 5. Schemat blokowy przedstawiający analizę Fouriera sygnału oraz otrzymane charakterystyki wykonane w programie Dasylab
(Imiełowski, 2012)

Rys. 6. Schemat blokowy przedstawiający analizę Fouriera sygnału oraz otrzymane charakterystyki wykonane w programie Labview
(Imiełowski, 2012)
Podsumowanie

czasu niż przewidują to godziny dydaktyczne w ramach
ćwiczeń laboratoryjnych.

Na
podstawie
przedstawionych
informacji
można
przedstawić następujące twierdzenia:
 Program Dasylab i Labview służą do stworzenia wirtualnego
stanowiska do badania sygnałów pomiarowych a także do
przeprowadzenia symulacji układów elektronicznych. Pakiet
Labview posiada większe możliwości aniżeli Dasylab, ale
jednocześnie jest programem skomplikowanym w obsłudze
i przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników.
Zaletą programu Dasylab jest prostota oraz łatwość
użytkowania.
 W ramach zajęć z przedmiotów takich jak elektrotechnika,
elektronika czy metrologia możliwe jest wykonanie badania
symulowanych sygnałów w pakietach programowych. Po
utworzenia w tych programach układu pomiarowego
możliwe jest zastosowanie go do obróbki rzeczywistych
sygnałów pomiarowych pochodzących z różnych urządzeń i
aparatury pomiarowej.
 Zastosowanie symulacji pozwala zbadać poprawność
działania i efektywność układów pomiarowych bez dostępu
do rzeczywistych sygnałów. Możliwe jest więc do wykonania
wcześniej w ramach przygotowania się studentów do zajęć
laboratoryjnych. Pozwala to lepiej zapoznać się studentom z
pakietami programowymi gdyż mają na to znacznie więcej
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IKT A SYSTÉM PRÍPRAVY BUDÚCICH UČITEĽOV
ICT AND FUTURE TEACHERS PREPARATION
Vladimír ŠEBEŇ, Iveta ŠEBEŇOVÁ, Andrea ANDRAŠČÍKOVÁ
Abstrakt
Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou efektívneho využívania moderných informačných technológii vo vyučovacom
procese. Na základe analýzy prieskumov prezentujú niektoré zo záverov, súvisiacich so systémom prípravy budúcich učiteľov
prírodovedných a technických predmetov na cieľavedomé využívanie moderných technológii v edukačnom procese.
Kľúčové slová: informačné technológie, vyučovací proces, učiteľ
Abstract
Authors in the article discuss the issues of effective implementation of modern information technology in teaching process. Selected
conclusions based on the search analysis focused on natural science and technical subjects in teacher training are presented The
objective was on the ways how to effectively implement modern technologies in educational processes.
Key words: information technology, teaching process, a teacher
Úvod

využívania
informačno-komunikačných
technológií,
komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku
a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie
v oblasti technických prírodných vied a technológií,
k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske
kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne
kompetencie, ....“.
Na dosiahnutie uvedeného cieľa je nevyhnutné, aby učitelia,
ktorí pripravujú svojich žiakov pre život v našej spoločnosti, boli
skutočnými odborníkmi aj v práci s IKT, aby v zozname
kompetencii, ktoré získali počas štúdia na vysokej škole boli aj
informačno-komunikačné kompetencie. Príprave budúcich
učiteľov na prácu s informačno-komunikačnými technológiami
je preto potrebné venovať náležitú pozornosť.
Akú pozornosť venujú naše vysoké školy príprave učiteľov
na prácu s IKT? Z porovnania študijných plánov pre akademický
rok 2012/2013 študijného odboru učiteľstva akademických
predmetov v študijnom odbore fyzika na Prešovskej univerzite
a študijných plánov niektorých slovenských univerzít (UPJŠ
v Košiciach, UK v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici)
pripravujúcich budúcich učiteľov sme dospeli k nasledujúcim
zisteniam.
Z analýzy obsahu predmetov venovaných IKT vyplýva, že
Prešovská univerzita v Prešove ponúka študentom možnosť
vybrať si predmety zamerané napríklad na spracovanie
získaných dát, získavanie informácií na prácu s textovými
editormi, počítačom podporované experimenty, písanie
záverečných prác a možnosti využívania IKT v prírodovedných
predmetoch.
Univerzita Jozefa Pavla Šafárika v Košiciach má v ponuke
predmety, ktoré sú zamerané na využívanie IKT vo vyučovacom
procese, na spracovávanie experimentálnych dát, prípadne
používanie IKT počas experimentu.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka predmety,
ktoré sú venované najmä využívaniu technológií k získavaniu
dát alebo na ich spracovanie. Niektoré ponúkané predmety boli
venované aj programovaniu bez udania konkrétnejších
zameraní.
Univerzita Komenského v Bratislave vo svojom ponúkanom
programe mala len jeden povinne voliteľný predmet
v bakalárskom a magisterskom stupni. Boli zamerané na
aplikáciu
didaktickej
techniky
do
vyučovania
fyziky
a multimediálne prostriedky vo vyučovaní.

Slovenské školstvo prechádza v poslednom období
výraznými zmenami, ktoré vo významnej miere akcelerovala
posledná školská reforma. Zámery a ciele školskej reformy
ovplyvnili celý systém vzdelávania na všetkých úrovniach nášho
školstva. Realizácia reformy bola logickým dôsledkom rokmi
požadovanej modernizácie edukačného procesu na našich
školách. Svojim záberom zasiahla všetky oblasti výchovnovzdelávacieho procesu. Výrazne ovplyvnila prácu učiteľa, prácu
žiaka, každodenný život školy. Charakteristickým znakom
školskej reformy je komplexný prístup pri rozvíjaní žiackych
spôsobilostí poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i
porozumieť si na danom stupni vzdelávania. Žiak už nie je len
pasívnym prijímateľom informácii počas edukačného procesu,
ale sa stáva jeho aktívnym činiteľom, schopným samostatnou
aktívnou prácou získavať nové informácie, nadobúdať nové
poznatky a zručnosti. Zo sprievodných znakov reformy, ktoré
významne determinovali činnosť učiteľov a žiakov možno
spomenúť zmeny v obsahu učebných predmetov, uplatňovanie
nových progresívnych vyučovacích metód, prienik moderných
informačných technológii do škôl.
Práve prienik informačných technológii do edukačného
procesu je jedným z charakteristických znakov súčasnej školy.
Na našich školách sa bežne môžeme stretnúť s takými
informačnými prostriedkami, o ktorých sa našim učiteľom
v predchádzajúcom období mohlo len snívať. Otázne však
ostáva, ako sú učitelia pripravení na prácu s týmito
technológiami, do akej miery a ako efektívne ich dokážu vo
svojej pedagogickej práci využívať tak, aby čo najefektívnejšie
dosiahli stanovené ciele, ako ich na prácu s modernými
technológiami pripravuje štúdium na vysokej škole. V našom
príspevku sa zameriame práve na problematiku prípravy
budúcich učiteľov prírodovedných a technických predmetov na
prácu s informačno-komunikačnými technológiami (IKT).
1 Príprava budúcich učiteľov na prácu s IKT
v učebných programoch VŠ
Národná rada Slovenskej republiky v školskom zákone z 28.
mája 2008 v § 4b, spomína definíciu kľúčových kompetencií v
časti Ciele výchovy a vzdelávania (NR SR, 2008 s. 5): „Cieľom
výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu alebo žiakovi
a) získať vzdelanie podľa tohto zákona,
b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných
schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí,
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2 Vybrané závery prieskumov
V rámci zámerov riešenia projektu KEGA 003PU-4/2012
Optimalizácia aplikácii inovačných technológií v graduálnej
príprave budúcich učiteľov sme sa pokúsili zistiť, do akej miery



sú naši študenti pripravení pri odchode do pedagogickej praxe
na efektívne využívanie moderných informačných technológii.
Respondentskú vzorku tvorili 138 študenti končiacich ročníkov
prírodovedných a technických odborov pripravujúci sa na svoju
pedagogickú prácu budúceho učiteľa na Prešovskej univerzite
v Prešove. Celkový počet respondentov je limitovaný počtom
všetkých
študentov
končiacich
štúdium
učiteľstva
prírodovedných a technických odborov a predstavuje cca 40 %
všetkých absolventov v danom akademickom roku. Zo záverov
získaných na základe dotazníkových prieskumov vyberáme:
 S prípravou na prácu s IKT sa už na strednej škole stretlo 88
% respondentov.
 Následne počas svojho štúdia na vysokej škole absolvovali
predmety zamerané na prácu s IKT 97 % respondentov.
Príprava na prácu s IKT prebiehala minimálne počas dvoch
semestrov.
 V rámci dotazníkového prieskumu sme zisťovali aj
zastúpenie IKT predmetov v študijných programoch
v závislosti od ich zaradenia: povinný, povinne voliteľný
a voliteľný predmet. Odpovede respondentov ukázali, že
okolo 51 % respondentov študovalo IKT v rámci povinných
predmetov a 46 % v rámci povinné voliteľných predmetov.
Rozdielne hodnoty sú dané rôznymi obsahmi študijných
programov študentov. Podľa hodnotenia respondentov bola
kvalita výučby predmetov IKT veľmi dobrá. V porovnaní
s inými predmetmi vyučovanými na vysokej škole až
nadpriemerná.
 V prieskume sme sa zamerali aj na využívanie IKT v rámci
iných
hodín.
S uspokojením
môžeme
konštatovať
informáciu, ktorú uviedli respondenti, že učitelia pri svojej
práci využívajú v o veľkej miere IKT.
 Jednou z položiek dotazníka, bola aj otázka zameraná na
zistenie, ktoré vedomosti a zručnosti v práci s IKT si
študenti zdokonalili aj vďaka svojmu štúdiu na vysokej
škole. Študenti najvyššie hodnotili prácu s internetom,
následne prácu s editačným balíkom Microsoft Office,
prípadne podobným programom. Na treťom mieste sú to
zručnosti v práci s technickými zariadeniami ako sú
napríklad videokamera, fotoaparát, projektor a iné. Na
posledných miestach sa umiestnilo ovládanie programov,
ktoré umožňujú využívať programovanie.






Vybavenie škôl bolo podľa respondentov orientované najmä
na využívanie internetu, zvukových záznamov a interaktívnej
tabule.
Najčastejšie využívaný bol softvér na editovanie textu
a spracovanie dát, prácu s internetom, s interaktívnou
tabuľou a s podobnými zariadeniami ako je videokamera,
fotoaparát, či dataprojektor.
Študenti, ktorí boli zapojení do prieskumu mali najväčšie
problémy pracovať so zariadeniami na nahrávanie zvuku
a videonahrávok a k tomu príslušnými programami.
Len 23 % zo 73 respondentov sa počas svojej praxe stretlo
s inými vyučovacími prostriedkami ako s tými, s ktorými sa
mali možnosť stretnúť počas štúdia.
85 % respondentov uviedlo, že počas pedagogickej praxe
nemali problém využívať didaktickú techniku a vytvárať
pomôcky.
Až 89 % opýtaných je presvedčených, že v budúcnosti bude
využívať zručnosti a vedomosti z IKT.

Záver
Tieto zistenia potvrdzujú opodstatnenosť špecializovanej
prípravy študentov na prácu s IKT. Poznatky, ktoré študenti
získajú počas štúdia nie sú formálne, ale študenti ich vedia
uplatniť v reálnom zamestnaní bez väčších problémov.
Relatívne uspokojivý stav prípravy študentov učiteľstva na
prácu s informačno-komunikačnými technológiami by však
nemal viesť k stagnácii vývoja tejto prípravy. Vedecko-technický
pokrok neustále napreduje, do škôl nepretržite prenikajú nové
technológie. Príprave adeptov učiteľstva na prácu s nimi je
preto potrebné venovať nepretržitú pozornosť.
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E-LEARNING IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Antonín ROJÁK, Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ
Abstract
Today, they are urgently sought and often find ways of learning that would enable an adult lifelong learning. One such eventuality
is e- learning. This form of distance education, however, presupposes the existence of a competent tutor who would be the learning
outcomes for learners and positively affect's role.
Key words: distance learning, e-learning, advantages of e-learning, disadvantages of e-learning
Introduction

browser which allows working in the network (Internet and
Intranet), and it also includes a multimedia platform based on
CD-ROM or DVD. Use of computer, network and visual and
interactive environment are the primary features, the crucial
aspect is focus on educational objectives.“
Let’s analyze the individual key words included in the
definition.
E-learning means education, a controlled educational
process. E-learning cannot be limited to an educational method;
e- learning can use plenty of educational methods.
Another faulty explanation is identification of e-learning as
a form of education. Again, e-learning can use plenty of forms.
Undoubtedly, it is clear that e-learning is a computer-aided
educational process. It must be understood that the term of
computer connection means also installation of relevant
software, especially for work within network.
Use of multimedia options, which were already discussed in
the chapter of distance education, is a matter of course.
Focus on educational objectives. A common pedagogical
misconduct is insufficient definition of educational objectives
within educational materials. It is necessary to know that the
essential objective of e-learning (and in general, this should be
applied to any educational process) is to achieve desired
educational objectives which must be formulated clearly and
controllably.

The initial and simplest form was correspondence course
distributed by mail. First, this was recorded in 1837, when
correspondence courses of stenography were realized in Great
Britain.
The invention of radio broadcast brought spreading of
education via radio waves. The Americans have the priority; the
first licence was granted in 1921. In Europe, it was the
Luxembourg radio which started to broadcast education
programs fist in 1926. In 1937, RadioSorbonne started to
broadcast radio university courses. Two years later, the National
Centre for Distance Education (CNED) was founded in France.
CNED should have resolved the issues of elementary and
secondary education system in the occupied part of France (by
the way it has worked until now).
In 1934, again it was the Americans who started to use
television to educate.
Picture transmission played an important role, too. At first,
there were classic video-records, which were substituted by
digital records later on.
Use of computers was a great step. At first, this included
communication realized via huge mainframes with the individual
students (60’s ).
In 1965, the term of hypertext appeared – linking of
individual text sections.
Another qualitative step was represented by invention of
microprocessor, which allowed miniaturization of computers
(PCs) and brought them to students’ home (70’s). Transfer of
information was made easier thanks to floppy disks, CD and
DVD-ROM, and removable disks.
In 1969, the first open distance university – Open
University (OU, initiated by Margaret Thatcher) was officially
founded in Great Britain. The first university distance studying
programmes were launched in 1971. Nowadays, OU provides
a wide range of courses for lifelong special-interest as well as
gradual studies.
Finally in 1991, www network appeared, followed by the
Internet.
The true beginning of e-learning may be dated in 1999,
when the first education portals arose.

2. Predecessors and forms of e-learning
Classification of e-learning forms has not been united so far.
The following two terms may be classified among the close
predecessors of e-learning:
CBT – computer-based training – education based on work
with computer. This means education connected to computer
equipped with pedagogical software without using a network; it
is mostly used within home self-studies; however, it is also
applied at schools and in corporate education.
WBT – web-based training – education using network
facilities. The computer is equipped with a browser intended for
studying didactically-processed www sites. The student –
educator communication is most often realized via e-mail.
On-line e-learning. This way of education makes use of
computers, networks (WBT), and besides, it uses special
educational software. This program equipment contains plenty
of tools – a tool to control the education (the most important
one), to communicate on both sides, to watch progress of
education, to carry out statistics, etc. The most sophisticated
software is Learning Management System – LMS.
There are two basic forms of on-line e-learning.
Synchronous form requires permanent connection of both
parties (the student, the tutor) to communicate in real time.
Communication is allowed not only between the student and
the tutor, but even among the students themselves.
Asynchronous form of on-line e-learning is a simplified type
of the synchronous form. The simplification means that there is
not the advantage of real-time communication held among the

1. Definition of e-learning
There are plenty of Czech definitions of e-learning. Recently,
the National Centre for Distance Education Prague has used the
following published definition (Zlámalová, 2008):
„E-learning is an up-to-date technological element for distance
education, which could be also used within present education.
This represents multimedia and didactic support for educational
process, using information and communication technologies to
reach higher quality and efficiency of education.“
For further explanation of terms, the definition used by Eger
(2004) would be useful:
„E-learning is education which is provided in electronic way; the
device urgently needed is a computer with software and
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participants. The communication is realized by posting
messages which the participants read at convenient time.
Off-line e-learning. This form does not require connection of
the student’s computer to the computer of the educational
institution. All the materials needed within the educational
programme are forwarded to the student via data carriers (CDROM, DVD-ROM). The aforementioned special educational
software is stored on such carriers, too. Of course, the tools for
mutual communication are reduced there.
Experience acquired in recent years show that only the
“pure“ e-learning is not the only true one. Therefore, so-called
blended learning has been used very often recently. The
meaning of “mixed education“ indicates that this is
a combination of present learning supported with e-learning. Or
vice versa, the e-learning way of education is completed with
elements of present studies.

4. Disadvantages and constraints of e-learning
•

Dependency on technologies. For full use of e-learning,
the student must have a permanent access to computer and
Internet. The necessity of network connection is avoided for
the off-line form, which has limited possibilities, though.
• Demanding creation of courses. Creation of a really
good-quality course is a long-term and expensive issue.
Preparation of the course requires cooperation of an expert
team. On the other hand, there is an advantage of almost
immediate innovation of a finished course.
• Missing personal contact. Many students miss personal
contact with the teacher or a schoolmate, they regard
studies impersonal. The disadvantage is eliminated by
incorporated tutorials or blended learning.
• Standardization. Complete standardization of e-learning
systems or learning contents has not been finished yet. At
the present, standardization according to the SCORM
standard is prevailing.
• Unsuitability for certain educational fields. This way
does not allow training skills, practical and laboratory
lessons, learning communication and interpretative skills,
etc. That is why blended learning was created, where such
deficiencies are eliminated in the present part of education.
• Unsuitability for certain types of students. As far as
health-impaired students are concerned, e-learning is
unsuitable for hearing-impaired and sight-impaired people,
and on the contrary it is perfect for movement-impaired
people. Learning text from a screen is not convenient to
many people (especially to the elder generation), and these
prefer texts printed on paper. Such a group of students are
not fans of modern information technologies, in general.
• High initial costs for the educator. Preparation and
running of a learning course are related with high financial
costs.
For those who are going to prepare an e-learning course as
efficiently as possible it is a good thing to find out how the
students regard disadvantages and advantages of e-learning.
This includes conclusions of a case study carried out at the
Iowa State University in 2003.

3. Advantages of e-learning
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Efficiency of learning. Educational experts have agreed
that efficiency of education realized by e-learning is at least
comparable to the present education. This results from its
flexibility, the way of batching the curriculum, option of
adding the multimedia elements, option of choosing
individual speed. The lessons studied in this way are
acquired better and share of the retained information is
higher.
Unlimited access to information. The student can
access information at any time and from any location. S/he
can study in his/her own environment. However, this
advantage is limited by his/her equipment and options of
network connection.
Individual speed of learning. Each student may choose
his/her own individual speed of self-studies. In general, s/he
is only limited with some check-days specified in the
studying schedule.
Easy update of educational contents and the
methods used. In case of on-line learning, it is possible to
update immediately the contents of the course studied.
Multimedia. Electronic format of the materials can use
wide range of multimedia elements. Acquisition of
information may engage sight, as well as hearing; it is
possible to make use of colours, to liven up learning with
animation, etc. All of that help retention.
Interactivity. A properly processed studying material must
lead to cooperation of the student with the studying text.
There are incorporated elements starting from requesting
answers for the questions asked, through opening
appropriate animations, up to controlling a simulation
computer program. There is possible communication
student-tutor, student-student.
Verification of acquired knowledge. E-learning allows
quick verification of acquired knowledge for the needs of
the student (auto-check after studying through a certain
block), as well as check of the student’s work by the
educational institution.
Financial efficiency. Financial benefit of e-learning is
quite disputable. It is necessary to be aware of the fact that
during the preparation stage, e-learning course is a very
expensive issue. The costs start to return only in case of
repeated cycles of course with higher number of
participants. The European Commission declares 32.4%
costs that could be saved when compared to the traditional
education.
Easy administration. Possibility of quick acquisition of an
overview of studies of the course participants, continuous
information on work results, bulk sending of messages etc.

Conclusion
In general, e-learning makes use of all the advantages of
virtual learning environment. It provides textual resources in
various formats, as well as wide range of communication
channels, including video-conferences; it allows incorporation of
realistic three-dimensional graphics in didactic tasks with
playing roles, it provides plenty of possibilities of simulation
realized on-line or based on CD ROM carriers, all of that in
inter-cultural context, which allows for example learning from
abroad without the necessity of commuting to a particular
educational institution.
Bibliography
1
2
3

EGER, L. 2004. E-learning, evaluace e-learningu +
případová studie z projektu Comenius. Plzeň : Západočeská
univerzita v Plzni. ISBN 80-7043-265-9
ZLÁMALOVÁ, H. 2002. Úvod do distančního vzdělávání.
Olomouc : UP Olomouc. ISBN 80-244-0276-9
ZLÁMALOVÁ, H. 2008. Distanční vzdělávání a e-learning.
Praha : Univerzita Jana Amose Komenského. ISBN 978-8086-723-56-3

doc. PaedDr. Antonín Roják, CSc.
PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.

85

Časopis Technika a vzdelávanie, 2, 2013, č. 2
Katedra učitelství odborných předmětů
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 17. listopadu
15/2172, 7O8 33 Ostrava-Poruba, Česká republika,

e-mail.: antonin.rojak@vsb.cz
miroslava.miklosikova@vsb.cz

INTERAKTÍVNE TABULE, SOFTVÉRY A NIEKTORÉ MOŽNOSTI ICH UPLATNENIA VO VÝUČBE TECHNIKY
INTERACTIVE WHITEBOARD, SOFTWARE AND SOME POSSIBLE USES IN TEACHING TECHNICS
Jaroslav ŠOLTÉS
Abstrakt
Jednou z možností výučby predmetu technika je interaktívna tabuľa. V tomto článku predstavíme druhy interaktívnych tabúľ
a opíšeme kritéria, ktoré treba zohľadniť pri výbere tabule. Zaoberať sa budeme aj didaktickými aspektmi vyučovania pomocou
interaktívnych tabúľ a ich výhodami a nevýhodami. Predstavíme taktiež niekoľko výučbových programov na prácu s interaktívnymi
tabuľami.
Kľúčové slová: interaktívna tabuľa, výučbový softvér
Abstract
One option in teaching technology class is the use of interactive whiteboard. In this paper we present different kinds of interactive
whiteboards and describe aspects that should be taken into account when choosing a whiteboard. We will also deal with didactic
aspects of teaching using interactive whiteboards and with their advantages and disadvantages. We will present several computer
programs for teaching with interactive whiteboard.
Key words: interactive whiteboard, educational software
Úvod

tabuľami sa stretávame pri väčšine prípadov. Ich nevýhodou
je vystavenie projektora možnému poškodeniu a vrhanie
tieňa na tabuľu. Problém vrhania tieňa na tabuľu je
čiastočne riešený skracovaním projekčnej vzdialenosti
a používaním špeciálnych ukazovadiel.
 tabule so zadnou projekciou - Pri tomto druhu tabúľ je
projektor umiestnený za tabuľou. Týmto sa odstránia
problémy spojené s tabuľami s prednou projekciou,
nevýhodou je však vyššia cena a vyššie náklady na priestor
a montáž.
V praxi poznáme rozličné druhy snímania pohybu po tabuli,
či už ide o pohyb špeciálneho pera alebo snímanie dotyku
(prsta).
Štyri hlavné kategórie:
 infračervené snímanie pera
 laserové a ultrazvukové snímanie pera
 odporové a kapacitné snímanie dotyku
 optické a infračervené rozoznávanie obrazu

Škola si v súčasnosti kladie za cieľ všestranný rozvoj ľudskej
osobnosti, preto je povinná prispievať k rozvoju tvorivých
dispozícií, technických zručností, schopnosti žiaka a tým
zabezpečovať jeho bohatší vnútorný život. Spomínaný cieľ úzko
súvisí s prácou učiteľa. Predpokladá okrem tvorivej osobnosti
učiteľa a jeho tvorivých schopností, sebavedomie, samostatnosť
a snahu využívať nové edukačné prostriedky. S postupným
rozvojom poznania a technického myslenia žiakov, ktorý
pokračuje za ich aktívnej účasti, nadobúdajú vyšší stupeň
poznania, ktoré zase vytvára podmienky k ďalšiemu rozvoju
technických spôsobilostí žiakov. Interaktívna tabuľa, ako
edukačný prostriedok má výrazný vplyv na prejav a rozvoj
aktivity, samostatnosti a tvorivosti žiaka, zvyšuje efektivitu
výučby. Pri posudzovaní miery uplatnenia interaktívnej tabule
na rozvoj aktivity žiaka, sa viacerí autori zhodli , že táto sa
v edukačnom procese prejaví, ako zvýšená intenzívna činnosť,
na základe uvedomelého úsilia, ktorého cieľom je osvojiť si
príslušné kompetencie, postoje, alebo spôsoby správania.
Zároveň umožňuje zabezpečiť vhodnú pracovnú atmosféru
a kreatívne ovplyvniť prostredie v ktorom žiak pracuje.

Ďalšie techniky sú momentálne vo vývoji, ako napríklad
systém snímajúci tabuľu kamerou, ktorý umožňuje použitie
laserového ukazovadla [2].
Využiteľné interaktívne prvky tabule pri výučbe:
 presúvanie objektov
 skrytie a odkrytie objektov
 zvýraznenie
 animácia
 odozva pri dotyku

Interaktívna tabuľa
Interaktívna tabuľa a jej použitie, je jednou z foriem
a možností,
akou
informačné
technológie
prispievajú
k zefektívneniu vyučovacieho procesu. Používa sa na takmer
všetkých predmetoch a na všetkých stupňoch štúdia. Na rozdiel
od väčšiny techník sa nepoužíva na individuálne učenie, ale na
vyučovanie v rámci celej triedy. Vyznačuje sa veľkou flexibilitou
pri rozvoji vnímania a myslenia, žiakov. Interaktívna tabuľa je
elektronická pomôcka. Skladá sa z dotykovo-senzitívnej plochy,
na ktorú je premietaný obraz.
Interaktívne tabule rozdeľujeme do dvoch hlavných skupín
podľa ich hardvérového zhotovenia:
 tabule s prednou projekciou - Premietanie na tieto tabule
zabezpečuje projektor umiestnený pred tabuľou. S týmito

Interaktívna tabuľa podporuje aktívnu komunikáciu medzi
používateľom a počítačom, čím dosahuje vysoký stupeň
interaktivity a názornosti vyučovacieho obsahu [1].
Výber interaktívnej tabule
Pri výbere tabule musíme zohľadňovať niekoľko kritérií,
ktoré nám pomôžu pri selekcii správneho modelu. Hlavné
rozhodnutie je medzi inštaláciou tabule napevno a prenosnou

86

Časopis Technika a vzdelávanie, 2, 2013, č. 2
tabuľou. Prenosné tabule môžu slúžiť vo viacerých učebniach,
no ich fragilita je väčšinou negatívnym faktorom, ak sa bude
daná tabuľa používať iba na jednom mieste. Ďalším faktorom je
veľkosť povrchu, výška tabule a typ vstupu. Je možné písanie
prstom alebo je potrebné špeciálne pero (je potrebná výmena
batérii)? Kvalita povrchu a úroveň vrhania tieňov na tabuľu sú
ďalšími prvkami, ktoré by sme nemali prehliadať.
Jedným z faktorov na ktoré nesmieme zabúdať je softvér,
ktorý sa bude používať. Je daná tabuľa kompatibilná s
existujúcim softvérom, ktorý máme k dispozícii alebo má
vlastný softvér? Ak áno, je tento dodávaný s tabuľou alebo je
potrebné dokúpiť ho samostatne? Dôležitá je kompatibilita s
existujúcim počítačovým vybavením a ak máme iné pomôcky na
vyučovanie (tablety, grafické tablety, hlasovacie zariadenia,
notebooky pre žiakov a pod.) je dobré zistiť, či sa budú môcť
používať pri výučbe s danou interaktívnou tabuľou. Spolu
s tabuľou je možné používať celú škálu prídavných zariadení.
Tablet, či už v klasickej alebo bezdrôtovej podobe, umožňuje
užívateľovi pracovať s tabuľou bez potreby státia pri nej. Rôzne
hlasovacie zariadenia podporujú rýchlu odozvu od žiakov
a možnosť overenia nadobudnutých vedomostí.

Sync nám umožňuje manažovanie a monitorovanie žiakov
v počítačových učebniach. Zjednodušuje rozličné úkony ako
napr. rozdeľovanie študentov do skupín, distribúciu materiálov
a zadaní, monitorovanie aktivity študentov, vzdialený prístup na
PC a zobrazovanie obsahu na všetkých obrazovkách.
Na prácu s interaktívnou tabuľou je určený program SMART
Notebook. Medzi jeho základné prvky patrí:
 vkladanie audio a video materiálu, odkazov, Adobe Flash
súborov, textu do vyučovacích materiálov
 internetový prehliadač umožňujúci kresliť a písať priamo do
obsahu webovej stránky a vkladať obrázky z internetu
priamo do preberaného učiva
 vytváranie cvičení kde objekty reagujú na akcie prijatím
alebo odmietnutím iných objektov a spustením animácie
alebo zvuku
 nahrávač zvuku s možnosťou pridať zvukový záznam do
študijného materiálu
 možnosť inštalácie zásuvných modulov a tým rozširovať
funkcionalitu programu
 rozpoznanie ručne písaného textu a jeho zmena na
elektronický text
 vyhladenie ručne zadaných tvarov (kruh, štvorec)
 takmer 60 000 učebných zdrojov v 48 jazykoch (vrátane
českého jazyka, nie však slovenčiny).

Výučbový softvér
V tejto časti predstavíme niekoľko výučbových systémov na
prácu s interaktívnymi tabuľami. Hlbšie sa budeme venovať
systému SMART.

Didaktické možnosti využívania interaktívnych tabúľ
Používanie interaktívnych tabúľ prináša so sebou výhody aj
nevýhody. Pozitívny účinok na edukačný proces je potrebné
dosiahnuť efektívnym využívaním interaktívnej tabule. To
vyžaduje odborné školenie učiteľského personálu a pozornú
prípravu edukačných materiálov. Použitie interaktívnych tabúľ
môže priniesť širokú škálu výhod:
 vyššia motivácia žiakov, udržanie pozornosti žiakov,
zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu
 vyššia názornosť pri použití animácii, videí a interaktívnych
programov a hier
 zníženie času potrebného na písanie poznámok
 rozvíjanie počítačovej gramotnosti u žiakov
 práca s internetom
 opätovné použitie výučbových materiálov, ich zdieľanie
medzi učiteľom a žiakmi a medzi ostatnými učiteľmi

Microsoft PowerPoint
PowerPoint je časť balíka Office. Je ľahko dostupný na
mnohých počítačoch. Powerpoint je softvér na tvorbu
prezentácii, pri práci s interaktívnou tabuľou umožňuje
zapisovanie poznámok, kreslenie a prehrávanie videí. Keďže
tento softvér nie je primárne určený na prácu s interaktívnou
tabuľou, chýbajú mu funkcie na vytváranie interaktívnych úloh
a cvičení.
Microsoft OneNote
Ďalší program z balíka Office, OneNote slúži na písanie
elektronických poznámok s možnosťou kreslenia a vkladania
obrázkov. Jeho výhodou je jednoduchosť a rýchla inštalácia.
Existuje niekoľko alternatívnych riešení ako napr. Evernote
alebo IBM Notes.

Hlavné nevýhody interaktívnych tabúľ závisia najmä na ich
hardvérovom riešení. Jedným z hlavných nedostatkov je
zakrytie obsahu tieňom osoby pracujúcej s tabuľou. Pri
intenzívnom svetle klesá viditeľnosť tabule. Inštalácia napevno
môže sťažovať písanie na tabuľu a viditeľnosť, najmä zo
zadných radov. Voľne stojace tabule sú ľahko prenositeľné, no
je potrebné ich nastavenie po každom prenose. V neposlednom
rade tu vzniká aj možnosť poškodenia, hlavne počas prestávok
a energetické nároky.
Využívanie interaktívnych tabúľ vyžaduje minimálne
počítačovú gramotnosť, ideálne však špeciálne školenia pre
učiteľov [2] [3]. Je dôležité nepoužívať tabuľu len ako
projekčné plátno, čím sa vytratí interaktivita pri vyučovaní.
V rámci edukačného procesu je dôležité vyvinúť stratégie
a vyučovacie postupy, ktoré budú vhodné pre žiakov
s rozličnými potrebami a záujmami. Spoločným prvkom týchto
učebných teórii je to, že zapojenie žiaka je rozhodujúce pre
správne učenie a ako medzinárodné štúdie potvrdzujú,
interaktívne tabule podporujú aktívne zapájanie žiakov
v edukačnom procese. Učitelia môžu použiť digitálne
prostriedky a počítačovú výučbu bez izolovania žiakov. Jednou
z najväčších výziev pri vyučovaní pomocou počítačov
a interaktívnych tabúľ je udržanie dynamickej interakcie žiakov
pri sústredení na jednotlivé projekčné plochy. Je pravda, že

Open Sankoré
Open Sankoré je voľne šíriteľný program na vyučovanie
pomocou interaktívnej tabule. Má jednoduché používateľské
rozhranie a je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých. Okrem
možnosti komentovať, kresliť a zvýrazňovať text umožňuje
obohatiť obsah o Flash animácie, obrázky, audio, video
a existujúce pdf a ppt súbory. Taktiež je možné vložiť
dynamické prvky z Wikipédie alebo Google Maps. Open Sankoré
je nezávislý od platformy, alebo použitého hardvéru. Program
podporuje výučbu na interaktívnych tabuliach, počítačoch,
tabletoch a grafických tabletoch.
SMART
SMART Technologies je poskytovateľom technologických
riešení na kolaboratívnu výučbu a prácu. Firma vytvára
integrované riešenia, ktoré sú spojením hardvéru a softvéru. Z
oblasti hardvéru ponúka širokú škálu interaktívnych tabúľ,
projektorov, interaktívnych obrazoviek, tabletov, hlasovacích
zariadení a príslušenstva. Do škôl na edukačné účely bolo
inštalovaných viac ako 2,3 milióna tabúľ.
Softvérové riešenia sa skladajú z programu Bridgit, SMART
Sync a SMART Notebook. Program Bridgit slúži na tvorbu
konferenčných hovorov a prenos videa cez internet. SMART
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interaktívne tabule poskytujú určité množstvo informácií, čo
však neznamená, že každý žiak bude na dané ponuky reagovať
rovnako podnetne. V praxi to znamená potrebu nachádzať
vzťahy medzi použitím interaktívnych tabúľ, vhodných
programov a štýlov učenia sa žiaka. Učiteľ na základe získaných
skúseností má určiť, resp. zhodnotiť pedagogické situácie,
v ktorých interaktívne tabule budú pôsobiť ako prostriedok
zefektívňujúci edukačný proces.
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TVORBA DIDAKTICKÝCH VIDEOPROGRAMOV PRE ŽIAKOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL
DEVELOPMENT OF TEACHING VIDEO PROGRAMS FOR SECONDARY SCHOOLS PUPILS
Ľubomír ŽÁČOK, Milan BERNÁT
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá možnosťami tvorby didaktických videoprogramov pre pedagogickú prax. Autor príspevku poukazuje na
význam a charakteristiku didaktických videoprogramov v edukačnom procese. V ďalšej časti príspevku je venovaná pozornosť
praktickému postupu vytvárania didaktického videoprogramu pre vyučovacie predmety v stredných odborných školách.
Kľúčové slová: didaktický videoprogram, žiak, edukačný proces, tvorba, literárny a technický scenár.
Abstract
The paper deals with the possibilities of teaching video programs for teaching practice. Author of the paper highlights the
importance of teaching and the characteristics of video programs in the educational process. The next section is devoted attention to
the practical process of creating didactic video program for subjects in secondary schools.
Key words: instructional video program, pupil, educational process, creation, literary and technical scenario
Úvod

splní všetky kritériá modernej učebnej pomôcky a skvalitní
výchovno–vzdelávací proces.
Mnohí učitelia stoja pred otázkou, ako takýto didaktický
videoprogram vyhotoviť a používať v praxi. V tomto smere im
chceme napomôcť a praktickou ukážkou poukázať na možnosti
efektívneho vytvárania takýchto didaktických videoprogramov.

Informáčno – komunikačné technológie sa v posledných
rokoch čoraz častejšie využívajú vo vyučovacom procese,
v mnohých prípadoch by sme si bez nich vyučovanie ani
nevedeli predstaviť. Didaktické videoprogramy sú ojedinelé,
nakoľko sú náročnejšie na technické vybavenie, čas
a počítačovú
gramotnosť.
Didaktickému
videoprogramu
vyhotovenému s využitím výpočtovej techniky je potrebné
venovať pozornosť aj z tohto dôvodu, že má v súvislosti
s modernizáciou
organizačných
foriem
vyučovania
a vyučovacích metód svoj význam a poslanie nielen v odbornom
výcviku, ale aj v teoretickom vyučovaní. Práve preto v práci
navrhujeme postup tvorby didaktického videoprogramu, ktorý

1 Charakteristika a význam didaktických
videoprogramov a videotechniky
Prvé poznatky využívania videotechniky v edukačnom
procese boli zaznamenané v 80. rokoch minulého storočia. Pod
pojmom videotechnika rozumieme súbor vzájomne funkčne
prepojených elektronických, optických a elektromechanických
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zariadení slúžiacich na snímanie, režijné spracovanie, záznam
a súčasnú reprodukciu zvukových a obrazových informácií.
Základná zostava videotechniky sa skladá z týchto
komponentov:
 monitor – plní funkciu zobrazovacej jednotky,
 videokamera – zariadenie, ktoré premieňa obraz na
videosignál,
 magnetoskop – zariadenie, ktoré umožňuje nahrávať
a prehrávať obraz prostredníctvom videosignálu,
 prídavné zariadenia – slúžia najmä na strihanie,
kombinovanie, nadväzovanie obrazov, nahrávanie zvuku,
zabezpečenie synchrónneho chodu všetkých zariadení
a pod.
 káblové rozvody – zabezpečujú vzájomné prepojenie
všetkých vyššie uvedených komponentov videotechniky.

Examinačný videoprogram slúži najmä na prezentáciu
didaktického testu. Uľahčuje tým administráciu testu a riadi
podmienky a tempo práce žiakov. S tým súvisia aj určité
úskalia: jednotné tempo práce nemusí vyhovovať všetkým
žiakom.
K najdôležitejším didaktickým kritériám efektivity patrí:
 do akej miery je vybraný námet vhodný na spracovanie
formou videoprogramu,
 aký je prínos videoprogramu v porovnaní s doteraz
používanými pomôckami iného druhu,
 do akej miery je dodržaná zásada jednoty obrazu a slova,
 aké didaktické funkcie je videoprogram schopný plniť
v jednotlivých častiach vyučovacej jednotky, v akom
vzájomnom pomere,
 do akej miery podporuje aktivitu žiakov, v akej miere
obsahuje prvky problémového charakteru,
 do akej miery a akým spôsobom je zabezpečená spätná
väzba,
 do akej miery je súlad medzi dĺžkou videoprogramu, typom
videoprogramu a jeho určenosťou adresátovi,
 či je súčasťou videoprogramu metodický list,
 aká je kvalita spracovania metodického listu po obsahovej
a formálnej stránke.
Pri tvorbe didaktických videoprogramov sa rozlišujú 3 etapy:
♦ literárna príprava, ♦ snímanie, ♦ dokončovacie práce.

Videotechnika
nachádza
stále
častejšie
uplatnenie
v edukačnom procese vďaka viacerým novým vlastnostiam,
akými je operatívnosť – bezprostredné využitie, reprodukcia
hotového videoprogramu v ktorejkoľvek fáze vyučovacej
jednotky; jednoduchosť – jednoduchá obsluha, najmä
ovládanie
magnetoskopu
a
televízneho
prijímača;
opakovateľnosť – uplatňuje sa pri nahrávaní, reprodukcii
a vymazávaní videoprogramu; efektívnosť a skladovanie –
súvisia so spôsobom záznamu zvuku a obrazu, menšími
požiadavkami na priestor a druh prostredia pri skladovaní;
modulovosť – možnosť spolupráce jednotlivých prvkov
videotechniky vo viacerých režimoch alebo zostavách.
Výstupom videotechniky je videoprogram, ktorý je
audiovizuálnou učebnou pomôckou demonštrovanou pomocou
videotechniky. Videoprogram je nahrávka prezentovaná na
nosiči s istým vyučovacím cieľom, pre konkrétny učiaci sa
subjekt. Obsah videoprogramu sa vzťahuje k presne
definovanej časti učebných osnov konkrétneho vyučovacieho
predmetu. Ak videoprogram spĺňa niektorú z funkcií
edukačného procesu: vzdelávaciu, výchovnú, rozvíjajúcu alebo
súčasne niekoľko týchto funkcií, nazýva sa didaktický
videoprogram. Časová dĺžka didaktických videoprogramov by
mala byť v rozmedzí 0,5 až 20 min. Didaktické videoprogramy
sa môžu efektívne využiť vo všetkých fázach edukačného
procesu a sú obzvlášť vhodné vtedy, ak učivo treba viackrát
opakovať. Existuje veľa kritérií klasifikácie didaktických
videoprogramov.
Podľa logickej postupnosti edukačného procesu môžeme
rozdeliť didaktické videoprogramy na (Žáčok, 2009, s. 41):
 motivačné,
 expozičné,
 fixačné,
 examinačné.

2 Postup tvorby literárneho a technického scenára
Didaktický videoprogram sa zhotovuje podľa vopred
pripraveného literárneho a technického scenára, ktorý obsahuje
teoretické východiská k praktickému vyhotoveniu. Jeho časťou
je charakteristika statických a dynamických záberov, spôsoby
ich snímania, príprava sprievodného komentára, ako aj výber
vhodnej sprievodnej hudby. Komentár dopĺňa dej, ktorý práve
sledujeme a sprievodná hudby by nemala pôsobiť rušivo, napr.
uspávať diváka.
Literárna príprava videoprogramu zahŕňa spracovanie
literárnej predlohy (námetu, literárneho scenára, prípadne aj
technického scenára. Literárna predloha je myšlienkovou
základňou videoprogramu. Mala by obsahovať zdôvodnenie,
zámer, ciele, typ videoprogramu, ako aj skutočný obsah.
Literárnu predlohu by mal spracovať odborník – odborný
poradca, ktorým v prípade didaktického videoprogramu býva
učiteľ príslušného vyučovacieho predmetu.
Literárny scenár je najdôležitejšou časťou literárnej
prípravy videoprogramu. Podrobnejšie rozpracováva literárnu
predlohu, pričom sa delí na jednotlivé obrazy a zábery. Pod
pojmom obraz sa rozumie určité prostredie s uceleným dejom,
napr. celkový pohľad na učebňu, detailný pohľad na pracovný
stôl, učiteľa. Pod pojmom záber sa rozumejú čiastkové
obrazové záznamy z hľadiska zobrazenia kamerou, napr. celok,
polocelok, detail, pohyb kamerami. Literárny scenár sa zvykne
písať na formát A4 do dvoch stĺpcov. V ľavej časti sa popisujú
postupne jednotlivé obrazy a zábery z hľadiska obsahu, uvádza
sa príslušný dej schémy, kresby. V pravej časti sa uvádza druh
ozvučenia, napr. rozhovor, komentár, hudba, a pod.. Literárny
scenár spracováva obyčajne režisér v spolupráci s odborným
poradcom.
V ďalšej časti príspevku uvádzame ukážku literárneho
a technického scenára pre didaktický videoprogram, ktorý je
vytvorený na tému „Ručné priamočiare píly“ pre odborný
predmet Odborný výcvik v učebnom odbore „Stolár“. Didaktický
videoprogram je motivačno-expozičný a informačný.

Motivačný videoprogram slúži na motiváciu žiakov. Má
vyvolať u žiakov ich záujem, pozornosť, očakávanie, potrebu
poznávania.
Expozičný videoprogram slúži na sprístupňovanie
a osvojovanie učiva
žiakmi
na
vytváranie
predstáv,
spoznávanie, chápanie a zapamätanie faktov, javov, objektov,
procesov, vzťahov medzi nimi.
Fixačný
videoprogram
slúži
na
upevňovanie
a prehlbovanie učiva, jeho systematizáciu, vytváranie zručností.
Medzi fixačné videoprogramy zaraďujeme aj video exkurziu,
ktorá umožňuje žiakom poznávať objekty, javy a procesy
priamo v príslušnom prostredí a v typických podmienkach. Môže
byť autentická alebo režírovaná.
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Tabuľka 1 Návrh ukážky literárneho scenára pre didaktický videoprogram na tému Ručné priamočiare píly
OBRAZ
titulná strana s úvodnými titulkami:
RUČNÉ PRIAMOČIARE, statický obraz priamočiarej píly
Úvod do problematiky priamočiarych píl, celkový záber a detailné zábery

ZVUK

sprievodná hudba
úvodný komentár – všeobecný úvod do problematiky priamočiarych píl
sprievodná hudba
Vymenovanie ochranných pracovných pomôcok pri práci s priamočiarou
pílou
sprievodná hudba
základné rozdelenie priamočiarych píl s oblúkovým držadlom a dvojručné
píly s dlaňovým držadlom

Titulky: Bezpečnosť pri práci
statické obrazy ochranných pracovných pomôcok
Titulky: Základné rozdelenie priamočiarych píl
Detailné fotky priamočiarych píl

Technický scenár je prepisom literárneho scenára do
televízneho jazyka. Opätovne sa píše na formát dvoch stĺpcov.
V ľavom stĺpci je popísaný obraz a v pravom zvuk, pričom pri
jednotlivých obrazoch a záberoch sa uvádza podrobný popis
jednotlivých činností prostredia, pohyb kamerami a osôb,

spôsob snímania, uhol záberu, druh záberu, opis osvetlenia,
opis trikovej techniky, a pod. Technický scenár spracováva
režisér sám, prípadne pri spolupráci s kameramanom alebo
zvukárom.

Tabuľka 2 Návrh ukážky technického scenára pre didaktický videoprogram na tému Ručné priamočiare píly
OBRAZ
1. titulná strana s úvodnými titulkami: Ručné priamočiare píly Statický
obraz s titulkami
2. úvod do problematiky priamočiarych píl, priamy pohľad na autora
didaktického videoprogramu s kamerou upevnenou na statíve, následne
priblíženie obrazu na priamočiaru pílu

ZVUK

hudba: Audiojungle
skladba: Dreams
komentár:
ručné prenosné strojčeky ako napr. ručná kotúčová píla, ručný elektrický
hoblík slúžia k uľahčeniu práce, do tejto skupiny patrí aj ručná
priamočiara píla ...



Zvuková zložka videoprogramov sa skladá z:
hovoreného slova: dialóg alebo komentár - komentár by mal
byť skutočný, mal by byť viazaný na obraz, nekomentovať
nič, čo nie je vidieť, bez hudby, hluku,
 hlukov - zvuková atmosféra snímaných javov,
 hudby – jej použitie je potrebné starostlivo zvážiť.
Pri snímaní je dôležitá včasná a správna príprava všetkých
rekvizít, napr. rozmiestnenie lavíc, učebné pomôcky, osvetlenie.
Kameraman musí dbať na presné a realistické zobrazenie
scény. K dokončovacím prácam patrí strih videoprogramu, jeho
ozvučenie a distribúcia. Komentár sa nahráva dodatočne k už
hotovému a zostrihanému obrazu. Po zostrihaní a ozvučení sa
vyrobí matrica videoprogramu, z ktorej sa vyhotovujú potrebné
kópie (Žáčok, 2009, s. 40 – 44).

ochranné pracovné pomôcky (ochrannú prilbu, ochranu
zraku – okuliare, ochranu sluchu – hlucháne, ochranu
dýchacích ciest – maska proti prachu, ...),
 ďalšie pomôcky ako napr. stolárske svorky, priemyselný
vysávač,
 zadováženie videokamery (videokamera zn. Canon HG10,
systém HDD) a naštudovanie manuálu obsluhy,
 statív na upevnenie videokamery a osvetlenie interiéru.
Samotné snímanie realizujeme v domácej dielni, kde máme
pripravený pracovný stôl. Snímanie realizujeme aj jednou
videokamerou. Je známe, že dve alebo viac kamier je výhodou,
nie je potrebné kameru premiestňovať a strihy medzi zábermi
sa dajú plynulejšie nadväzovať. Je to však náročnejšie na
početnosť obsluhy a čas potrebný na samotné strihanie v PC
programe, avšak sa to viditeľne odzrkadlí na kvalite
didaktického videoprogramu.
Po samotnej príprave interiéru pristupujeme k vykonaniu
postupných snímacích záberov činnosti.



3 Praktické vyhotovenie didaktického videoprogramu
Vyhotovenie didaktického videoprogramu je veľmi náročný
proces rovnako na čas, ako aj na video a počítačovú
gramotnosť. Tvorca takéhoto didaktického videoprogramu musí
disponovať značnou mierou fantázie, predstavivosti, skúseností,
teoretických vedomostí a praktických zručností. Vyhotovenie
takéhoto didaktického videoprogramu môžeme od samotnej
myšlienky až po finále rozdeliť do troch častí:
 literárna príprava,
 snímanie záberov na videokameru,
 úprava a strihanie videomateriálu na PC.

Úprava a strihanie videomateriálu na PC
K vykonaniu tejto operácie je potrebné mať okrem
teoretických vedomostí s prácou na PC a strihacom zariadení aj
nasledovné vybavenie:
 osobný počítač s videodiskom (CD-RW s napaľovacou
mechanikou), tzv. multimediálny počítač,
 počítačový program PinnacleStudio V15, DVD videosoft
a Adobe Audition CS5,
 počítačový skener,
 DVD nosič.
Potom pripojíme digitálnu kameru cez USB kábel k počítaču
a vykonáme import jednotlivých videoklipov do programu pre
editáciu videí PinnacleStudio V15 (obrázok 1).

Snímanie záberov na videokameru
Pred samotným snímaním záberov bolo potrebné zabezpečiť
niekoľko nevyhnutných vecí:
 interiér, kde bude snímanie vykonávané (dielňa),
 priamočiaru pílu a jej príslušenstvo (pílové listy),
 materiál, opracovávaný materiál (dosky),
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Obrázok 1 Pracovné prostredie programu PinnacleStudio V15
Záver
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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA EDUKACJI TECHNICZNEJ W AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRACTICAL APPLICATIONS OF TECHNICAL EDUCATION IN SOCIAL ACTIVATION OF PERSONS WITH
DISABILITIES
Barbara SKOCZYŃSKA – PROKOPOWICZ, Katarzyna BAJDA
Streszczenie
Niepełnosprawność i niwelowanie jej skutków społecznych jest jednym z poważnych problemów współczesnego państwa
o systemie rozwiniętej demokracji. Jedną z podstawowych form realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej są
warsztaty terapii zajęciowej. Przykładem omawianej placówki są Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) w Kolbuszowej, które działają
przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Podstawowym celem terapii prowadzonej przez warsztat jest maksymalna poprawa sprawności
psychicznej i fizycznej uczestników. Cel ten osiągany jest poprzez terapię psychologiczną, rehabilitację ruchową jak również terapię
pracą i sztuką.Dwie ostatnie formy umożliwia wykorzystywanie edukacji technicznej , której zakres tematyczny obejmuje program
studiów na kierunkach pedagogicznych i innych w szkołach wyższych.
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Słowa kluczowe: niepełnosprawność, rehabilitacja, warsztaty terapii zajęciowej, terapia
Abstract
Disability and levelling its social effects is one of the serious problems of the contemporary state with the system of a developed
democracy. One of the basic forms of realisation in the range of professional and social rehabilitation are occupational therapy
workshops. An example of the discussed institutions are the Occupational Therapy Workshops (WTZ) in Kolbuszowa, which operate at
the Caritas of the Rzeszów Diocese. A basic goal of therapy carried out by the workshop is a maximum improvement of psychical and
physical efficiency of its participants. This goal is acquired by psychological therapy, motor rehabilitation, as well as therapy by work
and art. Last two forms are enabled by using technical education, the subject range of which includes a programme of studies at
pedagogical faculties and other high education schools.
Key words: disability, rehabilitation, occupational therapy workshops, therapy
1 Funkcjonowanie społeczne osoby niepełnosprawnej

2 Zjawisko dyskryminacji osoby niepełnosprawnej

Niepełnosprawność i niwelowanie jej skutków społecznych
jest jednym z poważnych problemów współczesnego państwa o
systemie rozwiniętej demokracji. Działania takie muszą być
podejmowane przez rządy, instytucje i społeczności lokalne i
tylko szeroko rozpowszechnione akcje społeczne wsparte
działaniami właściwych organizacji państwowych i prywatnych
w oparciu o stanowione prawo mogą przynieść wymierne
efekty.

Osoba z niepełną sprawnością bardzo często narażona jest
na działania dyskryminacyjne . Pojęcie dyskryminacji (łac.
discriminatio) oznacza rozróżnienie, rozdzielenie. Dyskryminacja
przejawia się w działaniu, odnosi się do działania jednostki lub
grupy wobec innych grup bądź jednostek, w efekcie pewne
możliwości dochodzenia do dóbr i wartości społeczne cenionych
pozostają zarezerwowane dla członków jednej grupy czy
zbiorowości ludzi, kosztem innej. Istotną cechą praktyk
dyskryminacyjnych jest ich długotrwałość systematyczność
i naruszenie zasady sprawiedliwości.
Dyskryminacja to taka forma nieusprawiedliwionego
okolicznościami nierównego traktowania, charakteryzującego
się długotrwałością i celowością, którego podstawą jest
posiadanie przez daną osobę czy grupę określonej cechy. Warto
podkreślić, że raz zapoczątkowana nierówność ma tendencję do
pogłębiania się – powstaje swoiste błędne koło polegające na
tym, że mniejsze możliwości dostępu do dóbr w jednej
dziedzinie pociągają za sobą deprywację (stan psychiczny
wynikający z braku zaspokojenia jakiejś istotnej potrzeby
w innych sferach życia). Dyskryminacja jest zatem jednocześnie
działaniem niesprawiedliwym i systematycznym, które zmierza
do utrzymania uprzywilejowanej pozycji grupy dominującej.

Pojęcie „niepełnosprawność” pojawia się często zarówno
w języku potocznym, jak i dokumentach polityki społecznej,
aktach prawnych czy opracowaniach naukowych - choć nie ma
zgody co do sposobu jego definiowania. Niejednokrotnie jest
ono używane zamiennie z takimi określeniami, jak inwalidztwo,
kalectwo, upośledzenie, ułomność - choć na ogół przypisuje mu
się znaczenie zakresowo najszersze. Najprecyzyjniejsze
rozróżnianie dotyczy niepełnosprawności i inwalidztwa; ten
ostatni termin odnoszony jest na ogół do przypadków
niepełnosprawności, rozumianej jako ograniczona zdolność do
podjęcia
zatrudnienia,
usankcjonowana
odpowiednim
orzeczeniem lekarskim.
Definiując pojęcie osoby niepełnosprawnej przyjmuje się, że
jest to osoba o naruszonej sprawności psychofizycznej,
powodującej ograniczenie funkcjonalne sprawności lub
aktywności życiowej w stopniu utrudniającym pełnienie dla niej
właściwych ról społecznych. Nie wszystkie jednak stany
naruszonej świadomości fizycznej (np. fizjologiczne procesy
starzenia się) lub psychicznej (np. miażdżycowe zmiany
pamięci) są kwalifikowane jako inwalidztwo – natomiast zawsze
inwalidztwo jest orzekane na podstawie naruszenia lub
uszkodzenia sprawności. Dlatego pojęcie niepełnej sprawności
jest szersze niż pojęcie inwalidztwa. Stąd zrozumiałe jest, że
wszystkie analizy ilościowe obejmujące te dwie kategorie niepełnosprawni i inwalidzi – zawsze wskazują na liczebna
przewagę pierwszych.
Niepełnosprawność – generująca w sobie niemożność
pełnienia podstawowych ról społecznych – niesie z sobą także
ograniczenia w innych sferach aktywności. Trudno wyobrazić
sobie niepełnosprawność, która odnosiłaby się wyłącznie do
sfery pracy, nauki czy gospodarstwa domowego. W praktyce
mamy do czynienia z wieloma problemami zarówno
dotyczącymi sytuacji materialnej, organizacji codziennego życia,
zdrowia jak i życia kulturalnego czy towarzyskiego. Towarzyszą
im często problemy, które mają podłoże psychiczne i społeczne.
Zmienia się interakcja z otoczeniem, a także samopoczucie
i zadowolenie z życia. Głoszone idee spowodowały zmianę
sposobu
postrzegania
problemu
niepełnosprawności
z indywidualnego - medycznego na społeczny model
niepełnosprawności

3 Warsztaty terapii zajęciowej z elementami zajęć
praktyczno-technicznych jako forma aktywizacji
osoby niepełnosprawnej
W celu zapobiegania powstawaniu zjawiska dyskryminacji
i wykluczenia, w ramach prowadzenia polityki społecznej wobec
niepełnosprawnych powinno się przede wszystkim kształtować
odpowiednie postawy społeczne i zachowania wobec
niepełnosprawnych zapewniające im równość szans i równe
traktowanie, pełniejszy dostęp do dóbr, usług i zasobów
społecznych oraz pełną realizację gwarantowanych im praw.
W związku z tym powstawać zaczęły instytucje w sektorze
państwowym , prywatnym i NGO skierowane na co najmniej
wyrównywanie szans funkcjonowania w życiu społecznym.
Jedną z podstawowych form realizacji zadań w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej są warsztaty terapii
zajęciowej oraz turnusy rehabilitacyjne. Turnusy polegają na
łączeniu
zorganizowanej
formy
aktywnej
rehabilitacji
z elementami wypoczynku.
Warsztaty terapii zajęciowej zaś to wyodrębnione
organizacyjnie i finansowo placówki stwarzające osobom
niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania
lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia.
Przykładem omawianej placówki są Warsztaty Terapii
Zajęciowej (WTZ) w Kolbuszowej, które działają przy Caritas
Diecezji Rzeszowskiej. Organizację WTZ określają akty prawa
wewnętrznego, do których zalicza się Statut Caritas Diecezji
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Rzeszowskiej oraz Regulamin Funkcjonowania Terapii
Zajęciowej w Kolbuszowej.
Niezwykle ważnym czynnikiem prawidłowej aktywizacji
społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych jest kadra
pedagogiczna , która w badanej instytucji składa się z 7
pracowników: wykorzystują oni osiągnięcia , jakie niesie za
sobą rozwój techniki oraz ich przygotowanie do wykonywania
zawodu i prowadzą zajęcia w konkretnych pracowniach
(artystyczno-malarskiej,
gospodarstwa
domowego,
prac
ręcznych – stolarska, gobelinu i haftu, wikliniarsko –
ogrodniczej, rękodzieła artystycznego, komputerowo –
poligraficznej). Kadrę pedagogiczną wspiera zatrudniony
psycholog .Pracami organizacyjnymi zajmują się pozostali
pracownicy na czele z kierownikiem opisywanej instytucji.
Uczestnikami
WTZ
w
Kolbuszowej
są
osoby
niepełnosprawne, upośledzone umysłowo bądź fizycznie od 16
roku życia z pierwszą lub druga grupą inwalidzką, którym
Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
wydał orzeczenie, o co najmniej umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności i niezdolności do podjęcia pracy. Nie ma
przy tym ograniczeń, co do stopnia, rodzaju kalectwa czy
przyczyn jego powstania. Ważnym dodatkowym kryterium są
dobre chęci samego zainteresowanego i jego rodziny.
Kwalifikacji uczestników do warsztatu dokonuje jednostka
organizująca warsztat na podstawie zgłoszeń samych
zainteresowanych, ich rodzin, prawnych opiekunów, urzędów
pracy. Dla każdej osoby zakłada się kartę informacyjną
uczestnika.
Podstawowym celem terapii prowadzonej przez warsztat
jest maksymalna poprawa sprawności psychicznej i fizycznej
uczestników. Cel ten osiągany jest poprzez terapię
psychologiczną, rehabilitację ruchową jak również terapię pracą
i sztuką. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych wg art. 7
Ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w
szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych,
technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych,
zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych
osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania,
jakości życia i integracji społecznej.
Terapia zajęciowa jest pojęciem i terminem medycznym;
pełni funkcję leczniczą w systemie rehabilitacji. Terapia
zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych
czynności, zajęć i pracy- terapia zajęciowa może oddziaływać
leczniczo na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną człowieka
lub wywierać wpływ tylko miejscowy np. na zwiększenie
sprawności określonych mięśni.
Istnieje wiele różnych form terapii zajęciowej, które mogą
być realizowane indywidualnie przez danego człowieka lub
przez określoną grupę osób. Większość działań z zakresu terapii
zajęciowej dotyczy tzw. kulturoterapii, czyli planowanego
oddziaływania
wykorzystującego
sztukę
jako
środek
terapeutyczny. Do kulturoterapii należy m. in. arteterapia,
dramatoterapia,
nauka
wykonywania
haftu,
aplikacji,
szydełkowanie oraz biblioterapia i muzykoterapia (uznawane też
jako
działy
arteterapii).
Oto
krótkie
omówienie
poszczczególnych form terapii:
 arteterapia - w szerokim znaczeniu to terapia za pomocą
sztuki, natomiast w wąskim ujęciu to terapia wykorzystująca
różne techniki plastyczna, jak malarstwo, grafika, rzeźba
itp.;
 biblioterapia - należy do terapii opartej na słowie, w której
wykorzystuje się wyselekcjonowane materiały czytelnicze
jako środek pomagający pokonać problemy i kryzysy
życiowe;
 dramatoterapia - jest to terapia przez przygotowywanie
spektakli teatralnych i udział w nich;

muzykoterapia - jako podstawowy środek oddziaływania
wykorzystuje muzykę; wyróżnia się dwie podstawowe:
muzykoterapię receptywną, (polegającą na słuchaniu
muzyki) i muzykoterapię aktywną (polegającą na tworzeniu,
wykonywaniu muzyki, śpiewani, tańczeniu);
 z kulturoterapią wiąże się też ludoterapia, która polega na
terapii za pomocą różnego rodzaju rozrywek;
 ergoterapia - jest to rodzaj terapii realizowanej przez
pracę; niektóre formy ergoterapii należą w pewnym sensie
do kulturoterapii. Do ergoterapii zalicza się bowiem wszelkie
prace hobbystyczne, społeczne i domowe;
 psychoterapia - jest szczególnym rodzajem terapii,
oddziałuje na charakter człowieka, jej celem jest
podniesienie samopoczucia, poprawa funkcjonowania
w środowisku lub zlikwidowanie zaburzeń psychicznych;
 kinezyterapia - to leczenie ruchem; ten rodzaj terapii
wprowadza nawyk codziennego stosowania ćwiczeń
fizycznych ;aktywność ruchową wykorzystuje się jako
czynnik poprawiający pracę całego organizmu.
Jedną z form terapii wykorzystywanych w WTZ
w Kolbuszowej jest ergoterapia, terapia zajęciowa prowadzona
poprzez wykonywanie czynności zbliżonych do czynności
zawodowych.
Metody terapii:
 metoda terapii przez pracę,
 metoda stopniowania trudności,
 systematyczne utrwalanie nowych umiejętności.
Sposobem terapii jest praca indywidualna z możliwością
stałego komunikowania się z terapeutą na poszczególnych
pracowniach terapii zajęciowej.
Uczestnicy przygotowywani są do pracy w grupie, nabywają
umiejętności współpracy z innymi.
Metody kontroli osiągnięć i dokonywania oceny:
 kontrola porównawcza postępów pracy,
 sprawozdanie z postępów terapii,
 ocena opisowa realizacji założonych celów, dokonywana po
zakończeniu okresu rehabilitacji.
Podsumowanie
Jednym ze sposobów przeciwdziałania niepełnosprawności
oraz zmniejszenia jej skutków jest organizacja warsztatów
terapii zajęciowej (WTZ). Celem uczestniczenia w warsztatach
jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Uczestnicy
przygotowywani są do samodzielnego życia, są objęci
treningiem higienicznym, ekonomicznym oraz nauką czynności
dnia codziennego. W ramach rehabilitacji zawodowej
podopieczni uczeni są wykonywania prostych czynności takich
jak wykonywanie ramek, zdobień, obróbka drewna,
lakierowanie, obsługa maszyny do szycia, prace porządkowe,
przygotowywanie posiłków, nauka pisania, dekorowanie potraw
oraz wykonywanie prac artystycznych. Prace wykonane przez
uczestników są sprzedawane. Środki pochodzące ze sprzedaży
prac mogą być wyłącznie przeznaczone na cele integracji
społecznej uczestników tj. wycieczki, wyjścia do kina, muzeum
itp. Warsztaty jako instytucja wsparcia utrzymują kontakt
z rodzinami uczestników włączając ich aktywnie w działalność
placówki, oraz zapewniają opiekę psychologiczną, rehabilitację
ruchową, a także opiekę pielęgniarską.
Dzięki WTZ osoby niepełnosprawne otrzymały szansę na
godne życie, a ich rodziny - na potrzebną im pomoc. Warsztaty
częściowo odciążają rodzinę w opiece nad chorym, w zamian
zapewniając fachową opiekę pracowników pedagogów
o specjalności
nauczyciel
wychowania
technicznego,
plastycznego i tym podobnych; kształcą się oni na studiach lub
kursach
podyplomowych
oferowanych
przez
kierunki
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„wychowanie techniczne” na wydziałach m.in. pedagogicznych
uczelni wyższych.

6

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. 2008r Nr 14 poz. 92 ze zm.).
7 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., (DzU
nr 64, poz 593 z późn. zm) tekst jednolity (DzU. z 2013 poz.
182)
8 Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada
2003 r., (DzU nr 139 poz. 992 , brzmienie od 1 lipca 2013)
9 Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r., (DzU.
nr 135, poz. 1268 z późn. zm.)
10 http://www.niepelnosprawni.gov.pl
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OPINIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH
Beata JOKSZ - SKIBIŃSKA
Abstract
Introduction to the school in 2009, the new core curriculum, resulted changes in the curricula of primary and secondary schools.
Filed in teaching plans new items, for example computer classes and technical specifications in early childhood education. This article
presents a range of content for student I-III, early childhood education and the opinion of parents on the implementation of computer
classes in elementary school.
Komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy
to codzienna rzeczywistość w pierwszej dekadzie XXI, co nie
znaczy, że są one społecznie pożądane, nadają sens życiu
jednostki w społeczeństwie oraz osoby ludzkiej w świecie
wartości. Zdaniem J.Z. Górnikiewicza komputery traktowane są
jako urządzenia szczególnie charakterystyczne dla ery
informacji, której kształty coraz wyraźniej krystalizują się od
kilkunastu lat, jak zaawansowane wytwory cywilizacji
technicznej symbolizują postęp w nauce, jednocześnie
dramatycznie ucieleśniają coraz głębszy rozbrat dokonań tej
cywilizacji z dotychczasowym naturalnym otoczeniem człowieka.
Aby człowiek nie czuł się wyalienowany z przeobrażonego przez
siebie świata, aby nie traktował powstającej rzeczywistości jako
wrogiej sobie, musi podejmować poważne próby oswojenia się
z atrybutami tych zmian, do których należą komputery.
Uwarunkowania ery informacyjnej powinny znaleźć swoje
odbicie zarówno w celach jak i treściach, metodach oraz
środkach kształcenia. Aby szkoły mogły sprostać zadaniom,
jakie stawia przed nimi wyjątkowo dynamiczny rozwój nauki
i techniki, powinny na bieżąco aktualizować nie tylko
merytoryczny
zakres nauczania, ale także wachlarz
stosowanych metod i środków dydaktycznych. Zadaniem szkoły
jest przygotowanie ucznia do samodzielnego, innowacyjnego
i twórczego działania. Oczywiste jest, że bezpośrednim
realizatorem wszelkich zmian w szkole jest i pozostanie
nauczyciel, choć i jego rola i pozycja wobec dokonujących się
wokół przemian musi ulec modyfikacji. W sytuacji, kiedy proces
komputeryzacji wszystkich dziedzin naszego życia nabiera
szaleńczego tempa, kiedy do rangi podstawowych umiejętności
wzrasta dziś wykorzystanie narzędzi komputerowych w realizacji
większości zadań i celów, a uczniowie poprzez elektroniczną są
w stanie konsultować się ze specjalistami z różnych części
świata, uzyskując najnowsze informacje z poszczególnych

dziedzin nauki, nauczyciela przekazującego zdobytą kiedyś
wiedzę,
nieuchronnie
zastąpić
musi
przewodnik
po
informacyjnej hiperprzestrzenni, wskazujący optymalne metody
pozyskania potrzebnych wiadomości.
Szkoła ma w sposób świadomy i ukierunkowany
wprowadzać dziecko w życie społeczeństwa, uczyć aktywnego
uczestnictwa w różnych grupach społecznych, tzn. nie tylko
korzystania z dorobku innych ludzi, ale włączenia się w proces
tworzenia i przekształcania rzeczywistości. Jest to zadanie
niezwykle ważne. Moralne oblicze człowieka, jego nastawienie
do innych ludzi, system wartości, umiejętność postępowania
zgodnie z normami życia społecznego trzeba kształtować od lat
najmłodszych. Dziecko w wieku szkolnym charakteryzuje się
niewielkim doświadczeniem społecznym, a równocześnie jest
ogromnie chłonne i wrażliwe na wszelkie bodźce i wpływy
otoczenia.
Zajęcia z komputerem to dzisiaj nie tylko lekcje informatyki.
Coraz młodsze dzieci zasiadają przy komputerze, aby poznawać
tajniki, coraz więcej dzieci ma komputer w domu i uważa go za
naturalne wyposażenie jak radio czy telewizor. Dlatego zadanie
nauczyciela informatyki staje się coraz trudniejsze. Do niedawna
sam fakt dostępu do komputera był wystarczającą mobilizacją i
zachętą do aktywności ucznia, a nauczyciel miał za zadanie
wykorzystywać jego zainteresowanie i pokazać jak to „cudo”
i co można zrobić przy jego pomocy…
W związku z powyższym przeprowadzono krótką ankietę
wśród rodziców uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W badaniu
wzięło 140 rodziców (55% mężczyzn, a pozostała cześć to
kobiety). Rodzice udzielali odpowiedzi w ankiecie na trzy
pytania, w celu określenia prawidłowej realizacji treści
programowych zawartych w Podstawie Programowej nauczania
zajęć komputerowych. W pierwszym pytaniu udzielano
wypowiedzi; Skąd i od kogo czerpią wiedzę i umiejętności
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w zakresie obsługiwania i wykorzystywania komputera? Okazało
się, iż 80% uczniów wykorzystuje wiedzę z zajęć
komputerowych, w mniejszym zakresie procentowym od
rodziców to jest 27% oraz od rodzeństwa 3%.
Kolejne pytanie dotyczyło samodzielności korzystania
poprzez uczniów z komputera i 51 % uczniów nie wymaga
pomocy rodziców, a pozostała część (49%) korzysta tylko
w przypadku
wyszukiwania
informacji,
instalowaniu
oprogramowania,
usuwaniu
wirusów
oraz
w
grze
komputerowej.
W ostatnim pytaniu wypowiadano opinię na temat osoby
prowadzącej zajęcia komputerowe, gdzie w myśl wprowadzonej
reformy zajęcia te prowadzić może nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej jak i nauczyciel zajęć komputerowych.
Zdaniem rodziców (ankietowanych) zajęcia komputerowe w
klasach I-III szkoły podstawowej powinny być prowadzone
przez nauczyciela informatyki, gdyż tak się wypowiedziało 95%
ankietowanych.
Dzisiaj komputer, to narzędzie technologii informacyjnej
wkraczającej w każdą dziedzinę życia, a w szkole pojawiający
się na każdych zajęciach (tak przynajmniej powinno być).
Nauczyciel, który ma prowadzić lekcje z przedmiotów
informatycznych (technologia informacyjna, informatyka) musi
wykorzystywać
bardzo
zróżnicowane
pozalekcyjne
zainteresowania uczniów w tej dziedzinie, i nie nudząc tych
bardziej zaawansowanych, dać szansę opanowania nowych
umiejętności tym, którzy są mniej zaabsorbowani informatyką
albo pozbawieni dostępu do komputera poza szkołą. Nauczyciel
musi się zastanowić nie tylko czego ma nauczać, ale ważne jest
jak to będzie robił.
Nauczyciel przestaje powoli pełnić główną rolę w zakresie
przekazywania wiedzy. Staje się bardziej diagnostykiem,
specjalistą w zakresie pomocy naukowych, konsultantem.
Nauczyciel musi się liczyć z tym, że należy dać uczniom
odpowiednio dużo czasu, by mogli się zmagać z problemami,
wypróbowywać różne strategie, dyskutować, eksperymentować,

badać i oceniać. W tym przypadku rola nauczyciela jest bliska
roli trenera lub eksperta. Wielu młodych ludzi opuszczających
szkoły, dokonuje po jakimś czasie smutnego odkrycia, że
wiedza i umiejętności wyniesione z nauki szkolnej
niewystarczająco przygotowały ich do życia, do umiejętnego
zachowania się na rynku pracy. Ukształtowane w szkole
sposoby myślenia i metody zdobywania celów bywają mało
przydatne w konkretnych sytuacjach. W dzisiejszym złożonym
i szybko zmieniającym się świecie, na ogół łatwiej radzą sobie
i szybciej osiągają sukces jednostki kreatywne, otwarte na
zmiany, przedsiębiorcze i samodzielne..
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EDUKACJA SZKOLNA A PRIORYTETY BADAŃ EMPIRYCZNYCH
SCHOOL EDUCATION BUT PRIORITIES EMPIRICAL RESEARCH
Tomasz ŁĄCZEK
Abstrakt
Współczesna edukacja prowadzona na poziomie szkoły podstawowej dokonuje się w trakcie trwających równocześnie zmian
ekonomicznych, społecznych, gospodarczych. Programy nauczania podlegają ciągłej aktualizacji. Wymagają stałego dostosowywania
do wymogów celów kształcenia. Wiek dojrzewania dokonuje się holistycznie obejmując zarówno psychiczną, intelektualną, społeczną,
jak i psychiczną stronę człowieka. Wprowadzanie innowacji, aktywizowanie uczniów pasywnych, posiadających deficyty rozwojowe
wymaga nie tylko znajomości zagadnień teoretycznych, literatury naukowej, ale również prowadzenia badań edukacyjnych.
Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej stwarza możliwości porównania wyników badań uzyskanych w Polsce, na tle innych
krajów.
Słowa kluczowe: edukacja, szkoła podstawowa, badania naukowe, badania empiryczne
Abstract
Modern education at the primary school level is carried out simultaneously with economic and social changes. School curricula
undergo constant changes. They need to be continuously updated to match the teaching goals and criteria. Puberty encompasses
psychological, intellectual and social development. Introducing innovation, activating passive students who might have developmental
deficits, demands not only the knowledge of theoretical questions and educational literature but also conducting educational research.
Poland’s presence in European Union structures creates opportunities for comparing results of research from Poland and other
countries.
Key words: education, primary school, scientific research, empirical research
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Wstęp

nauczycieli (wskaźnik zwrotu wypełnionych przez nauczycieli
ankiet wyniósł 96,3 %).
Wyniki badań nie są celem mojej publikacji, tym niemniej
pragnę przytoczyć ważne dla praktyki edukacyjnej wnioski:
 istnieje duża feminizacja zawodu nauczyciela (prawie 70 %
badanych nauczycieli to kobiety, w Polsce – 76,3 %),
 niepokojące jest zjawisko starzenia się nauczycieli, tzn.
więcej, niż połowa badanych nauczycieli ma 30 – 50 lat, w
Polsce – ponad 50 % ma mniej, niż 40 lat,
 brak wykształcenia wyższego nauczycieli, tzn. tylko w 5
krajach ponad połowa nauczycieli posiadała wykształcenie
wyższe magisterskie (w tym w Polsce – 94 %),
 brak zatrudnienia na czas nieokreślony (w Polsce na czas
„do roku” zatrudnionych było 15 % – 19 % wszystkich
nauczycieli i był to jeden z najwyższych wskaźników),
 wielkość badanych szkół określona przeciętną liczbą uczniów
jest zróżnicowana, tzn. do szkół, które uczestniczyły
w badaniach przeciętnie uczęszczało 489 uczniów (w Polsce
– 242 uczniów i była to najmniejsza średnia wśród
wszystkich objętych badaniami państw),
 średnia wielkość oddziałów szkolnych to 31,3 uczniów
(w Polsce – prawie 21 uczniów),
 za najbardziej utrudniające proces nauczania ze strony
uczniów uznano przeszkadzanie na lekcjach – 60 %
(w Polsce – 69 %), opuszczanie lekcji 46 % (w Polsce – 63
%) oraz spóźnianie 39 % (w Polsce – 44 %),
 ze strony nauczycieli najbardziej utrudniającym proces
nauczania czynnikiem była nieobecność nauczyciela – 26 %
(w Polsce – 44 %),
 w
formach
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
uczestniczyło 88,5 % badanych (w Polsce – 90,4 %),
 najczęstszymi powodami nieuczestniczenia w rozwoju
zawodowym był: brak możliwości pogodzenia rozkładu zajęć
w pracy z zajęciami doskonalącymi – 47 % (w Polsce – 41
%), brak oferty odpowiednich szkoleń – 42 % (w Polsce –
39 %), obowiązki rodzinne – 30 % (w Polsce – 33 %),
 nauczyciel na nauczanie poświęca 70 % – 90 % czasu lekcji
(w Polsce – czas ten wynosi powyżej 80 % i jest jednym
z najdłuższych), 5 % – 17 % na czynności administracyjne
(w Polsce – ok. 9 %) oraz 8 % – 18 % na utrzymanie
porządku (w Polsce – 10 %),
 najczęstszymi kategoriami służącymi do oceny szkoły były
te, które określały relacje między nauczycielami, a uczniami,
 najczęstszymi kategoriami służącymi do oceny nauczycieli
były te, które określały relacje między nauczycielami,
a uczniami przedstawiane w opinii nauczycieli (za mniej
ważne uznano opinie prezentowane przez uczniów),
 nauczyciel tym częściej podejmuje czynności związane
z doskonaleniem danych umiejętności, im większy nacisk
kładziony jest na ocenianie tych umiejętności,
 szkoły w stosunku do większości nauczycieli nie stosują
nagród ani pochwał (trzy czwarte badanych nauczycieli
stwierdziło, iż nie otrzymaliby żadnej nagrody, ani pochwały
gdyby poprawili jakość swojej pracy),
 nauczyciele w Polsce mają niższe, aniżeli średnia obliczona
dla 23 krajów przeciętnie poczucie własnej skuteczności,
(silne poczucie własnej skuteczności określa 23 %
nauczycieli, w Polsce – 8,5 % nauczycieli),
 umiejętność dotarcia do najtrudniejszych i pozbawionych
motywacji do nauki uczniów zadeklarowało ok. 83 %
nauczycieli (w Polsce – prawie 87 %),
 przekonanie, iż traci się sporo czasu z powodu uczniów
przeszkadzających w prowadzeniu lekcji wyraziło 29 %
badanych nauczycieli (w Polsce – 23 %) (ibidem, s.7n).

Prowadzenie badań naukowych służy rozwojowi nauki. Ten
truizm był, jest i najprawdopodobniej będzie jednym
z głównych haseł przyświecających tworzeniu się nowych idei
w wielu dziedzinach nauki. Powstanie większości teorii,
a szczególnie w naukach społecznych poprzedzone jest
najczęściej obserwacją tego, co możliwe do zaobserwowania.
Ludzie od dawna przyglądali się sobie i innym. Prowadząc
autorefleksję można do pewnego stopnia poznać mechanizmy
reagowania na zdarzenia, sytuacje czy procesy. Powiększając
obszar obserwacji o inne osoby człowiek ma możliwość
porównania tego, co osobiste z tym, co dokonuje się
w społeczeństwie. Na tej podstawie tworzone (czy raczej tylko
odkrywane i określane) zostały m.in. normy. To, co powszechne
stało się normą w odróżnieniu od tego, co indywidualne
i subiektywne. Porównania dotyczyły najpierw mikrośrodowisk,
następnie mezośrodowisk
i wreszcie makrośrodowisk.
Porównywanie jednostki do innych jednostek, doprowadziło do
naturalnego następstwa, jakim było porównywanie danej grupy
do innych grup, a następnie zestawianie wyników obserwacji
poszczególnych środowisk odnosząc je do podobnych lub (jeśli
takie było założenie badacza) do innych środowisk. Kolejnym
etapem prowadzącym wprost do zwiększenia wiedzy w danym
zakresie jest odnoszenie wyników badań naukowych
uzyskanych w danym społeczeństwie do wyników badań
uzyskanych w innych społeczeństwach. Dzieje się tak
najczęściej w odniesieniu do badań systemowych, mających na
celu ukazanie określonego wycinka rzeczywistości społecznej
stanu danego kraju (np. Polski) na tle międzynarodowym.
Międzynarodowe badania TALIS jako element rozwoju
współczesnych badań empirycznych dotyczących szkoły
Przykładem międzynarodowych badań naukowych mogą być
opublikowane w 2009 roku przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
wyniki międzynarodowego projektu badawczego OECD
w zakresie nauczania, uczenia się i zdobywania wiedzy,
w skrócie TALIS (Teaching and Learning International Survey).
Według twórców i koordynatorów tego programu, było to
pierwsze międzynarodowe badanie ukierunkowane na
rozpoznanie środowiska szkoły, jako instytucji, w której
dokonuje się nauczanie i zdobywanie wiedzy przez uczniów, ale
również jako miejscu, w którym pracują nauczyciele. Wzięło
w nim udział 17 krajów członkowskich OECD (Australia, Austria,
Belgia (Flandria), Dania, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Korea, Meksyk, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Węgry,
Włochy, Turcja) oraz 7 krajów stowarzyszonych (partnerskich)
z OECD (Brazylia, Bułgaria, Estonia, Litwa, Malezja, Malta,
Słowenia) (Piwowarski, Krawczyk, 2009, s.7).
Zasadniczym zadaniem projektu badawczego było uzyskanie
wyników badań w szkołach będących pierwszym poziomem
szkoły średniej (w Polsce odpowiednikiem tym jest gimnazjum)
w zakresie:
 rozwoju zawodowego nauczycieli,
 występujących wśród nauczycieli przekonań o nauczaniu
i praktyce pedagogicznej,
 rozeznania w mechanizmach funkcjonowania i roli
przywództwa szkolnego,
 określenia sposobów oceniania pracy nauczycieli oraz
informacji zwrotnych na temat tej pracy (ibidem, s.7).
W Polsce wyniki badań oparto na informacjach zwrotnych
pochodzących ze 172 gimnazjów, od 172 dyrektorów oraz 3184
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Raport
zakończony
jest
wnioskami,
w
których
rekomendowana jest potrzeba prowadzenia longitudinalnych
badań naukowych.
W zaprezentowanym przykładzie wnioski z badań mogą być
rozpatrywane wieloaspektowo. Tym niemniej dotyczą one
w szerokim rozumieniu m.in.:
 aktualnie istniejącego stanu rzeczy będącego przedmiotem
badań (diagnoza),
 określeniu czynników utrudniających funkcjonowanie szkoły
w typowych relacjach interpersonalnych tj.: dyrektor szkoły
– nauczyciel, nauczyciel – uczeń,
 określeniu czynników usprawniających proces edukacji
i wychowania w szkole.

odpowiedniej koordynacji. Powinna być ona oparta na
wykorzystaniu nowoczesnych metod weryfikacji uzyskiwanych
efektów, dokonywanych na bazie wyników prowadzonych
badań naukowych. I tak, koło się zamyka. Problemy wymagają
ich rozwiązania, które aby było skuteczne winno dokonywać się
w obszarze uwzględniającym wnioski z przeprowadzonych
badań naukowych.
Systematyczne
realizowanie
zamierzeń
badawczych
poprzedzonych obserwacją otaczającej rzeczywistości sprzyja
nie tylko tworzeniu analiz dotyczących stanu bieżącego, ale
również prowadzi pośrednio do projektowania odpowiednich
strategii działania. W odniesieniu do zjawisk pozytywnych
strategie te mają na celu najczęściej wspieranie różnorakich
mechanizmów utrwalających pożądane zjawiska, zachowania,
tendencje. W przypadku diagnozy sytuacji niekorzystnych,
patologicznych, potencjalnie zagrażających rozwojowi jednostki
lub środowiska, strategie te prognozują działania ochronne,
pozwalające złagodzić, bądź wręcz wyeliminować niekorzystny
wpływ czynników negatywnie oddziałujących na człowieka.

Wszelkie dane zamieszczone w przedstawionym powyżej
przykładzie rozpatrywane są w porównaniu wyników badań
dotyczących Polski względem informacji uzyskanych w innych
krajach (badania międzynarodowe).
W odniesieniu do perspektywy współcześnie istniejącego
stanu polskiej szkoły potrzeba systematycznego prowadzenia
badań międzynarodowych jest w pełni uzasadniona. Pozwala
ona na uzmysłowienie sobie zarówno stanu, jak i procesu
edukacji w odniesieniu do tych samych zmiennych, które
wykorzystane zostały podczas prowadzenia analogicznych
badań w innych krajach. Synteza wniosków implikuje do
określenia kierunku rozwoju szkolnictwa wynikających
z interpretacji zależności statystycznych, a ich znajomość
prowadzi do spójnej, ukierunkowanej progresywnie polityki
oświatowej. Wykorzystanie znormalizowanych skal umożliwia
dokonywanie szeregu porównań danych uzyskanych w obrębie
poszczególnych krajów. Zaobserwować można wtedy efekty
podjętych wcześniej działań ujawniających, ale i redukujących
deficyty w obrębie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
z różnych środowisk. Wyniki badań międzynarodowych
sprzyjają
pogłębionej
analizie
sposobów
i
strategii
rozwiązywania problemów realizowanych przez inne kraje.
Wyodrębnienie, ustrukturyzowanie i umiejętne zaadoptowanie
działań naprawczych czy profilaktycznych funkcjonujących na
gruncie innych państw, służy optymalizacji rozwiązań możliwych
do zrealizowania w Polsce.
Oczywiście, interpretacja wniosków z badań dokonująca się
w zakresie porównań stanu zdiagnozowanego w Polsce, a stanu
istniejącego w innych krajach prowadzić może niekiedy do
nadinterpretacji. Praktyka nauczycielska inaczej przebiega
w krajach, w których szkoły otrzymują duże dotacje i subwencje
na prowadzenie swej misji społecznej, a inaczej w krajach,
gdzie finansowa i administracyjna pomoc państwa od lat jest
marginalizowana. Adaptacja wyników badań naukowych
prowadzonych za granicą, (a dotyczących funkcjonowania
szkoły) do realiów rzeczywistości dzisiejszej polskiej szkoły
wymaga delikatności uwzględniającej kontekst społeczno –
religijno – kulturowy. Nie można pomijać również wzorców
osobowych, autorytetów oraz systemu wartości uznawanych
przez społeczność danego kraju.
Według M. J. Szymańskiego „Brak dostatecznego oparcia na
własnych badaniach naukowych, a także autentycznym ruchu
rodzimego nowatorstwa pedagogicznego w polskiej oświacie
powodował trwającą przez cały okres transformacji (z różnymi
nasileniami) tendencję do bezkrytycznego przejmowania
rozwiązań zagranicznych (...)” (Szymański, 2008, s.38).
Obecnie rozwiązania systemowe wprowadzane w szkole coraz
częściej opierają się na wynikach badań porównawczych (tj.
choćby przytoczony wcześniej przez mnie przykład badań
TALIS), aniżeli na jednostkowych wynikach badaczy
zagranicznych.
Tworzenie odpowiednich projektów uwzględniających
specyfikę i realia funkcjonowania szkoły wymaga jednak

Badania empiryczne jako miernik aktualnego stanu
edukacji
Współcześnie prowadzone badania naukowe dokonujące się
w obrębie rzeczywistości szkolnej dotyczą różnych poziomów
szkolnictwa. Prowadzone są przez różne instytucje naukowe,
krajowe i międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia,
państwowe i niepubliczne szkoły wyższe, itd. Każdy szczebel
zdobywania przez człowieka wiedzy, nabywania kompetencji,
kształcenia i doskonalenia umiejętności, który dokonuje się
w obrębie usystematyzowanej edukacji prowadzonej w szkole
ma swoją specyfikę. Wynika ona przede wszystkim
z poszczególnych etapów dojrzałości fizycznej, psychicznej czy
społecznej uczniów. Niebywale ważny jest również element
uwarunkowań środowiskowych towarzyszących procesowi
edukacji.
Jak twierdzi A. Grobler „Poznanie naukowe ma charakter
empiryczny, to znaczy nie może obejść się bez doświadczenia”
(Grobler, 2006, s.23). Uwzględniając ten postulat, ze względu
na subiektywny charakter doświadczeń (pomimo zachowania
narzuconego przez metodologię naukowego rygoru obiektywnej
ich interpretacji) warto zwrócić uwagę na doświadczenia innych
badaczy, które opisane są w literaturze naukowej przedmiotu.
Struktura szkolnictwa, która sprzyjać może wyodrębnieniu
szczegółowego zakresu badań przedstawiona została poniżej
w tabeli 1.
Ze względu na szeroki zakres problematyki badawczej
towarzyszącej każdemu rodzajowi szkoły nie sposób krótko,
zwięźle dokonać charakterystyki obszarów badawczych
dominujących na poszczególnych szczeblach szkolnictwa.
Oczywiście, można podjąć próbę określenia priorytetów
prowadzenia empirycznych badań naukowych w wymienionych
w tabeli 1 rodzajach szkół, następnie znaleźć tę część wspólną
tematów badawczych istniejących we wszystkich (lub choćby w
większości) obszarach, a następnie dokonać ich wyodrębnienia i
zapisania w zwartej formie. Takie jednak podejście w mojej
ocenie z góry skazane byłoby na brak pełnego powodzenia.
Różnorodność występująca w przeżywaniu świata, specyfika
percepcji rzeczywistości, różny próg sensytywność w odbiorze
procesów kształcenia i wychowania wynikający choćby z liczby
przeżytych lat, a dokonujący się przecież w kolejno
następujących po sobie szczeblach edukacji, skutecznie
zredukowałaby możliwość wyciągnięcia szeregu wniosków,
które można byłoby wysnuć w sytuacji wyodrębnienia
poszczególnych grup wiekowych i wyizolowania ich w odrębne
próby badawczej.
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Tabela 1 Szkolnictwo w Polsce – stan na rok szkolny 2010/11
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj szkoły

Liczba szkół

podstawowa
gimnazjum
zasadnicza zawodowa
liceum ogólnokształcące
technikum
policealna
wyższa

13922
7278
1763
2360
2102
2941
460 *
- w tym 42 uniwersytety:
- 18 klasyczne,
- 22 przymiotnikowe,
- 2 niepubliczne (prowadzone przez Kościół katolicki)
* liczba szkół wyższych – stan na dzień 01.10.2011 r.
Źródło: www.gus.pl, www.mnisw.gov.pl
Przedmiotem zaprezentowanych poniżej rozważań będzie
zatem rzeczywistość szkolna dokonująca się w obszarze
szczebla szkoły podstawowej. Uwzględnienie w badaniach
empirycznych
zagadnień
współcześnie
dominujących
problemów wymaga niewątpliwie pluralistycznego oglądu
różnorakich zmian, które dokonały się w ciągu ostatnich lat.
Wymaga również przyswojenia (bądź tylko przypomnienia)
sobie istoty celów prowadzenia badań empirycznych
w powiązaniu z aktualnie występującymi problemami czy
zadaniami stojącymi do wykonania w toku procesu edukacji
w szkole podstawowej.
Wśród wielu istniejących współcześnie podziałów badań
naukowych K. Żegnałek w zależności od przyjętego kryterium
wyróżnia następujące typy badań naukowych:
a) w odniesieniu do celu badań:
 badania weryfikacyjne,
 badania diagnostyczne,
b) w odniesieniu do przedmiotu badań:
 badania instytucji,
 badania zbiorowości,
 badania zjawisk i procesów,
c) w odniesieniu do stosowanych w nich metod
badawczych:
 badania eksperymentalne,
 badania ankietowe,
 badania testowe,
 badania sondażowe,
 badania socjometryczne,
 oparte na dokumentach,
 badania porównawcze,
 badania opisowe (deskrypcyjne),
 badania monograficzne,
 badania biograficzne,
d) w odniesieniu do dyscypliny lub dziedziny nauki:
 badania przyrodnicze,
 badania medyczne,
 badania humanistyczne,
 badania socjologiczne,
 badania psychologiczne,
 badania pedagogiczne,
 badania edukacyjne,
 badania historyczne,
 badania ekonomiczne,
 badania techniczne,
e) w odniesieniu do miejsca ich prowadzenia:
 badania terenowe (środowiskowe),
 badania laboratoryjne,
f) w odniesieniu do złożoności badań:

g)
h)
i)

j)























Liczba nauczycieli
(w tys.)
176,3
109,4
17,2
50,3
49,7
7,9
103,5

Liczba uczniów
(w tys.)
2191,7
1261,4
224,9
632,3
545,1
298,8
1841,3

badania monodyscyplinarne,
badania interdyscyplinarne,
w odniesieniu do wielkości zespołu badawczego:
badania indywidualne,
badania zespołowe (zbiorowe),
w odniesieniu do zakresu badanych zjawisk:
badania kompleksowe,
badania przyczynkarskie,
w odniesieniu do pomiaru badanych zjawisk i
procesów:
badania synchroniczne,
badania asynchroniczne,
inne, bez określonego kryterium:
badania jakościowe,
badania ilościowe,
badania teoretyczne,
badania empiryczne (doświadczalne),
badania podstawowe,
badania stosowane,
badania panelowe (powtarzalne),
badania psychometryczne,
badania pilotażowe,
badania podłużne (longitudinalne),
badania półciągłe (semilongitudinalne),
badania wdrożeniowe,
badania poprzeczne, itp. (Żegnałek, 2010, s.10n).

Wśród tak rozwiniętego podziału, a w zasadzie podziałów
odnaleźć można rodzaje badań „nakładające się” na siebie. Taki
stan rzeczy powoduje, że jednoznaczne określenie konkretnie
wykonywanego badania naukowego dotyczącego szkoły
podstawowej
pozostaje
niejednokrotnie
trudne
do
sprecyzowania. Trudność ta polega na tym, że badanie
empiryczne może być równocześnie badaniem: ilościowym,
pedagogicznym, sondażowym, weryfikacyjnym, zespołowym,
itd.
Tym
niemniej
prowadzenie
badań
empirycznych
dotyczących szkoły podstawowej dokonywane jest bardzo
często równocześnie na polu badań ilościowych. Warto
przybliżyć zatem podstawowe informacje dotyczące tego
rodzaju badań.
T. Pilch na podstawie prac E. Babbiego, H. – H. Krügera, C.
Frankfort – Nachmiasa i D. Nachmiasa, S. Nowaka, T. Pilcha, D.
Silvermana wyróżnia następujące zalety badań ilościowych:
1. „Pozytywistyczny
paradygmat
badawczy
stosowany
w badaniach ilościowych pozwala w sposób naukowy
i z dużym
prawdopodobieństwem
odkryć
reguły
i mechanizmy życia społecznego.
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2. Procedury badawcze są stałe. Ich powtarzalność dowodzi
ich doskonałości.
3. Badanie zbiorowości umożliwia opis i ocenę różnic oraz
podobieństw między elementami badanej zbiorowości.
4. Trafność i rzetelność są koniecznymi warunkami
obiektywizmu badawczego.
5. Procedury badawcze stosowane w badaniach ilościowych
chronią przed oddziaływaniem na przebieg badań
subiektywizmu badacza i badanego oraz innych okoliczności
zakłócających.
6. Zasadniczą rolę w badaniach ilościowych odgrywają wszelkie
techniki dokumentowania, które mają służyć kontroli
prawidłowego przebiegu obiektywizowania wyników i
dokonywaniu operacji porównawczych.
7. Wykorzystuje się w nich pomiar, który spełnia warunki
precyzji, poprawności, rzetelności i trafności.
8. Główną zasadą w badaniach ilościowych jest schemat
wnioskowania indukcyjnego, korzysta się w nich jednak
także z owoców dedukcji.
9. Na każdym etapie tych badań respektowane są wszelkie
wymogi scjentyzmu i empiryzmu metodologicznego.
10. Końcowym etapem badań ilościowych jest wnioskowanie
statystyczne, które pozwala wnioski uzyskane w badaniach
próby rozciągnąć ze znanym prawdopodobieństwem na całą
populację” (Pilch, 2010, s.74).

9. Badania ilościowe zawsze są badaniami fragmentu jakiejś
rzeczywistości. Procedury narzucają izolacyjne postrzeganie
wypreparowanych elementów badanej struktury.
10. Badania te mają technologiczny i służebny charakter, co
sprawia, że mogą być wykorzystywane przez grupy
interesów, które mogą nimi manipulować dla celów
pozanaukowych” (ibidem, s.75).
Wyszczególnione powyżej wady badań ilościowych
potwierdzają tylko wcześniejszą konkluzję, dotyczącą często
występującej potrzeby łączenia metod badań ilościowych
z badaniami jakościowymi. Oczywiście badania jakościowe
również posiadają tak zalety, jak i wady. Tym niemniej,
znalezienie
przez
badacza
optymalnego
rozwiązania
pozwalającego na uzyskanie maksimum informacji zwrotnych
dokonywać się może, a częstokroć wręcz powinno w obydwu
obszarach badań.
A.W. Maszke pisze, że „Pożądanym, a nawet koniecznym
jest, aby w trakcie różnych badań, a szczególnie badań
mających wielodyscyplinarny charakter, a do takich należą
badania oświatowe, wykorzystywać różne metody mogące się
uzupełniać, dostosowując je nie tylko do przedmiotu badań czy
podjętych problemów badawczych, ale także i do specyfiki
badanych zjawisk, procesów i zdarzeń” (Maszke, 2004, s.105).
Spełnienie tego postulatu ten wydaje się ze wszech miar
uzasadnione, potrzebne i aktualne.

Określone w taki sposób kategorie zalet występujących
podczas prowadzenia procedury badawczej wykorzystującej
badania ilościowe skłaniają do przyjrzenia się również wadom
badań ilościowych. Holistyczne rozumienie pedagogiki, całego
zakresu jej nurtu humanistycznego skłania osobę prowadzącą
badania empiryczne do zastanowienia się nad połączeniem w
badaniach metod ilościowych z metodami jakościowymi.
Zakreślony na początku procedury metodologicznej cel badań
sprzyja częstokroć decyzji o wyborze takiego rozwiązania,
skłaniając tym samym badacza do kreowania bardziej
złożonego, w pewnym stopniu multidyscyplinarnego programu
badawczego.
Zdaniem T. Pilcha, który na podstawie prac E. Babbiego, H.
– H. Krügera, C. Frankfort – Nachmiasa i D. Nachmiasa, S.
Nowaka, T. Pilcha, D. Silvermana opracował zestaw wad badań
ilościowych można stwierdzić, że:
1. „Podobnie jak wszystkie badania w humanistyce, są
obciążone indywidualnymi preferencjami badanych –
aksjologicznymi, religijnymi, politycznymi i innymi.
2. Cechuje je asymetryczny, przedmiotowy związek między
badaczem a badanym, oraz „bezbronność” badanego.
3. Charakteryzują się wysokim poziomem subiektywizmu we
wszystkich fazach badań, przygotowaniu, uogólnianiu
i ocenie.
4. Stosowane w nich narzędzia oraz ich konstrukcja mogą być
źródłem manipulacji.
5. Możliwości poznawcze są zredukowane do zakresu
wyznaczonego przez koncepcje badań i przyjęte
instrumentarium badawcze.
6. Przeprowadzany
w
badaniach
ilościowych
proces
transformacji danych z pojęciowego i tekstowego na
standaryzowane, liczbowe kody odpowiednie do operacji
statystycznych grozi deformacją treści i zagubieniem
niuansów oraz wątków ubocznych.
7. Badania ilościowe są statyczne – odwzorowują aktualny stan
rzeczy, nie ukazują dynamiki i tendencji.
8. W doborze próby, na której przeprowadzane są tego typu
badania,
zawarte
jest
tylko
domniemanie
jej
reprezentatywności.

Podsumowanie
Specyfika edukacji przebiegająca na poziomie szkoły
podstawowej wymaga ciągłego monitowania celów, metod,
form organizacji, treści, jakości kształcenia i wychowania przede
wszystkim ze strony samego nauczyciela, ale i również ze
strony instytucji oświatowych czy też tych związanych
z administracją publiczną, które mogłyby udzielić pomocy
w realizacji wyznaczonych celów. Prowadząc systematycznie
badania empiryczne rozpoznać można deficytowe obszary, które
wymagają wsparcia. Również konsekwentnie prowadzone
działania profilaktyczne wynikające z wniosków badawczych czy
też z antycypowanych prognoz są wartością, której korzystne
znaczenie wiedzie do poprawy jakości kształcenia.
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INTERNATIONAL RESEARCH PROJECT „ICT IN EDUCATIONAL DESIGN – PROCESSES, MATERIALS,
RESOURCES” (RESULTS OF FIRST STAGE)
Eunika BARON-POLAŃCZYK
Abstract
The aim of this paper is to present first results of „ICTinED” project and the process of designing in the context of creative
computer-aided didactic activity. We take under consideration the following content areas: 1) definition related to the scope and
characteristics of designing; 2) solving problems in relation to spawning of ideas and creative success; 3) the process of designing in
relation to computer-aided education. The reflections indicate at methods of conception which condition ‘creative success’ and efficient
(in the spirit of praxelogy: practical, efficacious and economical) endeavors in the designing of didactic processes, materials and
resources.
Key words: research project, design process, creative didactic activity, computer-aided education, designing didactic processes,
materials and resources
Introduction

giants as Apple or Google is based on the principle of
concentration in a single location of all complementary services
required by users. In consequence, they spend considerable
amount of time logged on to the portals, which directly
translates into financial benefits reaped by their owners by
means of fares collected from advertisers. The number of
unique visits constitutes another monthly indicator of popularity
of such portals. In this model even very simple hardware device
with a browser and access to Internet, with all necessary
resources, such as software, data, multimedia or entertainment
accessible in the cloud is an educational tool. Not by chance,
the main theme of 10th World Conference on Computers in
Education (WCCE 2013) is „learning while we are connected”.
ICT development finds its reflection in contemporary theories of
teaching/learning. From cognitive sciences point of view
educational processes supported by ICT are from their nature
self-regulated, permanent, lifelong lasting but also accidental,
shallow and vulnerable to cyber threats.
Educational applications of the modern ICT are very
promising, as, in accordance with the controversial theory of
connectivism, knowledge may be nested in network resources,
i.e. outside of human mind (see: Morbitzer, 2010, pp. 185-194).
In the wake of evolutionary determinants, human knowledge
increases in linear fashion, whereas the knowledge accessible in
the network increases exponentially. Connectivism, promotes
the dominance of the network, as its nodes incessantly
compete for new connections, thus keeping the network alive
and constantly learning. Making new connections and finding
information have nowadays become basic skills. The
subscribers to the theory maintain that pupils, when connected
to the Internet, find much more than unverified clusters of
information there. The discoveries of neurobiology and
mathematical networking models make them believe that the
structure is of self-learning character and incorporates
knowledge which exceeds individual perceptual capabilities.

The primacy of the omnipresent information/communication
technology (ICT) turns it into a natural environment for
didactic/educational processes. Its dynamic transformation
affects social, economic and cultural preconditions of the
process, among others. The publication is mainly meant to
indicate the areas and forms of application of ICT in education,
but it will also attempt to flag post potential perils accompanied
by the newly introduced applications. The divagations will
mainly focus on two main aspects of the problem: on changes
in new tendencies in ICT, and on creativity manifested in
independent designing of educational materials, processes and
resources.
In recent years, the progress in ICT has manifested itself in
continual development of mobile technologies. Nowadays, a
netbook, an ultrabook, a smartphone and especially a tablet
have all become synonymous with the notion of a computer.
The sales of mobile devices are increasing mainly in the wake
of the development of the technology of fast data transmission
instigated by mobile phone operators. The LTE (Long Term
Evolution), which constitutes a step forward towards the so
called fourth generation of mobile telecommunication, makes it
possible to surf the Internet with the speed of 150Mb/s, a
speed that not long ago was only possible with the use of
terrestrial permanent links. Smartphones, tablets and mobile
broadband networks not only constitute the future of ICT
technology, but possibly also the future of education. The
development of mobility is additionally enhanced by the
expansion of cloud computing technology, in which a network
cloud provides access to programs, data and diverse services,
such as information, communication and broadly understood
entertainment (see: Baron-Polańczyk, 2011, pp. 95-119).
Unquestionable success of such social networking sites as
Facebook, Twitter or NK in Poland or such new technology
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People are no longer confined to cognition limited by their
personal features, as they may replace their own memory with
the limitless ‘external memory’. Yet, there is still an open
question as to what will happen in case the connection is
down?
The ever-diminishing cost of the new technology is also
consequential, as it radically facilitates its popularisation and
turns its former elite connotation into an omnipresent
egalitarian value.
In the context of creativity and designing, the outcome of
the TED (Technology, Entertainment, Design, 2013)
conferences is also worth mentioning. It was aimed at the
popularisation, according to its motto, of ‘ideas that are worth
spreading’. The TED conferences annually feature a lively
discussion on the model of contemporary education, which,
according to many, is incompatible with the surrounding reality.
The deficiencies in the shaping of creative and innovative
attitudes seem to emerge as one of the most pressing problems
of our time. What should be done in companies, schools and
organisations
to
develop
(support)
creativity
and
resourcefulness in a constructive and systematic fashion? One
of participants, Ken Robinson (2011) locates the solution in
fundamental reconstruction of schooling systems, so that they
are capable of nurturing creativity and recognising the diversity
of types of intelligence and talents. All the examples above may
attest to ceaseless underestimation of the importance of selfcreation and creativity in the contemporarily existing models of
education. By and large, creativity in education may manifest
itself in creative and innovative approach to the task of
designing of didactic processes and resources, to planning
curricula and didactic methods, as well as to unconventional
use of accessible educational resources. Taking into
consideration the openness of new generations to technological
novelties and entertainment, the introduction of edutainment
(education and entertainment in one), as a didactic method,
appears to be an excellent solution. The fashionable neologism
has every chance of becoming a synonym to modern
entertainment-assisted education. Naturally, mere creation of
entertaining presentations must not become an aim in itself.
Instead, the objective of forwarding valuable (educational)
content in modern disguise must constitute the main driving
force here.

packs etc.); 3) designing ICT infrastructure and ICT resources
necessary for the functioning of educational media –
educational platforms, e-learning, ICT tools (hardware and
software).
An extension of this approach to design from the point of
view of permanent improvement and quality management is so
called PDCA (plan-do-check-act or plan-do-check-adjust) cycle,
which was made popular by W. Edwards Deming. The concept
of PDCA is based on the scientific method, which can be written
as „hypothesis”-„experiment”-„evaluation” or plan, do and
check. A fundamental principle of the scientific method and
PDCA is iteration, once a hypothesis is confirmed (or negated),
executing the cycle again will extend the knowledge further.
Repeating the PDCA cycle can bring us closer to the goal,
usually a perfect operation and output (Moen, Norman, 2012).
The theoretical premises have been based on the axiom
that in the process of designing, and consequently evaluating
multimedia materials (MMD), we must take two basic areas into
account: engineering/technical and pedagogical, especially with
emphasis on the methodology of particular subjects. On the
basis of the analysis of subject-matter literature and practical
experiences, it has been established that the essence of MMD
designing addressed to contemporary pupils is captured in the
quality values of the materials in the following categories:
1) cognitive and utilitarian values:
 accurate content – academic level, congruency with upto-date academic findings;
 didactic value – congruency with educational values and
objectives, congruency between the content and the
topic (curricular content), projected competence of
pupils (the extent of possessed knowledge and skills),
congruence with the principles of psychology of learning
(motivational and activating values);
2) technical
values:
esthetics,
communicativeness,
interactivity, ergonomics, modernity, software stability;
3) ethical values, legal and social/economic: costs of
purchase and maintenance, possibility of utilizing various,
also older hardware platforms; security of information,
intellectual property protection, licenses for software
(Baron-Polańczyk, 2007, p. 13).
From the point of view of a learning organization
(educational institution), optimal designing of ICT infrastructure
and ICT resources, indispensable in computer-aided didactic
process, are very important constituents. The optimization must
be administered on multiple planes, and the implicated persons
(teams) must display interdisciplinary skills and knowledge. On
the technical plane, a selection of hardware and software plane
is a fundamental issue, which ensures the creation of the most
typical,
friendly
and
easily
accessible
technological
environment. No less important is the issue of providing IT
security, especially protection against cyber-crime. At the same
time, the environment must secure the possibility of
demonstrating the newest and most variable ICT trends and
applications of MMD, or more generally of media, in their
broadest extent. Universal application of the process of
virtualization and cloud computing. Optimization on economical
plane equals provision of the most cost-efficient purchase
conditions, long-term service support, low-priced exploitation
and intensive (effective) utilization of the purchased IT
infrastructure. The stage of analyses of tender specifications
should involve detailed inspection of accessible support
programs and special conditions of hardware and software
delivery provided by many producers for educational
institutions. Another important, but frequently not taken into
consideration, element is infrastructure maintenance cost. The
fact that cheap devices require costly maintenance is often

Definition – scope and the process of educational
designing
Designing an educational process, its materials and support
resources is meant to prepare an educational act and/or a
corresponding product in accordance with socially approved
estimations and with preordained didactic-educational
objectives. Regarding designing for the sake of educational
practice, we must consider actions performed by teachers and
pupils and the products of the actions, i.e. designs which were
conceived by both teachers and pupils in their attempts to
change the didactic reality.
We must also direct our attention to the differentiation of
the spheres of manifestation of targeted activities directed at
the satisfaction of needs and expectations in contemporary
didactic procedures. In this respect, we may isolate three basic
procedural areas: 1) designing the didactic-educational process
– planning and organization of lesson units (methodological,
educational) supported by IT tools and methods; planning and
organization of classes (of all didactic strategies: associative,
problem, exposing and operational) making use of multimedia
didactic tools (digital media); 2) designing multimedia didactic
materials – educational media (display materials, computer
programs, internet programs, multimedia coursebooks, didactic
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ignored. It is, therefore, advisable to check energy consumption
before purchasing hardware, to ensure that it is dependable in
long term and that maintenance materials and administrative
costs are within long-term financial reach. Effective exploitation
of purchased hardware denotes its maximal utilization in the
course of school lessons as well as provision of easy access to it
outside of class time, so that the still omnipresent syndrome of
barred and dead-locked computer room, utilized only under
strict supervision of an IT teacher for a few hours a week,
disappears from our educational institutions. It is a potential
source of considerable losses, especially in the context of moral
wear of IT infrastructure and drastically limited means of its
upgrading at disposal of educational institutions. On the
didactic plane the accessibility and universality of a designed
ICT infrastructure must be thoroughly verified, so that it can be
used for teaching multiple subjects and is able to provide pupils
with the most secure, valuable and progressive ICT trends. It is
especially difficult to comply with the requirement, as the still
freshly cropped digital revolution is still serving many instances
of developmental ‘dead ends’. All in all, designing ICT
infrastructure and other ICT resources for the purpose of
education is a complex process, entailing extensive technical,
economic and didactic knowledge and interdisciplinary
approach. Considering the fact that the resources are supposed
to ensure utilization of ICT in the course of many subjects, the
problem encompasses a very wide spectrum of disciplines.

The problem of designing plays a crucial role in purposeful
didactic activity, including computer-aided didactic procedures.
In educational designing, encompassing designing of the
didactic process, the designing of multimedia didactic materials
and designing the ICT infrastructure and accompanying
resources, we must take into consideration the spheres of
activity directed at the satisfaction of needs and expectations of
modern education. Therefore, our fundamental guidelines must
take into consideration the capabilities and expectations of
pupils in terms of their professional competence, including ICT
competence, such as utilization and designing of ICT tools.
Based on the analysis of the literature and first results of the
project working hypothesis appeared: that in practice learning
strategies using ICT do not fully meet the needs and
expectations of students. Therefore, there is a need of deeper
knowledge of educational practice including establishing:
 level and forms of use by students of modern ICT tools and
methods and student reflection on the practical work
undertaken to promote the use of ICT in the face of new
trends, new tasks posed by the rapidly changing reality;
 expectations and preferences of the students in the use of
modern ICT tools and methods in the design: 1) the process
of teaching-learning (education and self-education), 2) work
process (development and career);
 factors differentiating the level and extent of the use by
students of ICT methods and tools in educational practice.
These assumptions constitute the objectives of research
during next stage of ICTinED Project, which we plan to carry
out in the years 2014-2015.

Conclusions
Assumptions introducing the issues were presented in detail
in „ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources”
vol. 1 (Baron-Polańczyk, 2012, p. 13-36) and they focus on the
process of designing in the context of computer-aided creative
educational activity. In this context, it analyses the definition,
scope and properties of designing; the process of meeting
expectations in the aspect of purposefulness of the undertaken
endeavours; solving problems from the point of view of creation
of ideas and creative success, as well as the process of
designing in the context of computer-aided education. It
indicates methods of conception that condition ‘creative
success’ and it also identifies efficient (praxeologically:
practical, capable and economical) procedures to be undertaken
in the process of designing materials and didactic resources.
The authors contributing to international „ICTinED” project
(see: International Research Project…, 2013) share their
experience, considerations, reflections, and also academic
pragmatism, by raising certain aspects selected from the broad
field of information/communication technology. The project also
incorporates an interdisciplinary perspective on ICT, which is
situated at the borderlines of pedagogical and technical
disciplines, both in their theoretical and practical dimensions.
The compilation has been created owing to international
cooperation of many researchers and scientists hailing from the
following research institutions: Lower Silesian University of
Entrepreneurship and Technology in Polkowice, Nicolaus
Copernicus University, School of Exact Sciences USKW in
Warsaw, TenStep Western Poland – TenStep Regional Partner,
University of Silesia in Katowice, University of Szczecin,
University of Warsaw, University of Zielona Góra (Poland);
University of Ostrava, VŠB-Technical University of Ostrava
(Czech Republic); Comenius University in Bratislava,
Constantine the Philosopher University in Nitra, Matej Bel
University of Banská Bystrica, University of Economics in
Bratislava (Slovak Republic); Russian State Technological
University K.E. Ciolkowski in Moscow, Moscow State University
of Railway Transport (Russia); Nesna University College, NordTrondelag University College (Norway).
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KATEGORIZAČNÍ HLEDISKA SYSTÉMŮ ROZŠÍŘENÉ REALITY V KONTEXTU VYUŽITÍ ROZŠÍŘENÉ REALITY
VE VZDĚLÁVÁNÍ
CATEGORIZATION STANDPOINTS OF SYSTEMS OF AUGMENTED REALITY IN THE CONTEXT OF USE OF
AUGMENTED REALITY IN EDUCATION
Tomáš JEŘÁBEK
Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou rozšířené reality a jejími aspekty z hlediska její aplikace ve vzdělávání. Hlavním cílem příspěvku
je prezentovat vybrané výsledky teoretické studie rozšířené reality, konkrétně jeden z výstupů této studie v podobě souhrnu
kategorizačních hledisek systémů rozšířené reality v kontextu aplikace těchto systémů v oblasti vzdělávání. Příspěvek se zaměřuje na
vymezení rozšířené reality vůči příbuzným technologiím či konceptům a na identifikaci technologicko-funkčních vlastností a specifik
systémů rozšířené reality.
Klíčová slova: rozšířená realita, vzdělávání, percepce, technologie
Abstract
This paper examines the issue of augmented reality and aspects of its application in education. The main objective of this paper is
to present selected results of theoretical study of augmented reality, especially one of the outcomes of this study in the form of
summary of categorization aspects of systems of augmented reality in the context of the application of these systems in the field of
education. It focuses on definition to other technologies or technological concepts and on identification of the technological-functional
properties and specifics of augmented reality systems.
Key words: augmented reality, education, perception, technology
Úvod

Rozpracováním vymezení AR a dalších příbuzných konceptů
byla stanovena následující kritéria, která by měla jednoznačně
vyhradit rozšířenou realitu vůči ostatním technologickofunkčním konceptům. Systémy rozšířené reality: 1. kombinují
reálné prostředí obklopující uživatele s virtuálními prvky, 2.
vyznačují se reaktivitou na reálné prostředí v reálném čase
(v rámci technologického sysému AR zajištěno pomocí tzv.
trackovacího systému), 3. při zasazení (registraci) virtuálních
prvků
do
percipované
rozšířené
reality
počítají
s trojdimenziálním prostorem reálného prostředí.
Vedle těchto základních technologických podmínek,
vycházejících z Azumových kritérií (Azuma, 1997), existují další
charakteristiky, které jsou obecně platné rovněž pro příbuzné
technologické koncepty jako např. virtuální realita. V tomto
kontextu je možné říci, že rozšířená realita: 1. vzniká za pomoci
technického zařízení, 2. je přirozeně imerzivním prostředí.

Studie
věnovaná
problematice
rozšířené
reality
a možnostem jejího využití ve vzdělávání vychází z potřeby
hlubšího pojmového i obsahového vymezení rozšířené reality
v kontextu vzdělávání a současně z předpokladu, že rozšířená
realita může jako inovativní didaktický prostředek přispět
k zefektivnění a zkvalitnění edukačních aktivit cestou obohacení
systému didaktických prostředků a jejich funkcí a stát se
vhodným nástrojem pro podporu kognitivních procesů
v různých vzdělávacích oblastech.
Rozšířenou realitu (AR) je možno považovat za specifickou
inovativní technologii či technologiemi navozené percepční
prostředí založené na kombinaci percipovaného reálného
prostředí a přidaných, např. počítačem vygenerovaných, prvků
(Milgram, 1994a). Dle Johnsona (2011) se rozšířená realita
vyznačuje přidáním počítačem vytvořené kontextové informační
vrstvy do reálného světa, čímž vzniká obohacená realita. Heim
(1998) definuje AR jako překrytí základního vizuálního pole
počítačem vygenerovanými daty.
Obecně lze tak AR charakterizovat jako technologii, která
přidává vizuální, zvukové a další virtuální prvky do percipované
skutečnosti, resp. využívá princip propojení reálného prostředí
a do něho záměrně vnesených informací, čímž vzniká nová
forma reality, která je informačně bohatší než původní primární
prostředí. Ačkoliv je AR uvažována jako technologie, v širším
kontextu se jedná spíše o technologicko-percepční koncept,
který zahrnuje rovinu technologickou, percepční a informační.

Klasifikační rámec systémů rozšířené reality
Při snaze o vytvoření přesnějšího klasifikačního rámce
systémů rozšířené reality je třeba aplikovat jak hledisko
technologické vycházející z podstaty technického systému, tak
hledisko rezultátové, charakterizující možnosti systému
prostřednictvím vlastností realizované AR a konečně též
hledisko uživatelské, resp. percepční.
Z technologického hlediska lze systémy rozšířené reality
deskribovat
prostřednictvím
čtyř
parametrů:
Prvním
parametrem je konfigurace složek AR, to je reality a virtuality.
Konfigurací složek AR je myšleno čistě technické řešení
jejich zprostředkování směrem k uživateli, resp. v jaké části
prezentační osy (reálné prostředí - technické zařízení - uživatel)
jsou jednotlivé složky z hlediska percepce uživatele alokovány.
Jednotlivé možnosti lokace těchto složek vymezuje následující
schéma, které částečně vychází z Bimberova schématu
konstrukce obrazu pro rozšířenou realitu a Milgramovy struktury
zobrazovacích zařízení pro smíšenou realitu.

Vymezení rozšířené reality
Z hlediska vymezení rozšířené reality vůči podobným
technologickým konceptům je zajímavý především již klasický
Milgramův koncept virtuálního kontinua (Milgram, 1994b), na
němž dokumentuje míru a způsob obohacení vnímaného
reálného prostředí přidanými informacemi. Milgram v rámci
virtuálního kontinua vymezuje oblast mixed reality, rozšířené
reality i rozšířené virtuality, čímž se snaží tato prostředí, resp.
pojmy uvést do vzájemných vztahů.
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denzita zprostředkované AR, resp. schopnost systému
poskytovat informace uživateli v nízké hustotě, nebo vysoké
hustotě. Třetím objektivním parametrem je účel realizace AR
z hlediska vztahu přidané informace k původní realitě. Takto lze
rozlišovat upravenou realitu (např. „odebráním“ určité
informace), doplněnou realitu (např. doplnění existujícího, ale
uživateli nedostupného prvku), nebo obohacenou realitu
(doplnění neexistujícího prvku), kdy je původní prostředí
nějakým způsobem informačně obohacováno. Mezi subjektivní
parametry patří míra realističnosti výsledné AR a pocit
účastnictví v AR, kdy může být uživatel rozšířené reality zároveň
účastníkem a stává se tak součástí AR nebo je pouze
pozorovatelem vznikající AR.
Z hlediska percepčního lze primárně posuzovat schopnost
systému pracovat s jednotlivými percepčními kanály, to je
generovat informace jako vizuální, auditivní, taktilní, popř.
olfaktorické. Na základě druhu percepčního kanálu, se kterým
daný systém pracuje, se liší parametry určující povahu přidané
informace. Přestože může být AR ze své podstaty
uskutečňována skrze všechny percepční kanály, v naprosté
většině se jedná o přidané informace vizuálního charakteru.
Tento typ přidané informace lze popsat pomocí tří parametrů.
Prvním parametrem je charakter informace, která může mít
podobu textů a symbolů, grafiky, nebo realistického zobrazení.
Za další parametr lze považovat dynamičnost zobrazení. Přidané
vizuální informace mohou mít charakter statického,
animovaného nebo dynamického zobrazení. Posledním
parametrem je zde prostorovost. Přidaná vizuální informace
může být zobrazena dvoudimenzionálně (2D), nebo umožňuje
daný systém pracovat se třemi dimenzemi a zobrazovat objekty
prostorově (3D). Daleko častěji však systém podporuje pouze
monokulární vodítka vnímání prostorové hloubky, takže se
jedná o nepravé prostorové zobrazování označované jako 2.5D
(Oh, 2011; Prokýšek, Rambousek, 2012).

Obrázek 1 Způsoby konstrukce obrazu virtuální složky
a rekonstrukce reálné složky
Pomineme-li extrémní případ prezentace dat za receptory,
lze v rámci technologického hlediska stanovit tři základní stavy
konfigurace virtuální a reálné složky. V prvém případě jsou obě
složky percipované přímo (z reálného prostředí), v druhém je
reálná složka percipována přímo a virtuální složka skrze
technické zařízení, v posledním případě jsou obě složky
percipovány skrze technické zařízení.
Druhým parametrem pro deskripci systémů AR z hlediska
technologického je povaha řídící informace. Řídící informace je
nutnou podmínkou pro splnění druhého základního požadavku
na systémy AR, kterým je jejich reaktivita na změny reálného
prostředí v reálném čase. V obecné rovině, nezávisle na
rozšířenou realitou zacílené oblasti percepce, studie definuje tři
možné kategorie řídících informací. Může se jednat o parametr
reálného prostředí, záměrně vložený artefakt do reálného
prostředí nebo parametr uživatele.
Třetím parametrem pro deskripci systémů AR z hlediska
technologického je počet uživatelů, pro něž je daný systém AR
určen, resp. kolik uživatelů může v jednom okamžiku společně
daný systém používat a vnímat výslednou rozšířenou realitu.
Toto kritérium zohledňuje čistě technické řešení, tedy možnosti
systému AR jako technického prostředku zacílit obsah rozšířené
reality na daný počet participujících uživatelů bez ohledu na
konkrétní účel využití. Systém AR může poskytovat efekt
rozšířené reality pouze jednomu uživateli nebo větší skupině
uživatelů. V rámci větší skupiny uživatelů může systém
poskytovat požadovaný efekt v plné míře buď všem uživatelům
shodně, nebo jen části skupiny a pro zbytek uživatelů je pak
rozšířená realita nějakým způsobem limitována. Systémy tedy
mohou být z hlediska počtu uživatelů děleny jednouživatelské,
limitovaně víceuživatelské či víceuživatelské.
Posledním parametrem technologického hlediska je podpora
interakce mezi uživatelem a systémem. Podpora interakce je
zde chápána jako možnost uživatele zasahovat určitými povely
(gesty, zvukovými povely, skrze technické zařízení, atd.) do
konstrukce rozšířené reality, nejčastěji pak ovlivňovat podobu a
množství virtuálních prvků. Interakcí naopak není myšleno např.
spuštění zařízení, změna pozice či úplná výměna řídících
informací. Jedná se tedy o zásah do jinak automaticky běžící
aplikace daného systému, který změní průběh vyhodnocovacího
algoritmu. V dané souvislosti mohou systémy interakci
podporovat či nikoliv.
Z rezultátového hlediska lze systémy rozšířené reality
deskribovat pomocí tří objektivních a dvou subjektivních
parametrů z pohledu uživatele AR. Prvním parametrem je
poměr reálné a virtuální složky AR ve smyslu Milgramova
virtuálního kontinua. Parametr se snaží postihnout nejen poměr
množství jednotlivých složek, ale i povahu prostředí, jež je
primárním zdrojem informací. Za póly tohoto kontinua lze
považovat rozšířenou realitu na straně jedné a rozšířenou
virtualitu na straně druhé. Druhým parametrem je informační

Závěr
Na základě teoretických východisek a analýzy odborné
literatury lze konstatovat, že rozšířená realita tvoří specifickou
kategorii didaktických prostředků, pro níž lze stanovit systém
kriteriálních hledisek na technologicko-funkční, percepční
i rezultátové úrovni, jak je navrženo v tomto příspěvku. Dále lze
předpokládat, že toto kategorizační schéma dostatečně
postihne veškeré v současné době používané systémy rozšířené
reality a bude základem pro jednoznačné identifikování daných
systémů vůči didaktickým a technickým požadavkům pro na
naplnění didaktických cílů v rámci aplikace rozšířené reality do
vzdělávání.
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STATUS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE SLOVAK REPUBLIC
Martin KUČERKA, Alena OČKAJOVÁ
Abstract
The basic philosophy for the solution of OSH issues (not only the preferred holistic approach to OSH issues) is constituted by the
conscientious application of preventative measures which prevent health damage. The regulatory and executive roles of the state are
decisive. Prevention may be effectively ensured by maximizing the inputs designated for this purpose, including personal and financial
ones. This reduces the costs for the elimination of problems including health damage. Thus, OSH resources will be used more
purposefully. Thus it is necessary to motivate employers, self-employed natural persons and employees to ensure OSH especially
through economic and social forms.
Key words: OSH issues, preventative measures, employers, self-employed
Introduction

life. They subsequently create the conditions for the
development of the entire Slovak society and individual
employers, since correct relationships between the employer
and employee, which constitute one of the basic preconditions
of an employer's economic development, also arise from the
application of OSH.

The right to life and health protection is a fundamental
human right. The right of employees to just and satisfactory
working conditions is incorporated among the economic, social
and culture rights. The Constitution of the Slovak Republic
explicitly guarantees the right to health and safety at work for
the employees.

2 The Present Status of OSH in the Slovak Republic

1 The Significance of OSH

Dangers obstruct employees and frequently pose a threat to
their health when fulfilling their work duties. Dangers or their
effects on employees are eliminated or limited through suitable
preventative or protective measures for ensuring OSH.

The quality and level of protection of the “occupational” life
and health of employees presents the cultural, social and
economic development of employers and the state within a
wider context. Improving OSH can be ensured by implementing
preventative measures and specific programs and measures by
employers which will improve working conditions and eliminate
risks and factors determining the incidence of occupational
accidents and diseases or other occupational health damage.
The continual improvement of OSH can be supported by the
social policy of the government and the active participation of
both social partners in solving OSH issues individually and in
mutual cooperation. The interest in OSH is determined by social
and economic aspects which are mutually equal and influential
upon each other. That is why in the interest of the development
of the Slovak society it is necessary to ensure the harmony of
economic and social aspects also in connection with the human
factor, which constitutes the determining element of almost
every job. Society, as a whole, and individual employers must
implement economic and other activities with distinctive
consideration for the creation and maintenance of suitable legal
labor relations, working conditions and requirements for
ensuring OSH in particular. This also relates to natural persons
who are businessmen but not employers (“self-employed
natural person”). Optimizing working conditions allows for the
long-term maintenance of the health and working ability of selfemployed natural persons. Developing care for the life and
health of employees and self-employed natural persons and
optimizing working conditions constitute a humanizing
instrument for the workplace and for enhancing the quality of

2.1 Creating and
Ensuring OSH

Maintaining

the

Conditions

for

From the information acquired during labor inspection and
supervisory activities it arises that the care for OSH by
employers is frequently minimal or formal. The creation of
suitable working conditions for employees and the protection of
their life and health at the workplace in particular do not
constitute a priority or natural need for a number of employers
in the Slovak Republic. Frequently, the lack of interest of
employers in ensuring satisfactory working conditions and their
greater concern for economic and business intentions prevail.
These statements are valid especially in the case of SMEs production enterprise subjects as a rule, and especially selfemployed natural persons. Especially dangerous working
procedures, the organization of work, dangerous equipment
and risky jobs are often found in the production and service
sectors. These factors represent a constant potential threat and
the cause of health damage.
The outcome of such approach is the lack of a systematic
and unified approach to the issues; care for OSH is usually
formal. Insufficient attention is paid to risk assessment, the
cooperation between managing employees and employees is
too frequently unsatisfactory, and the quality of notifying the
employees of OSH issues is unsatisfactory. The OSH activities
of employees and representatives of employees in requiring and
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enforcing satisfactory working conditions, including the
conditions for ensuring OSH at employers’ workplaces is also
limited by their fear of losing their jobs. The direct proof of the
low level of care for OSH are insufficiently secured and
equipped operation buildings, working spaces and working
environments, not to mention unsuitable machinery and
technical equipment.

From the aspect of the number of occupational accidents in
the Slovak Republic, high risk areas include the construction
industry, agriculture and forest management, the extraction of
raw materials and industrial production, especially in processing
timber and wood products, metal production and the
production of metal products, the production of machinery and
transportation means.
In terms of the seriousness of occupational accidents and
the number of fatal accidents per 100 employees, the
construction industry, agriculture, hunting and forest
management, transportation, storing and communications and
industrial production, especially the production of pulp, paper
and paper products, the production of non-metal mineral
products, the processing of timber and wood products and the
production of chemicals, chemical products and chemical fibers
are especially risky. Increased risks can also be found in
working activities in which extremely tragic events have
recently occurred, for example in mining, defusing ammunition
and working close to electric equipment.
Employers and self-employed natural persons involved in
the performance of these activities must more thoroughly
implement suitable protective and especially preventative
measures in the interest of decreasing the amount of health
damage at work and achieving the OSH Concept objective. In
the interest of monitoring the fulfillment of the overall
objective, the recommended year on year values for decreases
in the monitored indicator will be established after receiving the
consent of the representatives of employers on the OSH
Coordination Committee.
Increased attention must also be focused on specific groups
of employees which may be excessively exposed to risks
connected with the performance of their occupation or to the
special and specific risks, for example juvenile employees,
employees performing their job for a short period of time,
employees with insufficient knowledge and experience,
distinctively older employees, migrating persons and pregnant
women. We are referring to employees up to 20 years of age,
employees over 60 years of age, employees with little or no
experience in the given type of work and foreigners, especially
persons from culturally different areas. Greater attention must
also be devoted to improving OSH care in the performance of
working activities by persons with disabilities, with an emphasis
on protected workplaces, protected workshops and social
enterprises.

2.2 Status of Occupational Accidents and Occupational
Diseases
In the case of the occupational accidents, the long term
positive development of the decrease in their number continues
in the Slovak Republic. However, in 2006 the number of
occupational accidents increased in comparison to 2005 by
almost 870. A long-term unfavorable development is reflected
in the increasing average time (days) of sick leave due to
occupational accidents, which in 2006 exceeded 50 days. From
the statistics on occupational accidents for 2006 it arises that
the largest number of accidents occurred in relation to the
manipulation with objects and loads, in falls, the effect of sharp
edges, etc.
For a long time now, (more than 5 years) transportation
means have constituted the most frequent source of fatal and
severe or serious occupational accidents. Dangerous procedures
or methods of work, acting without authorization and lack of
personal preconditions for work constitute the most frequent
causes of the occurrence of serious occupational accidents. The
largest number of fatal and severe or serious occupational
accidents occurs in industrial production.
In the Slovak Republic the positive trend of decreasing of
number of employees exposed to harmful working environment
factors continues. The decreasing trend in the incidence of
occupational diseases is also positive; however in 2006 a higher
number of new occupational diseases were reported in
comparison with the previous year. The following are the most
significant factors of the working environment from the aspect
of the number of exposed employees. Physical factors include
excessive noise, vibrations and ionizing radiation; chemical
factors include dust and chemical substances and agents with
toxic effects.
Recently, one of the major positive factors determining the
decrease of health damage at work is constituted by the
introduction of new technologies in which a higher level of
unconditioned technical safety is integrated. The distinctive
reduction of underground mining has also had a significant
influence on decreasing the amount of health damage at work.

Conclusions
Optimizing the working conditions of employees, including
the conditions for ensuring OSH constitute the means for
implementing the basic axiom in the field of OSH according to
which the “occupational” health of employees constitutes a
valuable national resource. It represents the expression of
accepting the essence and value of human life. The significance
of this approach is growing considering the aging of the Slovak
population. This objective is in compliance with the Community
Strategy on OSH. The anticipated OSH Concept is created with
the consideration of the present status of OSH and current
social conditions in the Slovak Republic. It proposes a complex
package of measures whose implementation will significantly
promote the application of life and health protection at work for
employees and self-employed natural persons in the
implementing of their business activities. The primary objective
of the OSH Concept in the period of 2008 – 2012 is to gradually
decrease the number of occupational accidents in the Slovak
Republic per 100 employees by 25 % in comparison to the
status in 2006. It means to decrease the value of 0.68 of this
indicator achieved in the Slovak Republic in 2006 by at least by

3 OSH Concept Priorities
In the interest of the successful and gradual achieving of
the OSH Concept objective, it is necessary to decrease the
value of the monitored indicator of the number of occupational
accidents per 100 employees at least by 4 – 6 % every year. In
order to achieve this in the interest of improving the status of
working conditions, including OSH in the Slovak Republic and to
decrease the number of occupational accidents in general, all
employers must show increased effort and adopt more effective
measures. We are especially referring to employers performing
work with a higher incidence of health injury cases, especially
those whose monitored indicators exceed its average value
achieved in the Slovak Republic in the pertinent division
according to the statistical classification of economic activities.
Small and middle-sized enterprises in particular must equally
concentrate on ensuring these activities. Self-employed natural
persons must also take more distinctive care of their safety and
health by themselves.

106

Časopis Technika a vzdelávanie, 2, 2013, č. 2
0.17 to the value of 0.51 in 2012. Based on a stable number of
employees we are talking about a decrease in occupational
accidents from 13,826 in 2006 to 10,373 in 2012, i.e. by more
than 3,450.
The support of employers and self-employed natural
persons in the conscientious application of legal regulations and
other regulations for ensuring OSH and related legislation is
also an instrument that will help to achieve this objective. The
bodies of state administration in the field of labor inspection
and state supervision and the strengthening of their activities in
enforcing the protection of employees at work in compliance
with the Community standards and the ILO make up another
important instrument for enforcing the established objective.
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI S BREMENAMI
SAFETY AND HEALTH AT WORK WITH LOADS
Henrieta RAJNICOVÁ
Abstrakt
Každý z nás sa vo svojom živote stretol s bremenami, či už v práci alebo v doma. Aby sme predišli zdravotným problémom
a chorobám z povolania, dôležité je poznať správne manipulačné techniky a manipulačné zariadenia. Pri práci je nevyhnutné
dodržiavať zásady pre bezpečnosť a ochranu zdravia, pretože pri rôznych tvaroch bremena a úchopových možnostiach, môže pri
nesprávnej manipulácii dôjsť k úrazu.
Kľúčové slová: bezpečnosť a ochrana zdravia, bremeno, ručná manipulácia
Abstract
Each of us in his life met burdens, whether at work or at home. To avoid health problems and diseases of the profession, it is
important to know the right handling techniques and handling equipment. At work is required to observe the principles of Safety and
Health, because in different shapes of burden and grasp option, may be in the wrong handling cause an injury.
Key words: health and safety, burden, manual handling
Úvod

vzniku pracovného úrazu je nedostatok osobných predpokladov
na riadny výkon práce, telesné predpoklady, zmyslové
nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy. Ďalej je to nedodržiavanie zásad bezpečnosti
práce, čo znamená, že zamestnanci používajú nebezpečné
postupy alebo spôsoby práce, konajú bez oprávnenia, proti

Podľa
údajov
Národného
inšpektorátu
práce
najproblematickejšia oblasť z hľadiska bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci je v stavebníctve. Ide o pády z výšky, pády
rôznych predmetov z výšky, dopravu na staveniskách a činnosti
súvisiace s manipuláciou s bremenami. Najčastejšou príčinou
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príkazu a pokynom, prípadne zotrvávajú v ohrozenom priestore.
Hlavným zdrojom pracovných úrazov je materiál, s ktorým sa
pracuje alebo manipuluje. Pri manipulácii dochádza k rôznym
poraneniam, ale najčastejšie ide o pracovné úrazy nezlúčiteľné
zo životom, s následkom smrti. V stavebníctve ide hlavne
o pády rôznych častí stavby, pády zavesených bremien
alebo zosuvy sypkých bremien na osoby. Častými príčinami
pracovných úrazov je nebezpečné konanie zamestnancov ako
nedisciplinovanosť spojená s porušovaním predpisov a pokynov
na zaistenie BOZP, zasahovanie do mechanizmu za účelom
opravy, čistenia a nastavovania, či vstupovanie do ohrozeného
priestoru strojov a zariadení v činnosti. Podľa Hatinu (2006,
s.28) je bremeno predmet manipulácie spravidla nie
zanedbateľnej hmotnosti, s ktorým sa manipuluje ako s jedným
kusom (kusový materiál, manipulačná jednotka, osoba alebo
zviera). Manipulácia s bremenom sa vykonáva ručne alebo
pomocou manipulačných zariadení. Tento príspevok je
venovaný ručnej manipulácií.

najmä chrbtice zamestnancov. Tieto faktory súvisiace s rizikom
poškodenia zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami sú
uvedené v tabuľke 1.
Za každodennú prácu s bremenom považujeme nasledovné
situácie:
1. Ručná manipulácia s výmennými časťami strojov
(unášače a upevňovacie zariadenia, prípravky), ktoré pracovník
premiestňuje, upevňuje, či zoraďuje s nimi stroj alebo technické
zariadenia, 2. Ručná manipulácia s obrobkami, dielcami,
polotovarmi, výrobkami, materiálmi, ktoré vkladá, upína,
odoberá alebo ukladá pracovník po ukončení technologických
operácií zo stroja na určené miesto, 3. Ručná manipulácia
s prepravkami, paletami, bedňami, ktoré obsahujú dielce,
obrobky, súčiastky určené k transportu, 4. Ručná manipulácia
so škatuľami, balíkmi, vreciami rôzného obsahu, ktoré sú
premiestňované a ukladané do skladov s pevnými a pojazdnými
policami, 5. Ručná manipulácia s dielcami, súčiastkami, ktoré
operátor odoberá z paliet, zásobníkov a zostavuje a montuje ich
pri pásovej výrobe, alebo na stole, 6. Ručná manipulácia so
stavebnými a montážnymi dielcami, prefabrikátmi, ktoré sú
pracovníkom prenášané v rovine, alebo do rôznej výšky, 7.
Ručná manipulácia s voľne uloženými sypkými materiálmi, ktoré
pracovník premiestňuje pomocou manipulačných pomôcok,
alebo v obaloch, 8. Ručná manipulácia s nádobami a fľašami
obsahujúcimi kvapaliny, plyny alebo iné látky (Slamková, 2010,
s. 41).

Ručná manipulácia s bremenom
Podľa nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. je ručná
manipulácia s bremenami akékoľvek premiestňovanie alebo
nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom
alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie,
ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré
z dôvodu
vlastností
bremena
alebo
nepriaznivých
ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia,

Tabuľka 1 Faktory súvisiace s rizikom poškodenia zdravia, najmä chrbtice, pri ručnej manipulácii s bremenami
1.
Vlastnosti bremena
Ručná manipulácia s bremenom môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak je bremeno:
príliš ťažké alebo príliš veľké,
neskladné alebo ťažko uchopiteľné,
nestabilné alebo jeho obsah sa môže premiestňovať,
umiestnené v takej polohe, že ho treba držať alebo s ním manipulovať v určitej vzdialenosti od tela
alebo sa treba pri manipulácii s ním nakláňať alebo vytáčať trup,

vzhľadom na jeho tvar, obsah alebo konzistenciu také, že môže spôsobiť poranenie zamestnancov,
najmä v prípade kolízie.
2.
Fyzická námaha
Fyzická námaha môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak je:





nadmerná,
dosahovaná iba otáčavým pohybom trupu,
pravdepodobnosť, že dôjde k neočakávanému pohybu bremena,
manipulácia s bremenom uskutočňovaná v nestabilnej alebo nefyziologickej polohe tela.
3.
Pracovné prostredie
Pracovné prostredie môže zvýšiť riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak:





nie je dostatok priestoru na uskutočňovanie činnosti, najmä vo vertikálnom smere,
podlaha je taká nerovná, že vzniká riziko potknutia, alebo je klzká vzhľadom na obuv zamestnanca,
miesto v pracovnom prostredí neumožňuje zamestnancovi manipulovať s bremenami v bezpečnej výške
alebo v správnej polohe,

úroveň podlahy alebo pracovného povrchu sa mení, v dôsledku čoho je nutné manipulovať s bremenami
na rôznych úrovniach,

podlaha alebo opora nôh je nestabilná,

osvetlenie, teplota, vlhkosť alebo vetranie je nevyhovujúce.
4.
Požiadavky na činnosť
Pracovná činnosť môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak zahŕňa jednu podmienku
alebo viacero z týchto podmienok:

príliš častú alebo z hľadiska trvania príliš dlhú fyzickú záťaž namáhajúcu najmä chrbticu,

nedostatočný telesný odpočinok alebo čas potrebný na zotavenie,

nadmerné vzdialenosti pri zdvíhaní, spúšťaní alebo prenášaní bremena,

vnútené tempo práce pri pracovnom procese, ktoré zamestnanec nemôže meniť.
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Mimo priemyselnej, stavebnej a strojárskej výroby
považujeme za ručnú manipuláciu s bremenom napríklad prácu
s imobilným pacientom, obrázok 1, spracovateľské odvetvie,
obchodné siete napríklad vykladanie tovaru do políc, obrázok 2,
poštové služby a poľnohospodárstvo.
Aj keď pracovník pracuje v rôznych odvetviach výrobnej
a nevýrobnej sféry jeho prácu s bremenom vždy ovplyvňuje
sedem základných faktorov uvedených v tabuľke 2 (Matoušek,
2011, s.8)

Obrázok 1 Manipulácia s dospelým
imobilným pacientom (Matoušek,
2011, s.18)

Obrázok 2
s tovarom
2011, s.34)

Zdravotné následky manipulácie s bremenami väčšinou
súvisia s:
1. Pádom bremena – poranenie, pohmoždenie, zlomenie časti
tela, poranenie hlavy, trupu a končatín v dôsledku
zosunutia, preklopenia, uvoľnenia bremena a podobne.
2. Priamym stykom s bremenom - porezanie v dôsledku ostrých
hrán, poranenie končatín, poranenie poleptaním povrchu
tela, ale aj vysoké teploty bremena, rizikový obsah
a podobne.
3. Nadmerným (neprimeraným) úsilím pri manipulácii
s bremenom – bolesti v oblasti chrbtice, preťaženie
dotknutých svalových skupín, príznaky lokálnej a celkovej
únavy a podobne.
4. Nevhodnými podmienkami na pracovnom mieste
a pracovisku – pracovné úrazy súvisiace s pošmyknutím,
zakopnutím, nárazom na prekážku a podobne, v dôsledku
obmedzeného pracovného priestoru, porušenej podlahy,
neporiadku na pracovisku, nevhodného osvetlenia a zníženej
viditeľnosti.
5. Nedodržaním zásad bezpečnej práce – rôzne typy
pracovných úrazov, zdravotne negatívnych príznakov, častá
absencia a podobne, v dôsledku vedomého rizikového
konania, nepoužívanie OOPP, chýbajúca alebo nedostatočná
inštruktáž o bezpečnej manipulácii s bremenami a podobne
(Slamková, 2010, s.45).

Manipulácia
(Matoušek,

Tabuľka 2 Faktory ovplyvňujúce prácu s bremenom (Matoušek, 2011, s. 8)
1.



2.






3.





4.




5.



6.





7.





Bremeno a jeho vlastnosti
rozmer, tvar, plocha a ťažisko,
úchopové možnosti (držadlá, priehlbiny a rukoväte),
hmotnosť.
Spôsob manipulácie
zdvíhanie a premiestňovanie vo vertikálnom smere,
zdvíhanie a premiestňovanie v horizontálnom smere,
zdvíhanie a premiestňovanie v oboch smeroch,
vzdialenosť premiestňovania,
frekvencia zdvíhania a premiestňovania za časovú jednotku,
zdvíhanie a premiestňovanie jednou rukou, dvoma rukami alebo jednou, dvoma alebo viacerými osobami.
Pracovná poloha a pohyb
pracovná poloha trvalo v sede,
pracovná poloha trvalo v stoji,
kombinácia oboch pracovných polôh,
prechádzanie na určitú vzdialenosť,
výstup na plošiny, rebríky, pohyb po schodoch a pod.
Pomôcky a technické prostriedky uľahčujúce manipuláciu
pomôcky k uchopovaniu, zdvíhaniu a prenášaniu,
pracovné stoly s premenlivou výškou manipulačnej roviny,
valčekové dopravníky, sklzové plochy, pojazdné palety a podobne,
mechanizačné prostriedky pre transport – vozíky a pod.
Pracovné miesto, pracovisko, pracovné prostredie
vlastnosti a veľkosť podlahy,
priestor jeho rozmery, stúpanie do rôznych výšok a podobne,
osvetlenie, dym, mikroklíma a podobne.
Rizikovosť bremena
zlé úchopové možnosti, klzký povrch bremena, ostré hrany, teplota bremena,
nádoby a kontajnery s rizikovým obsahom,
bremená umiestnené vo výškach, riziko pádu bremena,
bremená vyžadujúce zvláštny spôsob manipulácie (sklené tabule, dlhé bremená, zvláštne tvary),
fľaše na stlačené plyny.
Individuálne faktory manipulujúcej osoby
pohlavie, vek, populačná skupina, hendikepované osoby,
telesná spôsobilosť, zdatnosť, aktuálny zdravotný stav,
znalosť bezpečnostných zásad pri manipulácií s bremenami,
používanie OOPP.
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Bezpečná manipulácia s bremenami

znázornené na obrázkoch 9 a 10. Pri ukladaní alebo odoberaní
predmetov z políc je dôležité si zistiť, či je prístup k polici
bezpečný a či pri premiestňovaní nenarazíme na prekážku.
Pokiaľ sú predmety poukladané na seba do určitej výšky,
zamestnanci by nemali poceňovať svoje sily, hlavne ak ide
o pohyblivé bremeno a je potrebné ho zložiť z určitej výšky.
Situáciu zobrazuje obrázok 11, na ktorom je hromadným
bremenom kopa tanierov. Bremená valcovitého tvaru, napríklad
rúry sa premiestňujú na ramene a to po jednom, aby sa
zabezpečila stabilita bremena, obrázok 12. Pre ukladanie
a vykladanie bremien s kontajnerov by malo byť zabezpečené
naklonenie prípadne zabezpečenie otvárenia bočnej steny, tak,
aby zamestnanec bez problémov dotiahol na dno kontajnera,
obrázok 13. Okrem rizík pri manipuláci vo vertikálnej rovine
hrozia pracovníkom manipulujúcim s bremenami riziká aj
v horizontálnej rovine. Presun bremien v úrovni pracovnej
roviny uľahčime pracovníkom pomocou valčekových stolov
alebo dopravníkov, obrázok 14, ktorých výška zodpovedá
veľkosti a hmotnosti bremien. Samozrejme výška pracovnej
roviny a dopravníka musí byť prispôsobená telesným rozmerom
zamestnancom pracujúcim v sede aj v stoji. Pracovná rovina
zodpovedá hmotnosti bremena, preto čím sú predmety ťažšie
a objemnejšie, tým viac je potrebné rovinu znížiť. Pri
manipulácií s dlhými bremenami treba najskôr zistiť, či
manipulácia nie je nebezpečná pre osoby a pre okolie. S veľmi
dlhými a ťažkými bremenami musí manipulovať viacej osôb,
pričom zamestnanci musia byť poučení o povinnosti spolupráce
pri manipulácií s takýmito bremenami. Pri uchopovaní bremien
je dôležité, aby sa hmotnosť bremena rovnomerne rozložila
medzi jednotlivé osoby. Manipulácia dvoch zamestnancov
s dlhým bremenom je znázornená na obrázku 15. Pracovná
záťaž vzniká aj pri manipuláci s predmetmi v sede.
K obmedzeniu vzniku nefyzioligickej polohy ako je ohýbanie
v dôsledku rôznych vertikálnych rovín pri manipulácií je vhodné
použiť pohyblivé stojany, najlepšie v zóne dosahu, aby sa
eliminovali zbytočné pohyby. Keďže je možné ich nastaviť, dajú
sa použiť aj pri práci v stoji aj v sede. Príklad nevhodnej
manipulácie v sede je na obrázku 16. Skupina bremien, ktorá si
zaslúži najväčšiu pozornosť je s krehkého alebo podajného
materiálu veľkých rozmerov. Ide o tabule skla, plechy, dosky
a podobne, ktoré majú väčšinou ostré hrany, obrázok 17. Pri
manipulácií často dochádza k porezaniu, natiahnutiu svalov
a k poraneniam rúk, prstov a tváre, preto sú zamestnanci
povinný používať osobné ochranné pracovné prostriedky.

Pred dvíhaním bremena je potrebné si rozmyslieť, akým
spôsobom budeme bremeno premiestňovať. Ak bremeno nemá
rukoväte alebo priehlbiny na uchopenie rukami, musí sa najprv
nakloniť a uchopiť podhmatom. Ak má bremeno nepravidelný
tvar a ťažisko mimo svoj geometrický stred, treba si najprv
určiť vhodnú polohu bremena tak aby sa nám nepreklopilo
alebo nevypadlo. Pri zdvíhaní má byť vzdialenosť pre ťažisko
tela a ťažisko bremena minimálna. Ak to dovoľujú rozmery
bremena, treba pri manipulácií zaujať takú polohu, aby
bremeno bolo medzi chodidlami. Situáciu znázorňuje obrázok 3.
Bremeno by sa nikdy nemalo dvíhať ak je uložené na nízkej
podložke alebo na podlahe s predklonu ale s podrepu. Pri
nesprávnom zdvíhaní bremena sa mnohonásobne zväčšuje tlak
na chrbtové platničky, preto pri častom používaní nesprávnej
polohy hrozí riziko ich poškodenia. Nesprávny predklon ale aj
správny podrep pri manipulácií zobrazje obrázok 4. Bremená
bez úchopových prostriedkov je vhodné ukladať na palety alebo
na hranoly, tak, aby bolo možné ich uchopenie rukou a to aj
v rukaviciach, obrázok 5.

Obrázok 3 Nesprávne a správne dvíhanie bremena (Matoušek,
2011, s.12)

Obrázok 4 Nesprávny predklon, správny podrep pri dvíhaní
bremena (Matoušek, 2011, s.12)

Obrázok 5 Bremeno uložené na hranole a bremeno s otvorom
(Matoušek, 2011, s.13)
Obrázok 6 Dvíhanie dlhého a ťažkého bremena (Slamková,
2010, s.47)

Optimálna dráha pri zdvíhaní a ukladaní bremena je v stoji
v rozmedzí výšky ramien a zápästia, obrázok 8. Bremená ktoré
majú väčšie rozmery a hmotnosť pri umiestňovaní do regálov
treba ukladať do tých políc, ktoré sú približne vo výške lakťa.
Časté zdvíhanie bremien nad túto alebo pod túto úroveň
zaťažuje pohybový systém. Pri zdvíhaní bremien je dôležité sa
presvedčiť, či má pracovník dostatok priestoru pre manipuláciu,
pretože stiesnený priestor, klzká podlaha a prekážky aj
nerovnosti na podlahe sú najčastejšiou príčinou nárazu,
pošmyknutia a pádu osôb súčasne s bremenom, čo je

Bremená, ktoré sú dlhé a ťažké musia dvíhať dve a viacej
osôb, obrázok 6. Počet dvíhajúcich osôb musí byť taký, aby
hmotnosť pripadajúca na jednu osobu neprekračovala
maximálnu dovolenú hodnotu. Smerné hmotnostné hodnoty pre
prenášané a zdvíhané bremená sú zahrnuté v prílohe č. 2
nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. Bremená premiestňované
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jednou rukou jednostranne zaťažujúce chrbticu, môžu pri
dlhodobej činnosti zapríčiniť vznik skoliózy, obrázok 7.

Obrázok 12 Prenášanie valcovitých predmetov (Matoušek, 2011,
s.17)
Obrázok 7 Jednostranné zaťaženie chrbtice (Slamková, 2010,
s.47)

Obrázok 13 Správne a nesprávne ukladanie predmetov do
kontajnera (Slamková, 2010, s.50)

Obrázok 8 Optimálna výška pre manipuláciu (Matoušek, 2011,
s.15)
Obrázok 14 Valčekový dopravník (Slamková, 2010, s.51)
Zvýšenú pozornosť si pri manipulácií vyžadujú nádoby
obsahujúce nebezpečné kvapaliny a plyny. Takéto nádoby
musia byť vždy označené bezpečnostným štítkom a pri ich
manipulácií je nutné používať mechanizačné zariadenia
a osobné ochranné pracovné prostriedky. V tomto prípade je
zamestnávateľ povinný poučiť zamestnancov o manipulácií
s látkami, o prvej pomoci v prípade nežiadúceho kontaktu
s látkou alebo o spôsobe prípadnej sanácie. Preprava nádoby so
stlačeným plynom je znázornená na obrázku 18. Nádobu
s tekutým alebo sypkým materiálom považujeme tiež za
bremeno. Nádoba musí byť správne upevnená na vozíku
a tlačená pred sebou. V prípade sypkých bremien je
manipulácia možná aj na fúriku, obrázok 19. Dôležité je vhodné
rozloženie materiálu, aby nedošlo k preklopeniu fúrika a aby
bolo ťažisko v prednej časti.

Obrázok 9 a 10 Manipulácia s bremenom v stiesnenom priestore
a na nerovnej ploche (Matoušek, 2011, s.16)

Obrázok 11 Manipulácia s hromadným bremenom (Matoušek,
2011, s.17)
Obrázok 15 Manipulácia s dlhým bremenom (Slamková, 2010,
s.52)
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zamestnancom a prenášaným predmetom. Pri manipulácii so
stavebnými materiálmi ako sú obrubníky a dlaždice sa využívajú
výmenné záchytné zariadenia, alebo tlakové zariadenia, obrázok
22, ktoré sú namontované na žeriavoch. Pre skupinovú
manipuláciu so stavebným materiálom možno použiť úchytové
kliešte ktoré vidíme na obrázku 23,(Polášková, 2008, s.25).

Obrázok 16 Nevhodná manipulácia s bremenom pri práci v sede
(Matoušek, 2011, s.21)

Obrázok 20 Ručné upínacie kliešte (Polášková, 2008, s.24)

Obrázok 17 Manipulácia s rozmerným bremenom (Matoušek,
2011, s.23)

Obrázok 18 Preprava tlakovej nádoby so stlačeným plynom
(Matoušek, 2011, s.25)
Obrázok 21 Prísavky na manipuláciu so sklom (Polášková, 2008,
s.24)

Obrázok 19 Preprava sypkého bremena (Matoušek, 2011, s.26)
Manipulačné pomôcky
Pomôcky, ktoré sprostredkujú uchopenie bremien rôznch
tvarov a typov nazývame manipulačné pomôcky. Sú to rôzne
typy klieštín, svoriek, háčkov, prísaviek, magnetických úchytiek
a tiež pomôcky do ktorých sa bremeno ukladá. Bremená
môžeme ukladať do prepraviek, košov, klietok a podobne, ktoré
sú pre uľahčenie manipulácie vybavené držadlami. Manipulačné
pomôcky
napomáhajú
k bezpečnému
uchopeniu
manipulovaných bremien a vylučujú prítomnosť rúk pracovníka
v priestore bezprostredného ohrozenia. Znižujú riziko úrazov
vznikajúcich pri dotyku s bremenom, čiže riziko porezania,
odretia a popálenia a zabraňujú prirazeniu prstov a rúk pri
ukladaní bremien (Hatina, 2006, s.106).
Pre manipuláciu s menšími materiálmi sa používajú ručné
upínacie úchytové kliešte, obrázok 20. Pre bezpečné prenášanie
krehkého a rozmerného materiálu a taktiež pre lepšie
uchopenie predmetu používame prísavky na manipuláciu so
sklom, obrázok 21. Vzniká tak bezpečná väzba medzi

Obrázok 22 Tlakové zariadenia (Polášková, 2008, s.21)
Záver
Dennodenná práca s bremenom, či už v domácom alebo
pracovnom prostredí predstavuje riziko poškodenia zdravia,
preto je pre každého človeka pracujúceho s bremenami vhodné
poznať techniky pre premiestňovanie bremien a používať
manipulačné prostriedky. Pre uľahčenie manipulácie je vhodné
používať manipulačné prostriedky a pre zachovanie zdravia
správne techniky manipulácie. Zamestnávatelia by mali preto
dbať o to, aby pracovníci pracovali podľa zásad pre bezpečnú
manipuláciu s bremenami a po posúdení rizík na pracovisku
používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.
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VZDELÁVANIE BUDÚCICH UČITEĽOV K DODRŽIAVANIU BOZP -POUŽÍVANIE OOPP
TEACHER EDUCATION TO OSH COMPLIANCE - USE OF PPE
Melánia FESZTEROVÁ
Abstrakt
Práca v chemických laboratóriách, pri výbere vhodných experimentálnych úloh, s podmienkou dodržiavania zásad BOZP výrazne
prispieva k zvyšovaniu efektívnosti výučby v disciplíne akou je chémia. Nutnou a veľmi efektívnou súčasťou štúdia sa stáva v súčasnej
dobe modernizácia a aplikácia zásad BOZP vo vzdelávacom procese na vysokej škole, v ktorej učitelia a rozhodne aj študenti pociťujú
nedostatok vyučovacieho priestoru a odbornej literatúry. Úlohou pedagógov by malo byť, aby správnou motiváciou a výberom
vhodných organizačných foriem viedli študentov nielen k získavaniu potrebných vedomostí a informácií, ale aj k tvorivému zhodnoteniu
a uplatňovaniu nadobudnutých poznatkov v praxi. Príspevok poukazuje na dôležitosť vzdelávania v oblasti dodržiavania bezpečnej
práce a ochrany zdravia študentov - budúcich učiteľov chémie.
Kľúčové slová: bezpečnosť a ochrana zdravia (BOZP), vzdelávanie, pregraduálna príprava učiteľov, učiteľ chémie, osobné ochranné
pracovné prostriedky (OOPP)
Abstract
The work in chemical laboratory with chosing proper experimental work and keeping rules of OHS helps to improve chemistry
teaching. Inevitable and very effective part of studies nowadays is modernization and keeping OHS rules in educational process at
university, where teacher and students experience lack of teaching space and professional literature. The teachers should offer good
motivation and suitable knowledge and information useful in practise as well as creative valuation. The article proves the importance of
education in field of respecting the safe work and the prevention of students health - future teachers of chemistry.
Key words: Occupational Health and Safety (OHS), Education, Pregradual teacher training, Teacher of Chemistry, Personal Protective
Equipment (PPE)
Úvod

má významnú úlohu pri vývoji ekonomík a spoločnosti. Na
Slovensku sa stále viac rozširujú možnosti vzdelávacieho
systému (Tomková, 2010, s.87). Vzrastajúca vzdelanostná
úroveň je odrazom skvalitňovania výchovy a vzdelávania na
našich školách. Kľúčovým faktorom je ľudský kapitál. Rada
pôsobiacich faktorov (tradície univerzitného vzdelania ako
najvyššieho stupňa vzdelávacej sústavy, enormná dynamika
vzrastu poznatkov vo vede a technike) sú podnetom pre
realizáciu
procesu
inovácie
vo
všetkých
oblastiach
pregraduálnej prípravy učiteľov (Kubíček, Stoffa, 2000, s.86).
Vykonávaním preventívnych opatrení a konkrétnych
programov, s ktorými sa zlepšia pracovné podmienky

Dôležitou súčasťou prípravy človeka do pracovného procesu
je práve výchova a vzdelávanie (Novák, Očkajová, Pavlovkin,
2012, s.30). Rastie počet dospelej populácie, ktorá si stále
zvyšuje úroveň dosiahnutého vzdelania. V súčasnom svete,
v ktorom sa stávajú informácie základnou hybnou silou vývoja
vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, je perspektíva rozvoja
každej krajiny založená na učiacej sa spoločnosti (Kozík, Belica,
2007, s.10). Vznikajú nové fakulty, zavádzajú sa nové učebné
odbory, využívajú sa poznatky o vývoji vzdelávacieho systému
v iných krajinách s cieľom vybudovať čo najdokonalejší
vzdelávací systém (Kozík, Feszterová, 2010, s.188). Vzdelanie
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a eliminujú sa riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných
úrazov a iných poškodení zdravia z práce možno zabezpečiť
zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(Pietrulewicz, 1998). Medzi takéto preventívne opatrenia patrí aj
neustále vzdelávanie orientované na používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov.
Cieľom príspevku je upozorniť na možné riziká, ktoré
vyplývajú z práce v chemickom laboratóriu. Dôsledne pripraviť
budúcich učiteľov chémie pre povolanie pedagóga nielen
rozširovaním teoretických vedomostí o používaných chemických
látkach a zmesiach, ale predovšetkým dôsledným dodržiavaním
zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia.

1.2 Chemické laboratórium
Predpokladom dobrých výsledkov v disciplíne akou je
chémia, je práve zručnosť a obratnosť v laboratórnych
technikách. Vykonávané pracovné operácie v laboratórnych
podmienkach sú podmienené výchovou a vzdelávaním k BOZP.
V súčasnej dobe sa čoraz častejšie poukazuje na nedostatočné
dodržiavanie BOZP v chemických laboratóriách. Učitelia
chémie, ktorí majú v rámci svojich povinností aj zodpovednosť
za chemické laboratóriá a sklady chemikálií musia byť
bezpodmienečne vzdelávaní v danej oblasti. Osvojenie si
správnych reakcií a pracovných návykov počas práce
v laboratóriu je predpokladom úspešného a zároveň tvorivého
zvládnutia zadaných úloh. Ide o odborné vzdelávanie, do
ktorého je primerane včlenená problematika BOZP a získavanie
nových spôsobilostí a zručností. Cieľom je zvýšiť
oboznámenosť študentov s problematikou bezpečnej práce
s dôrazom na ochranu zdravia a životného prostredia
(Feszterová, Serafín, Jenisová, 2008, s.98). V praxi napr. počas
hodín laboratórnych cvičení z chémie to znamená, že pred
začatím práce sa študenti musia oboznámiť s rizikami
a bezpečnostnými opatreniami, ktoré platia pre chemické látky
a chemické zmesi, s ktorými budú pracovať. Predovšetkým by
mali ovládať všetky potrebné informácie o danej chemickej
látke o jej vlastnostiach, pokyny pre prvú pomoc, protipožiarne
opatrenia, podmienky skladovania, informácie o toxicite,
reaktivite, spôsoboch zneškodňovania, ale aj povinnosť
používania osobných ochranných pracovných prostriedkov.

1 BOZP - ochrana pred rizikami
V zmysle nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. v platnom
znení „problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

a metódy prevencie rizík sú predmetom výučby na školách
pripravujúcich žiakov a študentov na výkon povolania
a ďalšieho vzdelávania dospelých vrátane rekvalifikácií“.

V pregraduálnej príprave učiteľov chémie ide o prípravu na
konkrétne povolanie. Ciele, obsah a prostriedky štúdia by mali
vychádzať z profesiogramu práce učiteľa príslušného typu školy
(Tóthová, Duchovičová, 2005, s.96). Poznanie, spojené
s praktickou činnosťou, ku ktorému študent - budúci učiteľ
chémie pristupuje dostatočne aktívne, samostatne a tvorivo, sa
stáva hlbším, trvalejším a lepšie aplikovateľným, platí to aj pre
vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(BOZP). Analýza skutočných nehôd a úrazov prispieva k tvorbe
nových zásad bezpečnosti a predovšetkým k spôsobom, ako sa
vyhnúť podobnými situáciám v praxi. Dodržiavanie BOZP ako
základného predpokladu dobrých výsledkov práce a zachovania
kvality života je nevyhnutné vo všetkých oblastiach, či už
v škole, na pracovisku ako aj pri voľnočasových aktivitách.
Prehĺbenie vedomostí, orientované na správne a bezpečné
spôsoby práce v chemických laboratóriách môže byť úspešne
realizované práve pri dodržiavaní zásad BOZP, ku ktorým
bezvýhradne patrí používanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov (OOPP).

2 OOPP na ochranu zraku a tváre
Každá činnosť, t. j. každá pracovná operácia sa vyznačuje
spoločensky optimálnou úrovňou charakterizovaná množstvom
informácií potrebných pre kvalitný výsledok pri dôkladnom
dodržiavaní zásad BOZP.
V laboratóriu sa používajú na ochranu zraku a tváre:
 ochranné okuliare proti fyzikálnym vplyvom a kvapalinám
(Obrázok 1), napríklad proti mechanickým vplyvom, proti
röntgenovému žiareniu, laserovému žiareniu, ultrafialovému
žiareniu, infračervenému žiareniu, proti oslneniu, vode,
 štíty na ochranu tváre. (Obrázok 2)

1.1 Dodržiavanie zásad BOZP - dôležitosť používania
OOPP

2.1 OOPP na ochranu zraku a tváre pri práci
s chemickými látkami

Zásady BOZP vymedzujú základné okruhy opatrení, ktorých
cieľom je zníženie počtu pracovných úrazov a chorôb
z povolania. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. ustanovuje
minimálne požiadavky na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov potrebných na ochranu
života a zdravia pri práci. Podľa tohto nariadenia „osobným
ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý
zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho
doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti
a zdravia zamestnanca“ (NV SR č. 395/2006 Z. z., 2006).
Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov (Príloha
č. 1 k NV SR č. 395/2006 Z. z., 2006) tvoria osobné ochranné
pracovné prostriedky: na ochranu hlavy, na ochranu sluchu, na

Sklo je v laboratóriách najpoužívanejším materiálom pre
svoju odolnosť voči väčšine chemických látok a chemických
zmesí a pre svoje výborné fyzikálne vlastnosti. So sklom treba
manipulovať veľmi opatrne. Pri poškodení alebo rozbití sklo
predstavuje nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo predstavujú aj
chemické látky a chemické zmesi, ktoré sú používané
v laboratóriách. Medzi stavy, ktorým sa dá predchádzať práve
voľbou vhodných OOPP na ochranu zraku a tváre, a ktoré si
vyžadujú okamžitý zásah a veľmi rýchle ošetrenie zaraďujeme:
poleptania, popáleniny, rozsiahlejšie krvácania pri úrazoch
(perforačné poranenie oka a očnice). Príznakom môže byť
náhla bolesť, ba dokonca až strata videnia.
Používanie OOPP na ochranu zraku pri prácach v chemickom
laboratóriu znižuje pravdepodobnosť vzniku úrazov. Podľa
výsledku prieskumu len 37 % opýtaných respondentov z radov
študentov pravidelne používa ochranné okuliare pri prácach
v chemickom laboratóriu aj keď sú si vedomí, že si to charakter
práce vyžaduje. Pričom všetci z opýtaných respondentov vedeli
o účinkoch kyselín a zásad pri zasiahnutí zraku.
Účinok kyselín alebo zásad môže zanechať dlhotrvajúci
následky. V prípade zasiahnutia zraku kyselinami dochádza ku
koagulačnej nekróze, pri zasiahnutí zásadami dochádza ku

ochranu zraku a tváre, na ochranu horných končatín, na
ochranu dolných končatín, na ochranu trupu a brucha, na
ochranu celého tela, na ochranu kože a iné. Zvyšovanie kvality

a efektívnosti vzdelávania je v súčasnej dobe prioritnou úlohou.
Do obsahu výchovy by v hlavných rysoch mali byť včlenené aj
otázky dodržiavania BOZP. K dodržiavaniu zásad bezpečnej
práce a ochrany zdravia je potrebné viesť mladú generáciu už
od útleho veku, preto práve výchova budúcich učiteľov
k dodržiavaniu BOZP je veľmi dôležitá.
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kolikvačnej nekróze. Zásady spôsobujú poranenia tkaniva do
väčšej hĺbky, ako kyseliny.
Správna súhra funkcie viacerých štruktúr alebo systémov
orgánu zraku je podmienkou dobrého zrakového vnemu. Na
tvorbu obrazu môže nepriaznivo vplývať malá zmena
v anatomickej stavbe. V súčasnej dobe sa veľmi často
stretávame s tým, že pri prácach v laboratóriu študenti
používajú dioptrické okuliare. Je nesprávne myslieť si, že práve
dioptrické okuliare môžu zastúpiť ochranné okuliare. Funkcia
ochranných a dioptrických okuliarov nie je stotožnená
(Menšíková, 2013). Dioptrické okuliare čiastočne môžu
v prípade vyprsknutia chemickej látky, resp. prasknutia
sklenenej aparatúry ochrániť oko, ale nie je tomu vždy tak.
V súčasnosti je možnosť zabrúsenia dioptrických zorníkov do
kovových alebo plastových rámov, ktoré spĺňajú podmienky
ochranných pracovných okuliarov. (Obrázok 2).

zásad BOZP, v predchádzaní rizík ako aj v správnej manipulácii
nielen s jednotlivými reagentmi, ale aj v správnom používaní
osobných ochranných pracovných prostriedkov. OOPP na
ochranu zraku a tváre by mali byť používané nepretržite pri
prácach v laboratóriu s cieľom prevencie pred úrazmi. Úlohou
ochranných okuliarov proti fyzikálnym vplyvom a kvapalinám
a proti mechanickým vplyvom je zabrániť poraneniu oka a jeho
okolia. Používanie OOPP na ochranu zraku a tváre je v mnohých
prípadoch nedocenené najmä zo strany študentov, ale častokrát
aj samotných zamestnancov, ktorí pracujú v laboratóriách.
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Záver
Experimentálna práca v laboratóriách poskytuje priestor pre
plynulé obnovovanie, doplňovanie a rozširovanie vedomostí.
Vyžaduje si sústavne dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti
a hygieny práce s cieľom minimalizovať riziko ohrozenia zdravia
a prípadné škody na majetku. Bezpečná práca je v dodržiavaní
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EXPERIMENTÁLNE STANOVENIE HODNOTY KOEFICIENTA TEPELNEJ VODIVOSTI STAVEBNÝCH
MATERIÁLOV AKO SÚČASŤ VÝUČBY V OBLASTI PRENOSU TEPLA
EXPERIMENTAL DETERMINING OF BUILDING MATERIALS HEAT TRANSFER COEFFICIENT AS A PART OF
HEAT TRANSFER EDUCATION
Rastislav IGAZ
Abstrakt
Prenos tepla patrí k procesom, ktoré sú každodennou súčasťou bežného života a sprevádzajú človeka v každom okamihu.
Pochopenie procesov prenosu tepla patrí k základným predpokladom pre pochopenie technických a technologických procesov
sprevádzajúcich napr. zabezpečovanie tepelnej pohody v životnom priestore alebo vo výrobe v mnohých oblastiach hospodárstva.
Možnosť bezprostredného styku študentov z experimentálnym postupom stanovenia základných tepelných vlastností materiálov a ich
zmeny v dôsledku rôznych faktorov (objemová hmotnosť, vlhkosť alebo smer prenosu tepla) sprostredkuje študentom osobnú
skúsenosť a napomáha pochopeniu dôležitých pojmov a ich vzájomných súvislostí.
Kľúčové slová: prenos tepla, experiment, tepelná vodivosť
Abstract
Heat transfer is one of basic process in our nature and is essential part of ordinary human live. Understanding of heat transfer
processes is a part of basic technical knowledge. Heat transfer is utilized in many area of human activity, e.g. provision of thermal
comfort or technological operation in process of materials processing. Personal experience with process of heat transfer coefficient and
thermal conductivity measurement brings possibility to understand basic laws of thermal propagation. Thermal conductivity is
depending on many factors (density, humidity or direction of heat transfer) and students have chance to learn important term and
relation.
Key words: heat transfer, experiment, thermal conductivity
koeficient tepelnej vodivosti λ, ktorý charakterizuje schopnosť
látky viesť teplo. Z pohľadu prenosu tepla vedením je to
najvýznamnejšia materiálová charakteristika. Jeho hodnota sa
mení v širokom rozsahu a je závislá na mnohých fyzikálnych
parametroch prebiehajúceho procesu (hustota, vlhkosť,
pórovitosť, smer, rozdiel teplôt, ...).
V ustálenom teplotnom stave (keď sa teplota v čase
nemení) množstvo tepelnej energie prechádzajúce homogénnou
stenou, alebo stenou zloženou z homogénnych vrstiev, závisí od
tepelnej vodivosti materiálu steny (alebo jednotlivých vrstiev)
a intenzite prestupu tepla z okolitého prostredia do povrchu
steny a na opačnej strane z povrchu steny do okolitého
prostredia. Pre potreby určenia hodnoty koeficienta tepelnej
vodivosti materiálu je možné uvažovať len s prípadom
jednovrstvovej homogénnej steny. V prípade vrstvenej
konštrukcie nie je totiž možné určiť tepelnú vodivosť
jednotlivých vrstiev, ale iba tepelnú vodivosť steny ako celku.
Preto sa ďalej sústredíme na jednoduchý prípad jednovrstvovej
homogénnej steny. Tepelný tok je v takomto prípade určený
plochou steny S, ktorou sa teplo šíri a rozdielom príslušných
teplôt (obr. 1).

Úvod
Šírenie tepla je jedným zo základných fyzikálnych dejov
neustále prebiehajúcich v prírode a jeho pochopenie je
základom pre porozumenie ďalších fyzikálnych zákonitostí, ako
je difúzia alebo viskozita (Bahýl a kol., 2012). Okrem toho je
pochopenie zákonitostí prenosu tepla nevyhnutné pre
porozumenie procesov prebiehajúcich vo výrobných procesoch
a technologických operáciách vo výrobnej praxi. Prenos tepla
zohráva svoju neodmysliteľnú úlohu napr. pri spracovaní
surovín, vo výrobných procesoch, pri konštrukcii stavieb alebo
pri bežnej príprave potravy. Stavebné konštrukcie majú svojimi
vlastnosťami
zabezpečovať
prostredie
s definovanými
vlastnosťami, preto musí ich konštruktér poznať a chápať
princípy ich navrhovania (Halahyja a kol, 1998). V neposlednom
rade chápanie zákonitostí prenosu tepla prispieva k efektívnemu
a hospodárnemu využívaniu tepla a jeho zdrojov.
Teória
Teplo sa šíri v každom prostredí v ktorom existuje rozdiel
teplôt, pričom teplo vždy prechádza z miesta s vyššou teplotou
na miesta s nižšou teplotou. Rozlišujeme tri základné spôsoby
šírenia tepla – vedenie, prúdenie a sálanie. V prírode sa
jednotlivé typy šírenia tepla nevyskytujú samostatne, ale
takmer vždy v kombinácií všetkých troch spôsobov. Pri výučbe
sa vo všeobecnosti vždy venuje najväčšia pozornosť vedeniu
tepla, zvyšné dva spôsoby prenosu tepla sú zväčša spomenuté
len okrajovo.
Vedením sa teplo šíri vo všetkých typoch prostredia (pevné,
kvapalné, plynné). Šírenie tepla vedením charakterizuje tepelný
tok, ktorý je matematicky popísaný I. Fourierovým zákonom
v tvare

q  .grad t
I. Fourierov zákon udáva vzťah medzi hustotou tepelného
toku q a gradientom teploty. Koeficientom úmernosti je

Obrázok 1 K šíreniu tepla stenou v ustálenom stave
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Pre rozhranie okolité prostredie – stena na teplejšej strane platí
(1)
Qi   i .S. t i  t ip



smerov. Pre meranie je potrebné zabezpečiť štyri teplomery na
meranie okrajových podmienok experimentu, ideálne sú
digitálne teplomery s termočlánkom, pretože sú malé a rýchle
reagujú na zmeny teploty. Pre určenie hodnoty koeficienta
tepelnej vodivosti je potrebné merať teploty prostredia (vnútri
boxu a mimo neho) a teploty na oboch povrchoch skúmaného
materiálu.



a pre rozhranie stena – okolité prostredie na chladnejšej strane
platí
(2)
Qe   e .S. t ep  t e



kde

Qi



je tepelný tok z prostredia (vzduchu) do steny,

Qe

i

je

je tepelný tok zo steny do prostredia (vzduchu),

koeficient prestupu tepla na interiérovej (teplejšej) strane
steny,

e

je koeficient prestupu tepla na exteriérovej

(chladnejšej) strane steny,
prestupuje,

t ip

ti

je plocha ktorou teplo

S

je teplota prostredia na interiérovej stane,

je teplota na interiérovej strane steny,

exteriérovej strane steny a

te

t ep

je teplota na

je teplota prostredia

v exteriéri.
Tepelný tok v objeme steny je daný Fourierovým vzťahom

.S .t ip  t ep   U .S .t ip  t ep 

(3)

je koeficient tepelnej vodivosti materiálu steny,

d

Q
kde




d

Obrázok 2 Usporiadanie experimentu pre stanovenie koeficienta
tepelnej vodivosti
Pracovný postup experimentu:
1. Vzorku homogénneho materiálu umiestnime do výrezu
izolovaného boxu a zafixujeme.
2. Dva termočlánky umiestnime na vnútorný a vonkajší povrch
meraného materiálu. Do vnútorného priestoru boxu
umiestnime tretí termočlánok, ktorý bude merať teplotu
vnútorného prostredia a posledný termočlánok na určenie
teploty vonkajšieho prostredia umiestnime mimo box.
3. Zapneme vyhrievanie a box necháme minimálne 90 min
zapnutý, aby dosiahol ustálený teplotný stav.
4. Po dosiahnutí ustáleného teplotného stavu zmeriame
teploty. Teplotu na vnútornom povrchu vzorky označíme tip,
teplotu na vonkajšom povrchu tep, teplotu vzduchu vo vnútri
boxu - ti a teplotu prostredia (vzduchu) v miestnosti – te
5. Zo vzťahu (1) alebo (2) vyjadríme a vypočítame podiel
tepelného toku na plochu - Q / S . Pre výpočet použijeme

je hrúbka steny v smere šírenia tepla, S je plocha, ktorou
sa teplo šíri a v zátvorke je rozdiel teplôt na protiľahlých
povrchoch steny a U je koeficient prechodu tepla
konštrukciou (stenou), ktorý vyjadruje množstvo tepla, ktoré
prejde jednotkovou plochou konštrukcie oddeľujúcej dve
prostredia s teplotným rozdielom 1 K v ustálenom teplotnom
stave.
Prevrátená hodnota koeficienta prechodu tepla konštrukciou
1 / U sa nazýva tepelný odpor konštrukcie pri prechode tepla
a označuje sa R . Tepelný odpor je dôležitou fyzikálnou
veličinou, ktorá sa využíva najmä v stavebnom priemysle na
určenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcii
(Bahýl, Igaz, 2010).
Pre ustálený teplotný stav platí rovnosť tepelných tokov

hodnotu koeficienta prestupu tepla

Qi  Qe  Q , a na základe tohto predpokladu môžeme určiť

 i   e  8 Wm 2 K 1

(túto hodnotu stanovuje norma STN 730540 pre výpočet
prestupu tepla na vnútorných povrchoch stien v interiéri).
6. Zo vzťahu (3) vyjadríme a vypočítame hodnotu koeficienta
prechodu tepla konštrukciou - U a zo známej hrúbky
dopočítame hodnotu koeficienta tepelnej vodivosti vzorky -

hodnotu koeficienta tepelnej vodivosti.
Experimentálne stanovenie tepelnej vodivosti
Pre experimentálne určenie hodnoty koeficienta tepelnej
vodivosti rôznych materiálov a demonštrácia vplyvu tepelnej
vodivosti na tepelno-izolačné vlastnosti materiálov je potrebné
vytvoriť experimentálnu aparatúru pozostávajúcu z tepelne
izolovaného boxu, ktorý zabezpečí stacionárne podmienky
v procese experimentu (obr. 2). Experimentálna aparatúra je
vytvorená z tepelne izolovaného boxu vytvoreného z materiálu
s dobrými
tepelnoizolačnými
vlastnosťami,
napr.
z expandovaného
polystyrénu,
minerálnej
vlny
alebo
polyuretánovej peny. Minimálne jedna stena boxu by mala
umožňovať vloženie a výmenu výplne, ktorá bude predmetom
experimentu. Ideálne je umiestnenie vzoriek materiálov do
štyroch bočných stien boxu, čím je možné uskutočniť štyri
experimenty súčasne za rovnakých teplotných podmienok.
Stacionárny
stav
s konštantným
teplotným
rozdielom
zabezpečujúci konštantný tepelný tok zabezpečíme vyhrievaním
vnútorného priestoru boxu. Ideálne je použitie bežnej žiarovky,
ktorú je ale potrebné umiestniť do čiernej plechovej kocky
s plnými stenami. Takto umiestnená žiarovka poskytne
konštantný tepelný tok rovnomerne rozložený do všetkých



Uvedený postup je vhodné opakovať s rôznymi typmi
a hrúbkami materiálov. Vhodne zvolenou kombináciou
materiálov je možné názorne študentom prezentovať
tepelnoizolačné vlastnosti rôznych materiálov a umožniť im
pochopiť vplyv štruktúry materiálov na proces prenosu tepla
vedením. Správnym výberom materiálov a prípravou vzoriek
môžu študenti experimentálne overovať vplyv rôznych faktorov
na tepelnú vodivosť (napr. hustoty, vlhkosti, smeru tepelného
toku a pod.) (Krišťák a kol., 2010). Na základe uskutočnených
experimentov študenti pochopia vplyv hrúbky použitého
materiálu na tepelné straty spôsobené vedením cez steny boxu
s rôznou hrúbkou.
Záver
Poznanie a pochopenie procesov prenosu tepla je jednou
z požiadaviek na správne chápanie mnohých procesov
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prebiehajúcich v prírode. Využívanie teploty a jej vplyvu na
vlastnosti materiálov je rovnako dôležité v mnohých odvetviach
priemyslu a výroby, preto by študenti mali do praxe prichádzať
pripravený riešiť problémy spojené s prenosom tepla, čo je
podmienené práve správnym chápaním dejov spojených
s prenosom tepla v materiáloch a vplyvu vonkajších faktorov na
intenzitu a priebeh týchto procesov. Práve názorné experimenty
pomáhajú študentom pochopiť a zafixovať si zákonitosti
fyzikálnych dejov.
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VYUŽITÍ RENTGENOVÉ DIFRAKCE V MATERIÁLOVÉM VÝZKUMU
USAGE OF X-RAY DIFFRACTION IN MATERIALS
Jan NOVOTNÝ
Abstrakt
Článek pojednává o možnostech využití metody rentgenové difrakce k identifikaci krystalového složení, nebo fází ve vzorku daného
materiálu při výzkumu a výuce fyziky kovů na vysokých školách technického charakteru.
Klíčová slova: Rentgenová difrakce, materiálový výzkum, technické vzdělávání
Abstract
The paper deals with the possibilities of using X-ray diffraction to identify the crystal structure, or phase in a sample of the
material. It describes its possibility to use this method for material research and physics of metals teaching at higher technical schools.
Key words: X-ray diffraction, materials research, technical education
Úvod

je užitečné zavést konvence, které usnadňují matematický
popis, krystalografické i chemické výpočty.
Fyzika pevných látek spolu s teorií relativity a kvantovou
fyzikou je zahrnována do oblasti fyziky nazývané moderní
fyzika, jejíž rozvoj se datuje od počátku tohoto století. Již dříve
jsme poznali, že protony a neutrony vytvářejí atomové jádro,
jádro spolu s elektrony vytváří atom, atomy se spojují v
molekuly. Je tedy přirozené uvažovat o tom jakým způsobem z
atomů nebo molekul vzniká pevná látka.
Pomocí odrazu viditelného světla na povrchu vzorku
můžeme určit krystalografickou orientaci (polohu v daném
souřadném systému) monokrystalu se známou strukturou.
Avšak rozlišovací schopnost viditelného světla je příliš malá pro
určení poloh atomů nebo molekul v krystalu, kde vzdálenosti
sousedních atomů nebo molekul jsou řádově 10-10 m. Pro tyto
účely je nutné použít záření s délkou vlny menší, než jsou
vzdálenosti, které chceme stanovit. Při studiu krystalových
struktur se nejvíce využívají difrakční metody, kdy vlnová délka
použitého záření je srovnatelná s rozměry atomů. Analýza
difrakčních jevů umožňuje určit střední vzdálenosti mezi atomy
a rovinami v krystalu, úhly mezi nimi, symetrii a ve speciálním
případě také souřadnice atomů.
V roce 1912 M. Laue vyslovil hypotézu, že při dopadu
rentgenových paprsků na krystal bude docházet k jejich difrakci
stejně jako na trojrozměrné difrakční mřížce. Tato hypotéza
byla také experimentálně ověřena - po průchodu úzkého svazku

Rentgenové difraktometry lze dnes najít nejen na
výzkumných pracovištích ale i ve výrobních závodech, nebo
například vzdělávacích institucích. Nedílnou součástí mnohých
moderních technologických linek je rtg. stanoviště, ve kterém
se pomocí rtg. difrakce průběžně kontrolují parametry
výrobního procesu. Stejně tak toto zařízení už není ničím
výjimečným ve vybavení laboratoří vysokých škol technického
charakteru. Za účelem materiálového výzkumu a podpory výuky
předmětu fyzika kovů byl i na FVTM UJEP pořízem rtg. přístroj
pracující na principu difrakce paprsků na atomové mřížce
Zařízení k rtg. difrakci bylo pořízeno nejen k vědeckovýzkumným účelům, ale nachází i stále širší uplatnění při výuce
specializovaných předmětů.
Difrakce záření krystalem
Ze středoškolské fyziky a fyziky pevných látek víme, že
existuje 7 krystalových soustav a všechny 3D periodické
struktury lze zařadit do jedné z nich. Málokdo si uvědomuje,
jaký smysl toto třídění má, resp. jak souvisí s počtem prvků
symetrie. Pojem krystalová mříž je geometrická abstrakce,
sloužící k popisu translační symetrie krystalů. Její nejmenší
stavební kámen je jednotková buňka, ze které lze postupnými
translacemi vybudovat celou krystalovou mříž. Ve volbě buňky
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rentgenových paprsků destičkou krystalu síranu měďnatého se
na fotografické desce, umístěné za krystalem, objevila soustava
pravidelně uspořádaných skvrn zobrazujících souměrnost
krystalu.
V roce 1913 zformuloval W. L. Bragg za použití zákonů
geometrické optiky podmínku, která musí být splněna, aby
došlo k odrazu na rovnoběžných krystalografických rovinách. I
když každá rovina rozptýlí jen malé množství záření, může mít
výsledný rozptyl od velkého počtu rovin intenzitu dostatečně
velkou pro pozorování.

Z naměřených dat a pozic peaků lze pomocí
specializovaného software s velkou přesností určit hlavní fáze,
zatímco data peaků, či profilů snadněji objasní minoritní fáze.

Obrázek 3 Typické schéma vyjadřující přítomnost krystalické
fáze
Měřením difrakčních úhlů pro jednotlivé reflexe lze také
získat sérii mezirovinných vzdáleností. Pomocí základních
krystalografických vztahů, platných v jednotlivých krystalových
soustavách mezi mezirovinnými vzdálenostmi a parametry
jednotkové buňky, lze získat mřížové parametry. Určení metriky
a bodové symetrie krystalové mříže je záležitostí analýzy poloh
difraktovaných svazků v prostoru z měření difrakčních úhlů.

Obrázek 1 Schéma dopadu a odrazu rtg. paprsků
Předpokládejme, že na krystal dopadá svazek rovnoběžných
rentgenových paprsků o vlnové délce λ (obr. 1), které interagují
se všemi atomy zasaženého objemu. Úhel, který svírá
dopadající
paprsek
se
systémem
rovnoběžných
krystalografických rovin (h k l), navzájem vzdálených o d hkl ,
označíme θ. K interferenci mezi paprsky odraženými na první a
na druhé rovině dojde tehdy, bude-li jejich dráhový rozdíl roven
celistvému násobku vlnové délky. Z obr. 1 vyplývá podmínka:

2dhkl sin θ  n ,

Záver
S problematikou odlivu zájmu o technické a přírodovědné
obory se dnes setkáváme prakticky na každém kroku. Je
namístě, aby studenti opět získali kladný vztah k těmto
předmětům. Je proto nezbytné, aby tuto problematiku poznali
nejen v teoretické rovině, ale aby si mohli v praxi vyzkoušet, co
všechno je možné ve vztahu k aplikaci v praxi. Získají tak
možnost se aktivní formou orientovat v dané problematice.
Popsaná metoda zjišťování a identifikace identifikace
krystalového složení, nebo fází ve vzorku daného materiálu jsou
dostatečně efektní, aby vzbudily zájem studentů. Tím jsou
přijatelné prakticky pro všechny studenty odborných středních
i vysokých škol technického charakteru. Fyzikální obsah je
dobře sdělitelný a tedy jednoduše zařaditelný do výuky s tím, že
pro studenty jednoznačně povede k lepšímu osvojení si dané
problematiky. Využívání metod výuky, kdy se kromě klasického
teoretického rozboru učiva zařadí i praktické ověření vede
u studentů k lepšímu osvojení si poznatků z dané problematiky.
Studenti, kteří se aktivně podílejí na výuce a při řešení
problémů zdokonalují své vědomosti.

[1]

Vyhodnocení
Jednou z primárních aplikací využití difrakce rtg. paprsků je
identifikace krystalového složení, nebo fází ve vzorku daného
materiálu. Sofware určený k diagnostice naměřených dat
dokáže poměrně snadno vyhodnotit pomocí vyhledávání
a kombinací peaků a profilových naměřených dat (obr. 2).
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VYBRANÉ KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL
SELECTED CORE COMPETENCIES OF TEACHERS OF VOCATIONAL SUBJECTS VOCATIONAL SCHOOLS
Katarína IMREOVÁ, Milan ĎURIŠ
Abstrakt
Do centra pozornosti vo vyučovacom procese sa už dlhšiu dobu dostáva problematika kľúčových kompetencií učiteľov, ktorá súvisí
so zvyšovaním efektivity vzdelávania na SOŠ. Musíme však konštatovať, že v porovnaní s inými krajinami je stále veľa možností ako
zlepšovať uplatňovanie nadobudnutých a osvojených kompetencií učiteľov SOŠ vo vyučovacom procese odborných predmetov.
Kľúčové slová: kompetencie, kľúčové kompetencie, kognitívne a informačné kompetencie
Abstract
The center of attention in the educational process has long been receiving the key issue of teachers' competence, which is related
to increasing the effectiveness of education at secondary vocational schools. However, we must say that in comparison with other
countries still many opportunities to improve the application of acquired skills and acquired SOŠ teachers in teaching vocational
subjects.
Key words: competences, key competences, information and cognitive competences
Úvod

Hrmo a Turek (2003, s.21) na základe analýz potrieb
spoločnosti vymedzujú šesť základných kategórií kľúčových
kompetencií:
a) informačné
b) učebné
c) kognitívne
d) interpersonálne
e) komunikačné
f) personálne
Rozdelenie jednotlivých kompetencií podľa Tureka nie je
jediné. Aj iní autori sa danej problematike venujú (napr. Helus,
Kyriacou, Blaško, Hrmo, Petty, Vališová, Kollář).
Z. Helus (1995, s.105) uvádza nasledovné kompetencie:
 odborno - predmetové – kompetencie vo vecných
základoch vyučovacích predmetov.
 psychologické – kompetencie v spôsoboch pohľadov na
žiakov a študentov z hľadiska ich vekových a individuálnych
zvláštností, možností i bariér, vytvárania vzťahov a postojov
k hodnotám.
 pedagogicko- didaktické – kompetencie v postupoch
práce s učivom, tak aby sa učivo pretváralo na
informovanosť a spôsobilosť osobnosti myslieť v danej
oblasti, vytvárať si názory, diskutovať, ďalej sa samostatne
orientovať.
 komunikatívne – kompetencie vo vytváraní vzťahov
a pospolitostí medzi učiteľom a žiakmi a medzi žiakmi
navzájom, vo vytváraní klímy súžitia, v rozvíjaní základov
občianskej spolupatričnosti.
 riadiace (pedagogicko - manažérske) – kompetencie
v realizácií možností využívať vzdelávaciu potencionalitu
obce a uplatňovať záujmy školy v obci, uvádzať deti do
širších súvislostí reálneho života okolia a vnášať ho do
diania školy.
 poradensko - konzultatívne – najmä vo vzťahu
k rodičom, najmä ak učiteľ rozpozná zvláštnosti detí
(nadania a handikepov) v zmysle rôznych smerov ich
individuality.
 plánovacie a pre projektovanie strategií - pre
výchovno- vzdelávaciu prácu so žiakmi a študentmi,
podieľať sa na tvorbe programov školy, tlmočiť ich
verejnosti a obhájiť ich.

V dôsledku rýchleho životného tempa, neustále sa
meniacich podmienok vo svete je nevyhnutnosťou vzdelávanie,
rozvíjanie nových zručností a potreba zlepšovania vedomostí
a schopností, ktoré umožňuje učiteľom stať sa lepšími
odborníkmi v danej oblasti. K základným faktorom, ktoré
umožňujú vykonávať učiteľskú profesiu a odovzdávať žiakom
nové poznatky, vedomosti patria kľúčové kompetencie.
Problematika kľúčových kompetencií učiteľov sa stáva čoraz
častejšie cieľom a obsahom pedagogického výskumu. Do centra
pozornosti sa dostali koncom 90-tych rokov, kedy sa začala
venovať pozornosť kvalite vzdelávania. Osvojené kľúčové
kompetencie umožňujú učiteľovi primerane veku žiakov na
strednej odbornej škole odovzdávať svoje nadobudnuté
vedomosti a zručnosti. Za prioritné považujeme venovať sa
danej problematike s cieľom zvýšiť kvalitu vyučovania
v odborných predmetoch na SOŠ. Kvalita vzdelávania na SOŠ sa
prejavuje na profile absolventa a následne na jeho uplatnení na
trhu práce. Preto je nevyhnutné vytvárať podmienky pre
vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a ostatných
pedagogických pracovníkov s cieľom ďalšieho osvojovania
nových a prehlbovania už nadobudnutých kľúčových
kompetencií.
1. Vybrané kľúčové kompetencie a ich charakteristika
Kľúčové
kompetencie
môžeme
v širšom
význame
charakterizovať ako ,,oprávnenosť osoby k niečomu“. Veľmi
často sa stretávame so synonymami pojmu kompetencia ako
schopnosť, zručnosť, efektívnosť, kapacita a pod. Termín
kľúčové kompetencie sa začal formovať v anglicky hovoriacich
krajinách na začiatku 70-tych rokov 20. storočia. Prechádzal
zmenami od pojmu ,,Basic Skills“ cez ,,Competences“ až k
výslednému pomenovaniu ,,Key Competences“.
Kľúčové kompetencie je zvnútornený, vzájomne prepojený
súbor nadobudnutých vedomostí, zručností, schopností,
postojov a hodnotových orientácií, ktoré sú dôležité pre kvalitný
rozvoj osobnosti jednotlivca, jeho aktívne zapojenie sa do
spoločnosti, uplatnenie v zamestnaní (Blaško,2009, s.46).
Kľúčové kompetencie umožňujú jednotlivcovi aktualizovať
nepretržite jeho vedomosti a zručnosti uplatniteľné životnej
praxi. Kompetencia je správanie (činnosť alebo komplex
činností), ktoré charakterizuje vynikajúci výkon v niektorej
oblasti (Turek, 2001, s.235).
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K základným pedagogickým kompetenciám, prispievajúcim
k úspešnosti vyučovacieho procesu Kyriacou (1996, s. 23)
zaraďuje:
 plánovanie a príprava na vyučovaciu hodinuspôsobilosti podieľajúce sa na výbere didaktických cieľov,
na voľbe cieľových zručností, ktoré majú žiaci na konci
hodiny zvládnuť a spôsobilosti zvoliť najlepšie prostriedky
na dosiahnutie týchto cieľov.
 realizácia vyučovacej hodiny – spôsobilosti potrebné na
úspešné zapojenie žiakov do vyučovacej činnosti.
 riadenie vyučovania – spôsobilosti potrebné na riadenie
a organizáciu učebných činností, ktoré udržia pozornosť
žiakov, ich záujem o aktivitu.
 klíma triedy – spôsobilosti potrebné na vytvorenie
a udržanie kladných postojov žiakov voči vyučovania a ich
dlhodobú motiváciu.
 poriadok – spôsobilosti potrebné na udržanie poriadku
a na riešenie všetkých prejavov nežiaduceho správania
žiakov.
 hodnotenie prospechu žiakov – spôsobilosti potrebné na
hodnotenie výsledkov žiakov, aplikované pri formatívnom
hodnotení i sumatívnom hodnotení.
 hodnotenie vyučovania (evalvácia vlastnej práce,
sebareflexia) – spôsobilosti potrebné na evalváciu vlastnej
práce s cieľom jej zlepšovania.
Všetky uvedené kľúčové kompetencie majú dôležitý význam
a vzájomne sa ovplyvňujú. Ich osvojenie si vyžaduje činnostný
prístup vo výučbe. Naším zámerom je venovať sa problematike
informačných, kognitívnych
a vybraných
pedagogickodidaktických kompetencií.
Hlavným dôvodom prečo sme sa rozhodli venovať
problematike
informačných, kognitívnych
a vybraným
pedagogicko-didaktickým kompetenciám je zefektívňovanie
a rozširovanie nových spôsobov učenia sa žiakov, ktoré ich
stimulujú riešiť problémy, vedieť kriticky zhodnotiť problémy
a hľadať tvorivým spôsobom možné riešenia. To si však
vyžaduje aby učiteľ odborných predmetov mal osvojené také
kompetencie, ktoré im umožnia splniť stanovené ciele.

Informačná gramotnosť

Informačné kompetencie



Informačná
gramotnosť,
ako
súčasť
informačnej
kompetencie je zameraná predovšetkým na oblasť informácií.
Stručne sa túto informačnú gramotnosť po obsahovej stránke
pokúsime uviesť nasledovne:
 lokalizovať rôzne zdroje (knižné, počítačové atd.),
obsahujúce potrebné informácie,
 nájsť v týchto zdrojoch potrebné informácie,
 vedieť informácie kriticky zhodnotiť(ich prínos, pravdivosť,
užitočnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť a pod.)
 použiť informácie na riešenie problémov,
 chápať a rešpektovať ekonomické, právne, sociálne
a kultúrne problémy spojené s využitím informácií,
 efektívne sprostredkovať informácie iným v rôznych
podobách (slovne, písomne, graficky), a to v priamom
styku, ako aj prostredníctvom rôznych technológií (vrátane
informačných a komunikačných). Hrmo, Turek, 2003, s. 22.
Počítačová gramotnosť ako súčasť informačnej kompetencie
je úzko prepojená s informačnou gramotnosťou, počítačová
gramotnosť má svoje špecifiká, ktoré možno stručne
charakterizovať nasledovne:
Počítačová gramotnosť








Osobné počítače, internet, mobilné telefóny, ale aj ďalšie
informačné a komunikačné technológie (IKT) dnes značným
spôsobom urýchľujú ako získavanie tak aj využívanie informácií.
Mať osvojené informačné kompetencie znamená využívať
počítač a jeho príslušenstvo na získavanie, posudzovanie,
ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií a na
komunikáciu
a účasť
na
spolupracujúcich
sieťach
prostredníctvom internetu. Je vhodné poukázať na význam
a nevyhnutnosť
informačných
kompetencií.
Využívanie
informačných a komunikačných technológií je vhodné najmä pri
rozvíjaní tvorivého myslenia u žiakov, kde učiteľ zadáva žiakom
rozsiahlejšie práce (napr. seminárne práce, problémové úlohy,
projekty), ktoré spracovávajú a výsledky ktorých prezentujú
s využitím IKT. Hlavným prínosom je dosiahnuť, aby sa IKT
využívali vo vyučovaní predovšetkým na aktívnejšie
a zodpovednejšie
prístupy
k učeniu,
na
rozvíjanie
samostatnejších a flexibilných procesov napr. aktuálne
informácie, animácie činností rôznych zariadení a procesov,
dostupné uloženie na webových stránkach podnikov, firiem,
inštitúcií, využívanie nekomerčných softvérov, rôzne demo
verzie a pod. Informačné kompetencie obsahujú informačnú
a počítačovú gramotnosť. Pre lepšie porozumenie, čo tieto
pojmy znamenajú sa pokúsime o ich stručnú charakteristiku.

poznať, rozumieť a vysvetliť základné pojmy z oblasti
informačných technológií (softvér, hardvér, druhy počítačov,
hlavné časti osobného počítača atd.)
používať osobný PC a pracovať so súbormi údajov (zapnúť,
reštartovať a vypnúť PC, vedieť vyhľadať požadovaný
program, voliť a pracovať s ikonami obrazovky PC, vedieť
vykonávať kópie, vytlačiť požadované údaje, vymazať
nepotrebné údaje),
pracovať s textovým editorom PC,
tvoriť a pracovať s tabuľkami, grafmi, číselnými údajmi
(v programe Excel),
vytvárať a pracovať s databázami PC (napr. Microsoft
Access, Oracle MySQL),
tvoriť pomocou PC prezentácie (napr. v programe Power
Point)
získavať informácie a komunikovať prostredníctvom PC
(pracovať s internetom, využívať prácu s E- learningom,
Moodle,
iTutor,
prezentovanie
učiva
pomocou
interakatívnej tabule, ktorá využíva program Activ Ispire
a pod., ovládať elektronickú poštu). Hrmo, Turek, 2003, s.
22.

Informačná a počítačová gramotnosť je dnes už
nevyhnutnou súčasťou učiteľa odborných predmetov podobne
ako aj kognitívne kompetencie.
Kognitívne kompetencie
Každý deň sa stretávame s rôznymi prekážkami,
ťažkosťami, hľadaním riešenia, množstvom úloh, ktoré je
potrebné vyriešiť, to je realita každodenného života človeka. Na
riešenie úloh je však nevyhnutné analyzovať, aplikovať
osvojené vedomosti a myslieť.
Autori (Hrmo, Turek, 2003, s. 80) zaoberajúci sa
problematikou kľúčových kompetencií uvádzajú nasledovnú
definíciu: Kognitívne kompetencie sú spôsobilosti efektívne
riešiť problémy, kriticky a tvorivo myslieť vytvárajú množinu
spôsobilostí, ktoré patria medzi kľúčové kompetencie učiteľa.
Kognitívne kompetencie obsahujú tri oblasti (riešenie
problémov, kritické myslenie, tvorivé myslenie):
a) riešenie problémov - používanie problémových metód vo
vyučovacom procese je pre učiteľa odborných predmetov
náročnejšie
ako
výučba
tradičnými
metódami.
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Organizovanie
problémových
situácií
učiteľom
je
cieľavedomé a zámerné. Učiteľ je v úlohe pomocníka pri
žiakovom učení sa. Tieto prístupy využívajú skúsenosti
žiakov a umožňujú vyššiu úroveň poznávania, rozvíjania
vyšších foriem myslenia. Problémová úloha, ak má spĺňať
svoju funkciu na to je dôležité vyvolať proces mysleniam pri
ktorom sú nároky primerané schopnostiam a možnostiam
žiaka, ktorý musí chcieť prekážku prekonať. Ak má žiak
nájsť východisko z problémovej situácie, musia byť
v problémovej situácii dve stránky:
motivačná stránka obsahuje prebudenie potreby, záujmu
žiaka na odstránenie protirečenia a možnosti odstrániť ho,
predmetovo – obsahová obsahuje isté vstupné
vedomosti žiaka, ktoré zodpovedajú obsahu problémovej
situácie a intelektuálne prostriedky na používanie vecného
obsahu (Hrmo,Turek,2003,s.81).

Tvorivý učiteľ pozitívne ovplyvňuje priebeh a výsledky
vyučovacieho procesu tým, že vo svojej práci vytvára priestor
pre otázky a riešenia žiakov, skúša nové postupy, metódy, učí
žiakov riešiť problémy, vytvára netradičné úlohy, ktoré majú
viacero riešení a tým podporuje tvorivosť svojich žiakov.
Snahou o rozvíjanie tvorivého myslenia žiakov je zaraďovanie
cvičení a didaktických hier do vyučovacieho procesu. Žiak
preberá na seba rôzne role, rozvíja svoje schopnosti, rieši
problémy.
Súčasťou kognitívnych kompetencií je aj metakognitívne
učenie sa, pri ktorom si žiak uvedomuje, ako sa učil, čo mu
pomáhalo a čo sa potrebuje učiť ďalej ( Hrmo, Turek, 2003,
s.83).
Pedagogicko - didaktické kompetencie
Vyučovať správnym spôsobom a s presnosťou je zásadným
spôsobom spojené s nutnosťou rozvíjať rozhodovacie ako aj
výkonové kompetencie učiteľa. Rozlišovanie týchto dvoch
kompetencií je mimoriadne dôležité, pretože vyučovací proces
učiteľov na SOŠ zahŕňa jednak myšlienkové procesy tak aj
navonok prejavujúce sa aktivity. Problematikou pedagogických
kompetencií sa už dlhšiu dobu zaoberá viacero autorov
(Kyriacou, Švec, Průcha, Spilková, Kalhous, Obst). Každý
z uvedených autorov má na danú problematiku rozličný uhol
pohľadu. Podľa autora Kyriacoua (2012, s.8) je pedagogická
kompetencia chápaná ako účelná a cieľovo orientovaná činnosť
učiteľa, zameraná na riešenie pedagogických situácií
a problémov, ktorými podporujú učenie sa žiakov.
Uvedený autor ďalej rozlišuje tri základné prvky
pedagogických kompetencií:
1. vedomosti, ktoré zahŕňajú učiteľove poznatky týkajúce sa
daného odboru, žiakov, kurikula, vyučovacích metód,
rôznych faktorov, ktoré môžu mať vplyv na vyučovanie
a učenie, a jeho vedomosti o vlastných pedagogických
kompetenciách,
2. rozhodnutia, ktoré zahŕňajú uvažovanie a rozhodovanie
v priebehu prípravy na vyučovaciu hodinu, počas nej a po
nej, zamerané na dosiahnutie najlepších možných
vzdelávacích výsledkov,
3. činnosť, ktorá poukazuje na správanie učiteľa, kde
základným cieľom je pomáhať učeniu sa žiakom.

b) kritické myslenie - je charakterizované ako zámerná
aplikácia vyšších myšlienkových procesov, analýzy, syntézy,
spoznania a riešenia problémov, usudzovania a hodnotenia
(Hrmo, Turek, 2003, s. 82). Kritické myslenie, jednak
u učiteľov odborných predmetov ako aj u žiakov, je
potrebné podporovať tvorivým myslením. Mať kritické
myslenie má význam pre efektívne učenie sa a pre
produktívny život. Cieľom kritického myslenia je riešenie
problémov, hodnotenie názorov, porozumenie. Pri kritickom
myslení je dôležité myslieť viac na rozum ako na city,
kladenie otázok, klásť dôraz na precíznosť.
c) tvorivé myslenie – v zhode s poprednými svetovými
i slovenskými autormi Hrmo, Turek (2003, s.105) uvádzajú
axióm tvorivosti:
1. Tvorivosť je produkcia nových a vhodných (užitočných,
hodnotných) produktov- myšlienkových i materiálnych,
Tvorba týchto nových produktov sa pritom nemôže
realizovať
iba
reprodukovaním
už
naučeného
a poznaného, t.j. iba na základe pamäte a naučených
postupov činnosti.
2. Tvorivý proces nie je procesom nadprirodzeným
a nevyspytateľným. Rovnako ako každý iný psychický
proces, aj tvorivý proces možno vedecky skúmať,
analyzovať, experimentovať s ním a kontrolovať ho.
3. Tvorivý proces nie je jednoduchý a izolovaný proces.
Pod týmto pojmom je zahrnutý komplex poznávacích,
motivačných, postojových, citových, environmentálnych
a iných faktorov.
4. Tvorivý proces je možný u každého človeka, t.j. každý
človek je do určitej miery tvorivý. Niekto môže objaviť
niečo nové, čo je nové iba pre neho, ostatní to už
poznajú. Iný zasa objaví, v či vykoná niečo nové v rámci
skupiny ľudí.
5. Tvorivý proces je možný vo všetkých oblastiach ľudskej
činnosti. Nielen vo vede, umení, technike –
vynálezcovstve, ale aj v športe, obchode, politike,
vyučovaní i učení sa. Avšak nie každá činnosť poskytuje
rovnaké možnosti pre tvorivosť.
6. Tvorivosť, tvorivé schopnosti, tvorivé myslenie je možné
rozvíjať, formovať, trénovať, t.j. možné ich zvyšovať.
7. Tvorivosť je zložitá v tom, že človek musí veľa vedieť,
poznať premýšľať, byť vysoko motivovaný, vytrvalý,
musí mať rozvinuté kognitívne schopnosti (vnímanie,
pamäť, predstavivosť, myslenie) aby mohol vytvoriť
nový a hodnotný produkt.
8. Tvorivý proces u vysoko tvorivých a menej tvorivých
ľudí, dlhodobý a krátkodobý proces sa nelíšia podstatou,
ale iba intenzitou, hĺbkou a rozsahom.

Vlastný model pedagogických kompetencií uvádzajú autori
(Kalhous, Obst a kol., 2002, s. 98) v nasledovnej hlavnej
skupine:
1. kompetencie k vyučovaniu a výchove(diagnostická,
psychopedagogická a komunikatívna kompetencia),
2. osobnostná
kompetencia
(zodpovednosť
učiteľa
pedagogické rozhodnutie, autenticita, akceptovanie seba
i ostatných)
3. rozvíjacia
kompetencia
(adaptivita,
informačné,
výskumné, sebareflektívne autoregulatívne kompetencie).
Ak má učiteľ zdokonaľovať svoje učiteľské kompetencie,
potrebuje zdokonaľovať spôsoby myslenia a rozhodovanie sa
o vyučovacom procese ako aj kompetencie potrebné
k praktickému uplatňovaniu týchto rozhodnutí vo vyučovacom
procese. Vykonávať učiteľskú profesiu na SOŠ vyžaduje
sústavnú prípravu, myslenie, vedieť kriticky zhodnotiť svoj
výkon vo vyučovacom procese, ale predovšetkým vyžaduje
neustálu snahu osvojovať si nové poznatky, kráčať s novými
možnosťami výučby, snahou robiť svoju prácu čo
najefektívnejšie a nestagnovať pri tradičnom spôsobe
vyučovania. Hlavnou činnosťou učiteľov na SOŠ je navrhovať
a vytvárať takú učebnú činnosť, kde žiak nadobúda čo
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najefektívnejším spôsobom poznatky, ktoré sú výučbovým
cieľom daného odborného predmetu. Každý učiteľ potrebuje
mať na začiatku vyučovacej hodiny predstavu o tom, čo má
žiakov v odbornom predmete naučiť a aký bude mať prínos pre
žiakov. Príprava na vyučovaciu hodinu si preto vyžaduje
plánovanie a prípravu na vyučovaciu hodinu, ktorá obsahuje
štyri prvky:
a) výber vyučovacích cieľov- rozumieme nimi ciele, ktoré
bude vyučovacia hodina obsahovať,
b) výber činností a rozvrhnutie hodiny – zaraďujeme sem
typ a druh činností, ktoré budú použité (napr. výklad, práca
v skupinách), poradie, časový rozvrh jednotlivých činností,
výber potrebných pomôcok, ktoré budú vo vyučovacom
procese použité,
c) príprava učebných pomôcok, ktoré učiteľ bude
používať pri výklade – príprava rôznych materiálov,
vypracovanie vzorových príkladov pre činnosť žiakov,
kontrola učebne v ktorej bude vykonávať vyučovací proces,
kontrola funkčnosti interaktívnej tabule,
d) rozhodnutie o spôsobe sledovania a hodnotenia
postupu práce žiakov a ich výsledkov počas vyučovacej
hodiny i po jej skončení, aby bolo možné zhodnotiť, akú
činnosť dosiahli žiaci pri určenom vyučovacom procese
(Kyriacou, 2012, s. 31).

celoživotný proces, udržiavaný dynamikou vzdelávania
a sebavzdelávania a následným primeraným odovzdávaním
odborných vedomostí, zručností a návykov žiakom vo
vyučovacom procese.
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KYBERNETIKA V ROLI TEORETICKÉHO VÝCHODISKA PRO STUDIUM UČITELSTVÍ TECHNICKÉ VÝCHOVY
CYBERNETICS IN THE ROLE OF THE THEORETICAL BASIS FOR STUDY OF TEACHING TECHNICAL
EDUCATION
Jaroslav NOVÁK
Abstrakt
Text se zabývá významem kybernetiky jako oboru, který tvoří významný základ pro předměty pregraduální výuky studentů oboru
technické výchovy, tedy budoucích učitelů technicky zaměřených předmětů základních a středních škol
Kľúčové slová: kybernetika, technická výchova, příprava učitelů
Abstract
Text discusses the importance of cybernetics as a discipline, that constitutes an important basis for undergraduate courses of
students of technical education, future teachers of technical subjects in primary and secondary schools
Key words: cybernetics, technical education, teacher training
Úvod

potřeby praxe. Ty jsou vyjádřeny typicky v kurikulárních
dokumentech základních a středních škol, pro které jsou
studenti připravováni. Analýzou dokumentů lze dojít k vědním
oborům, tvořícím základ obsahů požadované struktury
předmětů oboru studia. Jedním takovým významným
a stěžejním oborem je kybernetika. Následující text se zabývá

Při koncepci nebo změnách obsahu pregraduální výuky
vysokoškolských předmětů fakult připravujících učitele oboru
technické výchovy je třeba vycházet z teoretického základu
oboru. Ten by měl vycházet z profilu absolventa, reflektujícího
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odůvodňováním, proč je kybernetika tak významná pro VŠ
studium zmíněného oboru (nejen) v ČR. K tomu je ještě třeba
dodat, že v oblasti techniky tvoří matematika a fyzika obecné
nástroje pro matematicko-fyzikální výpočty, jejich potřeba je
zcela zřejmá a spolu s kybernetikou tvoří obecný metodologický
základ studijního oboru. Stranou ponechme ještě zdánlivě
filosofický, ale veskrze praktický pohled na chemii, jejíž postupy
se prolínají technologiemi možná ještě více, než zákonitosti
fyzikální, ale jejíž hlubší studium je zcela mimo rozsah studia
učitelství technické výchovy.
Většina oborů fakult připravujících učitele v oblasti technické
výchovy je akreditována pro pedagogickou kvalifikaci výuky na
2. stupni základních škol a pro školy střední. Východiskem pro
analýzu jsou tedy rámcové vzdělávací programy pro základní
školy, gymnázia a další střední školy. Pro další text je pominutý
rozdělený stupeň přípravy bakalářské a navazující magisterské,
protože v reálné praxi fakulty očekávají pokračování studia ve
shodně oborově zaměřeném následném magisterském studiu,
tedy jak to bylo jedině možné při studiu neděleném. Obdobně,
vynechány jsou Rámcové vzdělávací programy (RVP) zejména
pro dvouleté a tříleté učební obory středních škol, protože
absolventi pedagogických fakult tvoří jen minimální část
pedagogů těchto škol.
Pro vzdělávání studentů VŠ pak platí, že musí poznat nejen
vlastní předmět (obsahy) výuky daných škol, ale i související
teoretické pozadí – např. pro seznámení žáků i jen druhého
stupně ZŠ s činností domácích spotřebičů je reálně nutné, aby
učitel chápal jejich funkce z elektrického a funkčně
systémového pohledu. K dále uvedeným vybraným obsahům
kurikula různých typů škol a jejich zaměření pak můžeme
přiřadit části kybernetiky, které se danými obsahy výuky
zabývají v přípravě učitelů.

v novověku
je
jednoznačně
spojena
s mechanizací,
automatizací, průmyslovou revolucí a v současnosti zcela běžně
s vývojem průmyslových zařízení a aplikací, včetně čím dál více
pronikajících metod řízení procesů, a to nejen v průmyslu,
robotiky, a i nečekaných oborů, například výtvarného umění
(kinetismus).
Důležité pojmy v definicích jsou řízení, informace, systém.
Ty se v různých kontextech objevují prakticky ve všech
odvozených oborech. Z toho se dá jednoznačně ukázat na
velkou část výukových souvislostí, protože chápání světa
v systémovém pojetí je čím dál častější, používání informací
také v mnoha souvislostech je zřejmé a řízení na všech úrovních
včetně oblastí personálních je zcela zřejmé. Uvedené pojmy
jsou dostatečně obecné a jejich použití je odůvodněné ve velké
části předmětů na VŠ a nezbývá, než si jejich souvislosti
s kybernetikou uvědomit. Pojmy nemusí souviset a nesouvisí
výhradně s technikou, i společnost a chování jedinců v ní je
vlastně systémovou záležitostí, má závislosti komunikační a
informační, stejně tak i biologie využívá systémový přístup.
Kybernetika se dále dělí na teoretickou a aplikovanou, některé
zdroje k tomuto dělení přidávají technickou kybernetiku přímo
jako třetí samostatnou část. To jen zdůrazňuje význam
kybernetiky pro oblast techniky, tedy i pro přípravu studentů
pro oblast technické výchovy.
Do teoretické kybernetiky se řadí zejména teorie informace,
teorie algoritmů a her, teorie systémů, teorie řízení a teorie
učení.
Do oborů aplikované kybernetiky se obvykle řadí technická
kybernetika jako hlavní aplikační oblast a automatizace jako
proces aplikování technické kybernetiky, samostatně se uvádí
čím dál častěji robotika, management jako teorie řízení,
biokybernetika,
biomedicína,
ekonomická
kybernetika,
sociologická kybernetika a pro školství je zajímavá
i kybernetická pedagogika.
Technická kybernetika zahrnuje mj. i pojmy automatizace,
robotika, modelování a simulace, ovládání, řízení a regulace,
opět to jsou pojmy, prolínající se celou oblastí techniky
a technologiemi.
Z uvedeného vyplývá, že kybernetika a její obory přímo
nebo aplikovaně pokrývají oblasti, které jsou zaměřené na
techniku jako takovou – i to vlastně stačí k tomu, aby se
kybernetika stala zásadním vyučovacím předmětem v přípravě
studentů (učitelství) oboru technické výchovy. Jednotlivé její
pojmy, části, teoretické postupy a aplikační možnosti pak přímo
nebo v souvislostech zasahují do naprosté většiny obvykle
vyučovaných
předmětů.
Příkladem
jasného
využití
kybernetických poznatků a celého podoboru může být třeba
robotika, v podobě používání stavebnic s využitím algoritmizace,
řízení a technických poznatků zařazovaná do výuky základních
i středních škol čím dál častěji (samozřejmě, že s ohledem na
finanční možnosti škol a dovednosti učitelů, ale toho se tento
text netýká).
Dalším jednoznačným důsledkem je význam kybernetiky
i pro informační a komunikační technologie (ICT), oblast, která
se s technickou výchovou částečně prolíná (mj. na úrovni
algoritmizace a řízení). Na řadě škol vyučuje předměty
technické a „počítačové“ jeden učitel, ne vždy jsou dva, jeden
s aprobací na ICT a druhý na technickou výchovu.

Kybernetika, její vymezení a související obory
Kybernetika je samostatná vědní disciplína a má několik
různých definic, které jsou podobné, hlavní prvky vymezují také
poměrně v souladu. Dvě z takových definic ji popisují stručně
a třetí s důrazem na informaci jako všeprolínající se fenomén
datového charakteru:
 Kybernetika
je
matematická
věda
zabývající
se
kvantitativními a strukturními zákonitostmi řízení, sdělování
zpráv, informací a kontroly samoregulujících se soustav,
včetně živých organismů a lidské společnosti. Prakticky
zasahuje do všech vědních oborů.
 Kybernetika
je
mezioborová
disciplína
zkoumající
systémovým přístupem chování fyzikálních, řídících,
společenských, biologických a ekonomických jevů.
 Původně se kybernetika zabývala vazbami a řízením v živých
organismech a strojích, později se její zájem rozšířil i na
sociální systémy. Obecně se kybernetika chápe jako vědní
obor, zabývající se kvantitativními a strukturními
zákonitostmi řízení, sdělování a kontroly samoregulujících se
soustav. Kybernetika pojímá řízení jako informační proces.
Tento informační proces se uskutečňuje prostřednictvím
příjmu, uchovávání, zpracování a předávání informace ve
složitém dynamickém systému. Z tohoto hlediska bývá také
kybernetika charakterizována jako věda o příjmu,
uchovávání, zpracovávání a využívání informace. V závěsu
na rozvoj kybernetiky navazuje i rozvoj oboru, který se
zabývá teorií zpracování dat neboli informatika. Informatika
je chápána jako spíše technická disciplína, jejímž
předmětem je počítač a jeho technické a programové
vybavení, díky němuž se zpracovávají data.
V historickém vývoji se kybernetika uvedla jako nauka
o řízení (tehdy mechanických soustav), týkala se vývoje
mechanických zařízení včetně např. mechanických hraček,

Charakteristika obsahů kurikulárních dokumentů
základních a středních škol
V RVP pro základní vzdělávání pro 2. stupeň jsou
témata pro oblast techniky obsažena především ve vzdělávací
oblasti Člověk a svět práce, která postihuje široké spektrum
pracovních činností a technologií. Zaměřuje se na praktické
pracovní dovednosti a návyky, je založena na tvůrčí myšlenkové
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spoluúčasti žáků. Je rozdělena na osm tematických okruhů,
z nichž např. Design a konstruování a Využití digitálních
technologií jsou školou volitelné a Svět práce je povinný. Do
cílových kategorií patří mj. technika jako součást lidské kultury,
spojená s pracovní činností člověka. Do vzdělávacího obsahu
patří mj. práce se stavebnicemi včetně montáže a demontáže,
organizace a plánování pracovní činnosti, používání technické
dokumentace, blok Design a konstruování, využití digitálních
technologií a blok Svět práce.
Další vzdělávací oblastí je Informační a komunikační
technologie, jejíž cílové zaměření se kybernetiky (a s ní
související teorie informace, i teorie algoritmů a her) dotýká
jednoznačně a velmi úzce, při různých podobách zpracování
informace, funkční analýze a popisech prvků ICT, při
modelování a simulaci – nejen pro základní vzdělávání, ale
zejména pak na středních školách.
RVP pro gymnázia obsahuje též vzdělávací oblast Člověk
a svět práce, ve které jsou technické principy spojené v cílovém
zaměření vzdělávací oblasti s ekonomickým chápáním světa.
Vzdělávací oblast zahrnutá v RVP G týkající se ICT se nazývá
Informatika
a informační
a
komunikační
technologie.
V souvislosti s kybernetikou je prohlouben požadavek na
systémové chápání, porozumění základním pojmům a metodám
informatiky jako vědního oboru, využívání prostředků ICT
k modelování a simulaci.
Rámcové vzdělávací programy středního odborného
vzdělávání jsou tvořeny pro obory středoškolského vzdělávání.
Pro každý obor vzdělání uvedený v Nařízení vlády o soustavě
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
samostatný RVP (celkem bylo vydáno téměř tři sta RVP).
Obory kategorie M a L uvedené v Nařízení poskytují
střední vzdělání s maturitní zkouškou, z pohledu absolventů
technické výchovy to jsou ze všech středních odborných škol asi
jejich nejčastější působiště. V kategoriích je několik oborů, resp.
přímo skupin oborů, ve kterých se absolventi mohou uplatnit:
 18 Informatické obory,
 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
(tam v dřívější soustavě patřilo více oborů zaměřených mj.
na
elektrotechniku,
automatizaci,
mechatroniku
i strojírenství),
 63 Ekonomika a administrativa (dříve např. včetně
podnikového hospodaření, managementu mnoha různých
oborů, Metody a technika informační práce),
 ve skupině oborů 78 Obecně odborná příprava jsou
zařazeny obory lyceí, mj. technické a ekonomické lyceum.
Obory kategorie E poskytují střední vzdělání s výučním
listem. Do těchto oborů oproti kategoriím M a L jsou z výše
uvedených
oborů
zahrnuty
jen
26
Elektrotechnika,
telekomunikační a výpočetní technika.
Jestliže nahlédneme do RVP těchto oborů, nalezneme v nich
řadu kompetencí, které souvisejí s uplatňováním výuky podle
poznatků kybernetiky a jejích oborů. Kompletní výčet je
rozsáhlý, jako příklad lze uvést namátkou např.
 obor 23-41-M/01 Strojírenství, část Odborné kompetence:
navrhovat a konstruovat strojní součásti, mechanizmy …
a části strojů, nástroje … Měřit základní technické veličiny,
 26-41-M/01 Elektrotechnika, část Odborné kompetence:
Uplatňovat zásady normalizace, řídit se platnými
technickými normami a graficky komunikovat … Provádět
elektrotechnické výpočty a uplatňovat grafické metody
řešení úloh … Provádět montážní a elektroinstalační práce,
navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické
obvody … Měřit elektrotechnické veličiny,
 78-42-M/01 Technické lyceum, část a) Klíčové kompetence:
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob

řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení
(logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace;
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění …
Kompetence
využívat
prostředky
informačních
a komunikačních technologií a pracovat s informacemi … b)
Odborné kompetence: vzdělávání směřuje k tomu, aby
absolventi ovládali základní metody vědecké práce a řešení
technických problémů; používali grafickou komunikaci jako
dorozumívací prostředek technické praxe.
Shrnutí
Podobně bychom mohli analyzovat všechny uvedené obory
v jejich kompetencích obecných i odborných a zaměřit se v RVP
ještě dále a podrobněji, na kurikulární rámce pro jednotlivé
oblasti vzdělávání – ty vymezují závazný obsah všeobecného a
odborného vzdělávání a požadované výsledky vzdělávání. Mohli
bychom postupovat ještě do nižší úrovně a sledovat obsahy
vzdělávání, které se v nich člení na vzdělávací oblasti
a obsahové okruhy.
Prakticky všude bez výjimek najdeme v RVP výuková
témata, která vyžadují znalosti z kybernetiky a jejích oborů,
z jejích metodických postupů. Proto je tedy možné konstatovat,
že kybernetika se svými poznatky se prolíná technicky (a
informaticky) zaměřenými studijními obory.
Záver
Po řadu desetiletí je kybernetika a její vědecký přístup základem
navazujících vědeckých objevů, vynálezů a pokroku, nástrojem
technického
zdokonalování,
pokroku
v průmyslu.
Je
i významným základem nejen vysokoškolského studia pro
výklad a pochopení principů techniky a technologií, pro
systémový přístup k technickým i biologickým a sociálním
systémům, usnadňuje studentům chápat vnitřní vztahy
v soustavách chápaných systémově, funkčnost a vazby jejich
částí, vztahy k jejich okolí. Jeví se být nezbytným teoretickým
až
teoreticko-praktickým
vyučovacím
předmětem
pro
vysokoškolské studium oboru technické výchovy.
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RECENZIA VEDECKEJ MONOGRAFIE
AUTOR: TOMKOVÁ, V. Technická neverbálna komunikácia. Nitra: PF UKF, 2013. 202 s. ISBN 978-80-558-0367-8
Ján STEBILA
V technickom vzdelávaní sa od žiaka vyžaduje schopnosť
zobraziť technickú myšlienku pomocou vhodného grafického
jazyka tak, aby sa minimálne splnili kritériá jednoznačnosti,
presnosti, úplnosti, zrozumiteľnosti a pod.
Vedecká monografia Technická neverbálna komunikácia je
obsahovo celá zameraná na schopnosť žiakov základnej školy
komunikovať vo forme grafických obrazov. Autorka sa v úvode
veľmi podrobne a vecne venuje verbálnej komunikácii ako
prostriedku dorozumievania. V texte sú uvedené špecifiká
neverbálnej komunikácie ako formy pedagogickej komunikácie
a možnosti jej rozvoja v technickom vzdelávaní žiakov základnej
školy. Pomocou grafických obrazov sa vyjadruje aj ku
charakteristike
grafickej
komunikácie
a priestorovej
predstavivosti.
Ako spoluautorovi viacerých učebníc Dopravnej výchovy pre
základné školy mi nedá nespomenúť a pochváliť autorku, že sa
v texte zmieňuje aj ku grafickým obrazom, ktoré nie sú
využívané len v technických odboroch, ale uplatňujú sa aj vo
všetkých oblastiach života človeka - dopravné a bezpečnostné
značenia, piktogramy. Veľmi vhodným a adresným východiskom
pre prieskum a následne i kvantitatívny výskum autorky,
uvedený v monografii, je podrobná analýza jednotlivých
vývinových štádií dieťaťa od narodenia po ukončenie základnej
školy. Tieto získané informácie prinášajú nový, iný pohľad na
vývinové štádiá jednotlivca, a to so zreteľom na vývin tých
oblastí jeho osobnosti, ktoré priamo ovplyvňujú rozvoj
technickej neverbálnej komunikácie ako jedného z faktorov
technického tvorivého myslenia.
Druhá časť publikácie sa venuje výskumu vplyvu školskej
reformy na rozvoj grafických zručností žiakov v technickom
vzdelávaní. Oceňujem, že výsledky výskumu boli porovnávané
s výsledkami certifikovaných meraní Testovania 9 a OECD PISA,
čo prináša danej publikácii väčšiu vážnosť.
Monografia je napísaná kompetentným výskumníkom
(pedagógom), ktorý sa opiera o analýzy, vlastné výskumné
výsledky a praktické poznatky o danej problematike. Vďaka
tomu je prezentovaná originálnym pohľadom autora na úlohu
technickej neverbálnej komunikácie. Každá časť monografie je
logicky, tematicky a prehľadne rozvrhnutá.
Monografia je určená pre učiteľov, pedagogických
pracovníkov, ale aj študentov, ktorí sú zapojení do riešenia
problematiky neverbálnej komunikácie. Pôsobí uceleným
dojmom, má všetky predpoklady na to, aby prispela
k intenzívnejšiemu vnímaniu súvislostí podnecujúcich rozvíjanie
technickej neverbálnej komunikácie. Pri hodnotení publikácie
ako celku je jednoznačne vidieť, že poukazuje na význam
a opodstatnenosť rozvoja grafickej komunikácie žiakov ako
nástroja na rozvoj ich kreativity v technickom vzdelávaní.

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, vypísaná v januári 2013, bola podnetom
na predkladanie projektov zameraných na zvýšenie kvality
odborného vzdelávania. Ako sa v nej uvádza, špecifickým
cieľom opatrenia je „uskutočniť obsahovú prestavbu
vzdelávania na základných a stredných školách a s využitím
inovatívnych foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako
aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl
a ďalšieho vzdelávania“. S cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň
populácie v Slovenskej republike sa začala realizovať v roku
2008 školská reforma. Obsah vzdelávania sa prispôsoboval
obsahu vzdelávania vyspelých krajín Európskeho spoločenstva.
Špecifikom technického vzdelávania je aj, že verbálnu
komunikáciu vhodne dopĺňajú rôzne formy neverbálnej
komunikácie na vyjadrenie technickej myšlienky. Komunikácia
je požadovaná za základnú zložku medziľudskej interakcie. Slúži
na prenos a odovzdávanie rôznych informačných obsahov.
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Publikácia je napísaná prehľadne a má predpoklad vhodne
doplniť knižný fond v danej oblasti nielen v Slovenskej
republike. Ponúka úplne nový, originálny pohľad na význam
rozvíjania
technickej
neverbálnej
komunikácie
žiakov
základných škôl. Z tohto aspektu možno predloženú publikáciu

považovať za „vydarené“ dielo, ktoré vrelo doporučujem
všetkým záujemcom k dôkladnému prečítaniu.
Recenzia na vedeckú monografiu vznikla s grantovou
podporou MŠVVaŠ SR pre projekt KEGA 005 UMB-4/2011.

ODDELENIE TECHNIKY NA KATEDRE FYZIKY, MATEMATIKY
A TECHNIKY FHPV PU V PREŠOVE
Jozef PAVELKA

Všeobecná charakteristika katedry

laboratórnou a výpočtovou technikou. Počas svojho štúdia sa
študenti môžu zapájať do rôznych aktivít, pre ktoré sú im
vytvárané v rámci pracoviska špecifické podmienky. Zároveň sa
študenti odboru technická výchova majú možnosť zúčastňovať
zahraničných výmenných študijných pobytov v rámci programu
ERASMUS.
Štúdium odboru technická výchova je verifikované
akreditačnou komisiou MŠ SR. Od akademického roku
2005/2006 študenti 1. ročníka študujú v rámci kreditového
systému štúdia. Študenti môžu študovať v rámci 3-ročného
bakalárskeho a 2-ročného magisterského štúdia technickú
výchovu v kombinácii s fyzikou, matematikou, biológiou,
ekológiou, geografiou, anglickým jazykom, hudobnou výchovou,
slovenským
jazykom
a etickou
výchovou.
V
rámci
medziodborového štúdia môžu záujemcovia o štúdium
technickej výchovy študovať tento študijný program
v kombinácii s telesnou výchovou. Absolvovanie uvedeného
štúdia im umožňuje byť kvalifikovanými učiteľmi technickej
výchovy / techniky v základných školách, príp. učiteľmi
odborných technicky zameraných predmetov v stredných
a vysokých školách.
K dominantným predmetom odboru technická výchova patrí
štúdium materiálov a technológií spracovania technických
materiálov, elektrotechnika, elektronika a automatizácia,
didaktika technickej výchovy a technika v domácnosti.
K podporným predmetom môžeme zaradiť technickú grafiku,
technickú mechaniku, stoje a zariadenia, techniku a životné
prostredie, výpočtovú techniku v technickej výchove a ďalšie
voliteľné predmety.
Výučba odborných technických disciplín sa realizuje
v špecializovaných učebniach katedry. Moderné informačnokomunikačné technológie sú organickou súčasťou vybavenia
týchto priestorov.

Katedra fyziky, matematiky a techniky je organickou
súčasťou Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej
univerzity v Prešove /FHPV PU/. Prešovská univerzita v Prešove
bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 361/ 96 Zbierky zákonov z 10. 12. 1996 o rozdelení
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach z účinnosťou od 1. januára
1997.
Tradícia fakulty ako aj príprava budúcich učiteľov fyziky,
matematiky a techniky je bohatšia a siaha do roku 1952, keď
bola z Košíc do Prešova preložená pobočka Pedagogickej fakulty
Slovenskej univerzity.
Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU bola
konštituovaná na základe rozhodnutia vedenia fakulty v roku
2010 z bývalých troch samostatných katedier, t.j. Katedry
fyziky, Katedry matematiky a Katedry techniky a digitálnych
kompetencií. Vo všeobecnosti nie veľmi priaznivé spoločenské
prístupy k všeobecnému technickému vzdelávaniu a k príprave
učiteľov technickej výchovy mali vplyv aj na vývoj bývalej
Katedry techniky a digitálnych kompetencií. V rokoch 2005 až
2010 došlo k zníženiu počtu učiteľov katedry i k redukcii
výučbových priestorov, v ktorých mala katedra špecializované
učebne.
V súčasnosti Katedra fyziky, matematiky a techniky je
vedeckou a vzdelávacou inštitúciou zameranou na prípravu
budúcich učiteľov základných, stredných a vysokých škôl.
Pedagogickú
a vedeckovýskumnú
činnosť
v súčasnosti
vykonávajú 3 oddelenia katedry: oddelenie fyziky, oddelenie
matematiky a oddelenie techniky. Pedagogický proces
a vedecký výskum na katedre sa riadia princípmi slobody
vedeckého bádania, spätosti teórie, výučby a praxe,
otvorenosťou k rôznorodosti vedeckých náhľadov vo výučbe
a k rozmanitosti vedeckých metód v súlade so smerovaním
súčasnej svetovej vedy a zásadou vzájomnej spolupráce
učiteľov a študentov.

Akreditované študijné programy oddelenia techniky:
 Študijný odbor 1. 1. 2 Učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy – študijný program: Učiteľstvo 1.
stupňa (Bc.) technickej výchovy v kombinácii (denná
a externá forma štúdia),
 Študijný odbor 1. 1. 2 Učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy – študijný program: Učiteľstvo 2.
stupňa (Mgr.) technickej výchovy v kombinácii (denná
a externá forma štúdia),
 Študijný odbor 1. 1. 2 Učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy – študijný program: Učiteľstvo 2.
stupňa (Mgr.) technickej výchovy (externá forma štúdia),
Najúspešnejší absolventi magisterského štúdia majú
možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu na FPV UMB
v B. Bystrici a PF UKF v Nitre, resp. na iných vysokých školách.
V snahe pracovníkov oddelenia techniky je pri najbližšom
akreditačnom procese získať práva na uskutočňovanie

Pedagogická činnosť
Oddelenie techniky zabezpečuje prípravu budúcich učiteľov
študijného programu technická výchova. Počas svojho štúdia sú
študenti odboru technická výchova na našej fakulte
pripravovaní pre svoju budúcu prácu učiteľa technickej
výchovy/ techniky, učiteľa majúceho široký teoretický
a praktický základ, podporený kvalitnou metodickou prípravou
pre prácu prevažne na základných a stredných odborných
školách. V oblasti odbornej sú študentom sprostredkované
poznatky
z jadra
študijného
odboru,
t.j.
materiálov
a technológií, elektrotechniky, elektroniky a automatizácie
a základov výpočtovej techniky. V oblasti didakticko-metodickej
prípravy je kladený dôraz na to, aby naši absolventi boli
dostatočne vybavení teoretickými poznatkami a praktickými
zručnosťami v oblasti práce s modernou didaktickou,
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doktorandského študijného programu v študijnom odbore 1. 1.
10 Odborová didaktika.

Personálne obsadenie katedry
V súčasnosti na Katedre fyziky, matematiky a techniky
pôsobí 19 zamestnancov. Z uvedeného počtu je 3 profesori, 5
docenti, 10 odborní asistenti s vedeckou hodnosťou PhD., 1
administratívna pracovníčka a 1 technicko- hospodársky
pracovník.
Vedúci katedry: Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť
Okrem pedagogickej práce, ktorá je prioritnou činnosťou
učiteľov oddelenia, sa učitelia zapájajú aj do vedeckej
a publikačnej činnosti. Vedeckovýskumná práca oddelenia je
zameraná v oblasti výučby technickej výchovy na problematiku
prípravy učiteľov technickej výchovy / techniky základných
a stredných škôl, prípravu a overenie metodických materiálov
a učebných pomôcok pre výučbu technickej výchovy
a odborných technických predmetov na uvedených typoch škôl,
problematiku uplatňovania počítačov vo výučbe technickej
výchovy / techniky atď.
Členovia oddelenia techniky sa v posledných rokoch čoraz
vo väčšej miere úspešne zapájajú do riešenia domácich
i zahraničných vedecko-výskumných projektov – napr. projekty
VEGA a KEGA. Práce našich učiteľov sú publikované v domácej
aj zahraničnej odbornej literatúre, pracovníci pravidelne
prezentujú svoje príspevky počas medzinárodných vedeckoodborných konferencií. Oddelenie organizuje aj vlastnú
medzinárodnú vedecko-odbornú videokonferenciu InEduTech.
Pracovníci oddelenia techniky majú bohaté zahraničné kontakty.
Aktívne spolupracujú najmä s vysokými školami v Česku, Poľsku
a Ukrajine, v rámci mobilitných programov v predchádzajúcom
období realizovali prednáškové pobyty na Univerzite
v Rzeszowe, Poľsko (prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.), na
Pedagogickej fakulte JU v Českých Budějoviciach a na
Pedagogickej fakulte UHK v Hradci Králové, Česko (doc.
PaedDr. Peter Beisetzer, PhD.). Pracovníci oddelenia techniky
majú svoje zastúpenie v rôznych odborných grémiách v rámci
Slovenska i v zahraničí. Pôsobia v Predmetovej komisii pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce (prof. PaedDr. Jozef
Pavelka, CSc.), ktorá pracuje pri ŠPÚ v Bratislave, ako riešitelia
pracujú v národnom projekte SR s názvom Podpora profesijnej

vedný odbor 75-02-9 Teória vyučovania fyziky

Tajomník katedry: Mgr. Mária Majherová, PhD.
Admin. -hosp. zamestnankyňa katedry: Antónia Marinicová
Personálne obsadenie oddelenia techniky
V súčasnosti na oddelení techniky Katedry fyziky,
matematiky a techniky pôsobí 5 zamestnancov:
Z uvedeného počtu sú 1 profesor, 2 docenti a 2 odborní
asistenti s vedeckou hodnosťou PhD.

Vedúci oddelenia techniky:
PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD.

vedný odbor 75-02-9 Teória vyučovania
odborných predmetov
Profesori:

technických

vedný odbor 75-02-9 Teória vyučovania
odborných predmetov

technických

prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

Docenti:

doc. PaedDr. Peter Beisetzer, PhD.

vedný odbor 75-56-9 Technológia vzdelávania
doc. Ing. Milan Bernát, PhD.

vedný odbor 26-34-9 Elektroenergetika a 75-02-9
vyučovania technických odborných predmetov
Odborní asistenti:

orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Teória

Ing. Juliána Litecká, PhD.

vedný odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály

(prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.). V rámci grantových
projektov MŠ VV a Š SR sú zodpovednými riešiteľmi projektov
KEGA (prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., doc. PaedDr. Peter
Beisetzer, PhD) alebo riešiteľmi uvedených projektov (doc.
PaedDr. Peter Beisetzer, PhD., PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD.,
doc. Ing. Milan Bernát, PhD.). Na riešení 4 projektov
Európskeho sociálneho fondu sa podieľa doc. PaedDr. Peter
Beisetzer, PhD. Okrem grantových aktivít všetci pracovníci
oddelenia techniky v predošlých troch rokoch organizovali
Krajské kolá technickej olympiády pre žiakov základných škôl
a podieľali sa na tvorbe súťažných úloh pre obvodové
a celoslovenské kolá technickej olympiády. Pracovníci oddelenia
ďalej pôsobia: ako členovia komisií doktorandského štúdia
v študijnom odbore 1. 1. 10 Odborová didaktika (prof. PaedDr.
Jozef Pavelka, CSc.); školitelia doktorandského štúdia
v študijnom odbore 1. 1. 10 Odborová didaktika na PF UKF
v Nitre (prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc. a doc. PaedDr. Peter
Beisetzer, PhD.) a v B. Bystrici (prof. PaedDr. Jozef Pavelka,
CSc.); členovia Redakčných rád časopisov Technika
a vzdelávanie (prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.); Journal of
technology and information technology (prof. PaedDr. Jozef
Pavelka, CSc.); Technológia vzdelávania (prof. PaedDr. Jozef
Pavelka, CSc.).

PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD.

vedný odbor 75-02-9 Teória vyučovania technických odborných
predmetov
Kontakt
Oddelenie techniky
Katedry fyziky, matematiky a techniky
FHPV PU v Prešove
Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
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TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE V PROCESE ZMIEN
Milan ĎURIŠ
Technické,
odborné
i prírodovedné
vzdelávanie
sa
v poslednom období stávajú oblasťami záujmu širšej odbornej
učiteľskej i laickej verejnosti. Je to dôsledok aktivity nielen
pracovníkov ministerstva školstva Slovenskej republiky,
riadiacich orgánov štátnej správy a samosprávy, ale i úzkej
skupiny špecialistov tvorených z radov učiteľov základných,
stredných i vysokých škôl, fakúlt pripravujúcich budúcich
učiteľov na učiteľské povolanie pre technicky zamerané
predmety.
Aj to bola jedna z nosných oblastí, ktorej sa venovali
účastníci 29. ročníka medzinárodnej vedecko-odbornej
konferencie pod názvom Technické vzdelávanie, ako
súčasť všeobecného vzdelávania. Konferencia bola
organizovaná pod záštitou doc. RNDr. Alfonza Gajdoša, PhD.,
dekana Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, v dňoch 9. – 10. septembra 2013 vo Veľkej
Lomnici. Hlavným organizátorom konferencie bola Katedra
techniky
a technológií
FPV
UMB
v Banskej
Bystrici,
spoluorganizátormi boli pracoviská - Katedra techniky
a informačných technológií PF UKF v Nitre a Oddelenie techniky
Katedry fyziky, matematiky a techniky FHPV PU v Prešove.
Odbornými garantmi konferencie sú dlhodobo prof. Ing. Tomáš
Kozík, DrSc. (PF UKF Nitra), prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
(PF KU Ružomberok), prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc. (FHPV
PU Prešov) a prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. (FPV UMB Banská
Bystrica).
V príhovore prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. konštatoval, že
odborná i laická verejnosť vníma pozitívny postoj ministra
školstva Slovenskej republiky k potrebe zavedenia systémových
zmien vo všeobecnom technickom a prírodovednom vzdelávaní
v základných školách i v odbornom vzdelávaní na stredných
odborných školách. Konštatoval, že sa vytvára pozitívna klíma
viesť dialóg o problémoch technického a odborného vzdelávania
s predstaviteľmi MŠVVaŠ v Slovenskej republike, čo potvrdzuje
i fakt, že počas konferencie bolo kontinuálne realizované
zasadnutie pracovnej skupiny pre predmet Technika, ktorá rieši
aktuálne problémy národného projektu zamerané na technické
vzdelávanie v základnej škole. Privítal tiež zástupcov inovačnej
a energetickej agentúry so sídlom v Banskej Bystrici, ktorí
nielen vo svojom vystúpení pod názvom Žiť energiou
v školách, ale najmä experimentálnymi ukážkami prezentovali
účastníkom konferencie možnosti, ako realizovať technické
vzdelávanie na základnej i strednej škole motivačne, pútavo, ale
najmä názorne a zážitkovo. Ocenil prítomnosť účastníkov
konferencie z Poľska, Ruska, Ukrajiny, Česka i Slovenska, ktorí
vo svojich vystúpeniach vo viac ako 70 príspevkoch venovali
pozornosť problémom technického vzdelávania na jednotlivých
stupňoch škôl.
Na konferencii prvý deň aktívne vystúpili pozvaní hostia,
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., riaditeľ ŠPÚ v Bratislave,

ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil nutnosť realizácie revízie
Štátneho vzdelávacieho programu pre vzdelávaciu oblasť
Človek a svet práce. Pozornosť venoval i zdôvodneniu zmeny
filozofie nazerania na technické vzdelávanie v základnej škole,
ako dôsledok ukončenej školskej reformy základných
a stredných škôl. Ďalším vystupujúcim hosťom bola Ing.
Gabriela Horecká, projektová manažérka národného projektu

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na
odborné
vzdelávanie
a prípravu
prostredníctvom
rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj
pracovných zručností a práca s talentami. Vo svojom

vystúpení prezentovala ciele projektu, jeho jednotlivé aktivity
i očakávané výstupy, medzi ktoré možno
zaradiť lepšiu
orientácie žiakov základnej školy v technickom vzdelávaní, čím
sa vytvoria prijateľné podmienky pre žiakov pri rozhodovaní
o budúcej profesijnej orientácií v štúdiu na stredných odborných
školách. Podrobné informácie o národnom projekte nájde
čitateľ v časopise, súčasne tam nájde ďalšie nosné referáty
a štúdie, ktoré sú súčasťou tematického okruhu Zmeny
a perspektívy technického vzdelávania vo vzdelávacej oblasti
Človek a svet práce.
Nakoľko sa konferencie zúčastnil p. Dušan Mikolaj, redaktor
Učiteľských novín, vo svojom príspevku pod názvom
Technické vzdelávanie nie je chiméra (Učiteľské noviny
č. 28/2013 z 19. septembra 2013, príloha Školstvo odborne),
zdôrazňuje potrebu a nevyhnutnosť technického vzdelávania
žiakov základnej školy, ako jeden z predpokladov úspešnej
voľby profesijnej orientácie žiakov na stredných odborných
školách.
Na záver účastníci konferencie prijali Závery konferencie,
ktoré sú v časopise v plnom znení prezentované. Tieto závery
boli so sprievodným listom zaslané i ministrovi školstva
Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušanovi Čaplovičovi, DrSc.,
predsedovi Výboru národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport Dr. H. c. mult. prof. JUDr. Mojmírovi Mamojkovi, CSc.
i riaditeľovi Štátneho pedagogického ústavu doc. PaedDr.
Viliamovi Kratochvílovi, PhD.
Na daný list i závery z konferencie reagoval listom minister
školstva SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., zo dňa
23.9.2013, v ktorom okrem iného konštatuje „ .... Z pozície
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR si uvedomujem
dôležitosť zvyšovania povedomia verejnosti o dôležitosti
kvalitného
odborného
vzdelávania
a motivácie
žiakov
základných škôl pre voľbu profesijnej orientácie. Preto
oceňujem a pozitívne vnímam zámer aj výstupy spomínanej
konferencie a ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na
organizovaní tohto významného a prospešného podujatia“.
Pracovné jednanie konferencie je prezentované nasledovnou
fotodokumentáciou.
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ZÁVERY

účastníkov 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie
s názvom „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“

konanej v dňoch 09. a 10. septembra 2013 vo Veľkej Lomnici

Účastníci 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“ zo Slovenskej
republiky, Českej republiky, Ruska, Ukrajiny a Poľska prijali tieto závery:

1.

Pozitívne hodnotia a oceňujú zámery Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky smerujúce k zvýšeniu
odborného technického vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania.

2.

Stotožňujú sa so zverejnenou koncepciou inovácie vzdelávacích štandardou pracovného vyučovania pre vzdelávaciu oblasť Človek
a svet práce na prvom aj druhom stupni základnej školy.

3.

Odporúčajú inovovanú koncepciu technického vzdelávania v školskej praxi zavádzať postupne po ročníkoch, počnúc školským
rokom 2014/2015.

4.

Odporúčajú vypracovať a postupne zaviesť do praxe komplexný systém materiálno-technického zabezpečenia pre úspešnú
realizáciu inovovaných štandardov, čím sa vytvoria predpoklady pre podporu profesijnej orientáciu absolventov základných škôl na
štúdium na stredných odborných školách s technickým zameraním.

5.

Odporúčajú osobitnú pozornosť venovať ďalšiemu odbornému vzdelávaniu učiteľov odborných predmetov.

6.

Odporúčajú vytvoriť podmienky na zvýšenie podielu účasti univerzít v národných projektoch zameraných na technické
a prírodovedné vzdelávanie.

7.

Zahraniční účastníci osobitne vyjadrili potešenie nad pozitívnym vývojom technického vzdelávania v Slovenskej republike.

Veľká Lomnica 10. septembra 2013

Garanti konferencie

prof. Ing. Tomáš KOZÍK, DrSc.
prof. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc.
prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc.
prof. PaedDr. Jozef PAVELKA, CSc.
a účastníci konferencie
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AKTIVITY KATEDRY TECHNIKY A TECHNOLÓGIÍ, FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED UMB V BANSKEJ BYSTRICI
Katedra techniky a technológií na Festivale vedy - Noc výskumníkov 2013 v Banskej Bystrici
Ján STEBILA
Festival vedy Noc výskumníkov sa uskutočnil v posledný septembrový piatok 27.9.2013 súčasne v niekoľkých slovenských mestách:
v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Tatranskej Lomnici. Zaujímavosťou bolo, že nešlo len o slovenské podujatie –
program je súčasťou viacerých akcií, ktoré sa v tento deň konali aj v ďalších 36 krajinách a viac ako 360 mestách Európy.
Banskobystrická Noc výskumníkov prebiehala od 9:00 do 21:00 hodiny v Europa Shopping Center. O 15:00 hodine sa so sprievodným
programom pripojila aj hvezdáreň na Vartovke, ktorá bola otvorená až do 22:00 hod. Oficiálne otvorenie Festivalu vedy - Noc
výskumníkov v Banskej Bystrici sa uskutočnilo o 10:00 hod. pod záštitou primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu, predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku a odborných partnerov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Technickej
univerzity vo Zvolene.
Akcia Noc výskumníkov v Banskej Bystrici bola spontánna erupcia tvorivosti, fantázie, otázok a prelomových riešení. Išlo
o jedinečné stretnutie výskumníkov, ktorí vykročili z laboratórií na pôdu nákupného centra Európa SC, aby sa stretli s deťmi, študentmi
a verejnosťou túžiacou po poznaní. Bolo to stretnutie, keď verejnosť dostala na jediný deň šancu nazrieť pod pokrievky v kuchyni, kde
sa varí veda, práve sa rodiace unikátne projekty, lepšie šance pre zajtrajšok každého z nás.
Na podujatí bola možnosť dotknúť sa vecí, zapojiť sa do experimentov, vyskúšať si všetko z prvej ruky a na vlastnej koži. Všetko
toto mohli zažiť návštevníci v tridsať jedna (31) vedeckých stánkoch. Jedným z takéhoto množstva stánkov bol aj stánok s názvom
„HROU DO SVETA TECHNIKY“, zabezpečovaný členmi a študentmi Katedry techniky a technológií, kde sa snažili ukázať aká je veda
zábavná a akým je zázrakom. Najčastejšie sa pri našom stánku pristavili deti materských škôl, žiaci základných, stredných ale aj
vysokých škôl, ktorí vnímajú učenie ako hru. Tematickým zameraním aktivít v našom stánku bola Technika trochu inak - (roboty,
modely a pod.). Počas prezentácie sme realizovali ukážky modelov lietadiel, áut, motorov, samotné programovanie robota. Návštevníci
si mohli vyskúšať pilotovať lietadlo pomocou e-simulátora. Do aktivít boli zapájaní pomocou pripravených hier, ktoré vysvetľovali
jednotlivé princípy techniky.
Na hlavnom pódiu bola možnosť diskutovať a zabávať sa s odborníkom a milovníkom robotiky z Univerzity Mateja Bela Bc. Petrom
Nosálom, študent Katedry techniky a technológií na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Majster sveta
v celosvetovej súťaži RoboCup. V dopoludňajších hodinách prebiehali v kinosálach obchodného centra prednášky pre základné
a stredné školy. Na prednáškach sa hovorilo o sopkách, zemetraseniach a tsunami, o hračkách v historicko-kultúrnom kontexte,
o fyzike a hudbe, o čudesných vlastnostiach živočíchov. V popoludňajších hodinách sa začal program vo vedeckej kaviarni. Vedci
rozoberali problematiku udržania zdravých lesov, či etiku reklamy. Bokom nezostali ani praktické témy, ako je poradenstvo pri
štipendiách pre výskumníkov, alebo otázky kvality vzdelávania na našich školách.
Tento v poradí už siedmy ročník Fetsivalu vedy - Noc výskumníkov organizovala Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové
aktivity, o.z. - SOVVA v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Centrom vedecko-technických informácií - CVTI a portálom
EurActiv.sk, ktorým patrí veľká vďaka za vydarenú a jedinečnú akciu takého to charakteru.
Fotografie z Noci výskumníkov sú na zadnej vonkajšej strane obalu.

132

