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PROGRAMOVANIE PLC A ICH APLIKÁCIE V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ
PLC PROGRAMMING AND APPLICATION IN TECHNICAL EDUCATION
Ján HRONSKÝ
Abstrakt
V príspevku je opísané niektoré možnosti programovania PLC so zameraním na aplikácie využiteľné v technickom vzdelávaní. Cieľom
tohto príspevku je ukázať, ako sa dá do vyučovacieho procesu zaradiť problematika programovania PLC v zjednotenom vývojovom
prostredí podľa IEC 61131-3, bez nutnosti zaobstarávania si drahých softvérových a hardvérových riešení.
Abstract
This paper describes some opportunities PLC programming with a focus on applications useful in technical education. The aim of this
paper is to show how the learning process can include PLC programming problems in a unified development environment according to
IEC 61131-3, without the procurement of expensive software and hardware solutions.
Kľúčové slová: Programovania PLC. Vyučovací proces. Softvérové a hardvérové riešenie.
Key words: PLC programming. Learning process. Software and hardware solutions.
Úvod

v nemožnosti vytvoriť v riadiacom systéme štartovací súbor.
Znamená to, že riadiaci program vytvorený v tejto obmedzenej
verzii vieme vyskúšať aj vo vlastnom riadiacom systéme, ale
nevieme ho do riadiaceho systému natrvalo umiestniť, čo
v školskej praxi vôbec nevadí, skôr je to výhoda, lebo netreba
po každom cvičení náročným spôsobom resetovať riadiaci
systém.
Vývojové prostredie WAGO IO PRO CAA okrem toho
umožňuje spustiť hotový produkt činnosti vývojára aj
v simulačnom režime, to znamená, že nie je nutná prítomnosť
riadiaceho systému. Toto je ďalšia výhoda najmä pre školy
v dnešnom finančne veľmi problematickom čase.
WAGO IO PRO CAA je software pripravený pre operačný
systém Windows, od úrovne 2000 vyššie. Nekladie žiadne
špecifické nároky na hardware počítača. Pri jeho inštalácii je
ponúknutých viacero jazykových verzií, hlavne však Angličtina.
Program po spustení vyžaduje niekoľko nastavení, a to:
1, nastavenie hardvérovej konfigurácie, kde si určíme, či
budeme ihneď komunikovať s riadiacim systémom, a potom
s akým? Alebo budeme pracovať v simulačnom režime,
potom nastavujeme „bez riadiaceho systému“.
2, nastavenie činnosti. Tu určíme, či ideme vytvárať riadiaci
program, podprogram, alebo ideme riešiť matematický
model určitej funkcie. Taktiež tu nastavujeme programovací
jazyk, v ktorom budeme úlohu riešiť.

Systémy automatického riadenia technologických procesov sú
dnes už samozrejmosťou. Elektronickým spôsobom sa riadia
zložité výrobné linky, ale aj jednoduché zariadenia, kde
donedávna postačovalo ovládanie obsluhou. Riadiace systémy
prinášajú vyššiu spoľahlivosť procesov, bezpečnosť obsluhy
a nemalé úspory energie.
V praxi
sa
však
stretávame
s veľkým
rozporom.
Automatických riadení je na trhu dostatok, ale v prevádzkach
chýbajú ľudia, ktorí okrem obsluhy, sa rozumejú aj základom
programovania týchto zariadení. Práve absencia týchto znalostí
vytvára určitú bariéru pre riadiacich pracovníkov, ktorí radšej
akceptujú energetické straty, nepresnosť a chyby obsluhy, ale
riadiaci automat nepoužijú, lebo náklady na odborné
programátorské firmy, ktoré drobnú servisnú činnosť na
riadiacich programoch doteraz riešia, sú podstatne vyššie.
Cieľom tohto príspevku je ukázať, ako sa dá do vyučovacieho
procesu zaradiť aj problematika programovania PLC
v zjednotenom vývojovom prostredí podľa IEC 61131-3, bez
nutnosti zaobstarávania si drahých softvérových a hardvérových
riešení.
Návrh obsahu jednej vyučovacej hodiny
Tematická úloha: Navrhnúť riadiaci program pre riadenie
jednoduchého strojného zariadenia.
Požiadavky technológie: Zariadenie sa spúšťa tlačítkom
„START“, vypína tlačítkom „STOP“. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“
sa pridávajú, alebo uberajú otáčky motora, ktoré teba zobraziť
v analógovej aj číselnej forme. Program musí vyhodnotiť
a indikovať varovným signálom dosiahnutie, alebo prekročenie
maximálnej, nastaviteľnej hodnoty otáčok motora. Hodnota sa
zadáva cez obrazovku.
Požiadavky na riešenie programu: Program bude vytvorený
pomocou funkčných blokov. Na overenie funkčnosti programu
sa využije funkcia simulácie, bez nutnosti použitia vlastného
riadiaceho systému. Súčasne je potrebné navrhnúť
a zrealizovať vizualizáciu pre komunikáciu „Človek – stroj“.
Na riešenie takéhoto zadania ponúka spoločnosť WAGO,
ktorá vyrába aj riadiace systémy, vývojové prostredie WAGO IO
PRO CAA, vyvinuté na báze normy IEC 61131-3. Tento vývojový
software sa v komerčnom prostredí dodáva za úplatu. Pre
potreby škôl, vzdelávacích centier, alebo osvety je však
k dispozícii bezplatná „demo“ verzia na internetovej stránke
www.wago.com, v sekcii SERVICE -> DOWNLOADS ->
AUTOMATION. Obmedzenie tejto „demo“ verzie spočíva

Máme možnosť si vybrať zo šiestich jazykov:
AWL – zápis definovanými príkazmi
KOP - kreslenie logickej schémy vo forme kontaktov a cievok
relé
FUP- vytváranie programu pomocou hotových podprogramov,
tzv. funkčných blokov. Toto je najčastejšie používaný spôsob,
pretože už samotný software WAGO IO PRO CAA je vybavený
veľkým množstvom týchto funkčných blokov a súčasne už na
spomínanej internetovej stránke sa nachádzajú ďalšie, voľne
stiahnuteľné knižnice funkčných blokov určených pre konkrétne
technické riešenia, (napr. riadenie kotlov, vzduchotechnických
jednotiek, riadenie osvetlenia a pod.)
AS- písanie programu v strojovom kóde.
ST- písanie programu v štruktúrovanom texte (vhodné najmä
na vytváranie funkcií pre skúsených programátorov).
CFC- vytváranie programu opäť funkčnými blokmi, ale
s možnosťou zvislých líniových prepojov. Je vhodný najmä pre
výučbu, lebo je prehľadný, ale len pri jednoduchých
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programoch. Má minimum vnútorných premenných, ale veľa
líniových spojov.
Podľa požiadavky zadania navolíme tvorbu programu
v systéme CFC. Vlastný program sa vytvára na ploche

obrazovky vkladaním
blokov cez menu.

Na obrázku je vidieť už hotový program podľa požiadaviek
zadania spracovaný systémom CFC. Veľa funkcii je

automatických, vrátane
a výstupných signálov.

3
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Ďalším bodom zadania je vytvoriť vizualizáciu ako rozhranie
„človek-stroj“. Na to je určená funkcia pre vytváranie
a spravovanie grafického rozhrania. Jedná sa o integrovaný,
jednoduchý grafický editor, umožňujúci vytvárať schémy,

vkladať obrázky, prípadne hotové grafické rozhrania z knižníc
funkčných blokov. Návrh grafickej vizualizácie pre toto zadanie
je na nasledujúcom obrázku:

Konfiguráciou jednotlivých grafických útvarov ich vieme prepojiť
s príslušnými premennými a tiež učiť činnosť pri ich obslúžení
napr. myšou.
Hotový program máme možnosť skontrolovať na chyby
zápisu. Pozor, nezistí logické chyby! Pokiaľ je program bez
chýb, chybové hlásenie sa nachádza v dolnej časti obrazovky,

môžeme si nastaviť v ponuke „Online“ funkciu simulácie
a následne zaviesť program do systému. Po úspešnom zavedení
tlačidlom F5 program spustíme. Program WAGO IO PRO CAA
podporuje činnosť vo viacerých oknách naraz, vieme si pri
spustenom programe otvoriť okno behu programu a súčasne
okno s vizualizáciou. Napr. takto:
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Z priloženého obrázka vidno činnosť programu (logické 0, 1
a stavy analógových hodnôt). V prípade logických chýb žiak
vidí, kde sa mu signál stráca, alebo prečo program nepracuje
tak, ako mal žiak predstavu.

zaškolenie pre pedagógov tak, aby boli schopní tieto vedomosti
prenášať ďalej, na žiakov. Je na zvážení odborných škôl či
v rámci predmetov automatizačnej techniky sa budú venovať aj
tejto problematike. Z pohľadu ľudí z praxe by to bolo veľmi
užitočné a spoločnosť WAGO je pripravená v tejto oblasti
pomôcť.

Záver
Popisovaná téma nechce byť presným návodom, ale iba
návrhom toho, ako by sa dalo vyučovanie programovania
v prostredí IEC 61131-3 realizovať. Pre prácu v tomto
vývojovom prostredí spoločnosť WAGO zabezpečuje bezplatné

Ing. Ján Hronský,
PROELEKTRO spol. s r. o. - WAGO partner,
jan.hronsky@wago.sk

VEDECKÁ HRAČKA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA TECHNICKEJ TVORIVOSTI
SCIENTIFIC TOY AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF TECHNICAL CREATIVITY
Beata PUOBIŠOVÁ, Andrea KADLUBIAKOVÁ
Abstrakt
Autorky v príspevku sprostredkúvajú skúsenosti s využívaním vedeckých hračiek v edukácii, a to najmä v tých základných
a stredných školách a centrách voľného času v SR, v ktorých od roku 2000 reinštalovali originálne interaktívne výstavy vedeckých
hračiek, hier, hlavolamov a jednoduchých neškolských experimentov. Vedecká hračka má všetky vlastnosti dobrej a kvalitnej hračky
a navyše jasným spôsobom demonštruje konkrétnu prírodnú zákonitosť, jav alebo úkaz.
Abstract
Experiences with the using of scientific toys in education – especially in primary and secondary schools and leisure centres in
Slovakia, in which since the year 2000 have been original interactive exhibitions of scientific toys, games, puzzles, simple non-school
physical experiments and also from children’s daily camps of creativity. Scientific toys, along with all the functions & features of highquality toys, and their uses clearly demonstrate laws of nature, events and natural phenomena.
Kľúčové slová: Vedecká hračka. Edukácia. Hlavolam. Experiment.
Key words: Scientific toys. Education. Puzzles. Experiment.
Hračka vedecká a technická

hračka je pre všetkých (bez rozdielu veku či vzdelania) a je
zdrojom: prekvapenia, potešenia, poznania, poučenia,
podnetov, pohody, ...

Vedecká hračka je každá kvalitná hračka, ktorá popri
všetkých funkciách dobrej hračky jednoznačne demonštruje
alebo približuje konkrétnu prírodnú zákonitosť, jav alebo úkaz.
Definícia RNDr. Kataríny Teplanovej, PhD. (1) s doplnením, že
je určená na poznávaciu hru pre deti, mládež, rodiny a iné
kolektívy bola publikovaná v 1999 vo výstavnom katalógu (2).
Nadväzne ju prebrala napr. prof. Viera Žbirková (3) a bola
medzinárodne akceptovaná (4). Na rozdiel od vedeckých
hračiek, „Technické hračky môžeme charakterizovať ako
vizuálno-demonštračné
pomôcky,
modely
znázorňujúce
skutočnosť,
vhodné
na
pozorovanie,
konštruovanie
jednoduchých
pokusov
sprostredkovávajúce
vedomosti,
informácie z oblasti techniky vychádzajúce z učebných osnov
a štandardov ako aj samotných cieľov vyučovania“1. Podľa E.
Roučovej (5) sa technická hračka vyznačuje tým, že zobrazuje
určitý technický objekt alebo sú v nej použité technické prvky.
Vedecká hračka má určite viac ako je „5 P“ príslovečnej
panny, ktorá sa hrdí tým, že je: poctivá, pekná, pracovitá,
peňažitá a pobožná (6). Podľa našich skúseností vedecká

Na rozdiel od bežných hračiek typu bábika či autíčko, má
zopár vedeckých hračiek nedostatok v tom, že po odhalení ich
podstaty a brilantnom zvládnutí hry s nimi, strácajú pre
hrajúceho sa čaro a ten na odovzdanie svojho manipulačného
know-how už len hľadá hračku nepoznajúcu „obeť“, aby jej ju
predviedol. Takou je napríklad pôvodom bavorská „Čarovná
palička“ – rováš, na konci ktorého sa pri vhodnom trení točí
krátka tenká doštička. Vedeckých hračiek, s ktorými sa možno
v každom veku donekonečna hrať a pritom súčasne pozorovať
či vecne skúmať, je však výrazne viac. A to aj v rôznych
konštrukčných a dizajnérskych vyhotoveniach. Príklad hračiek,
ktoré nie sú náročné na bezpečné zhotovenie doma či v škole:
vrtielka, preklápačka, cvičenec na hrazde, jojo; kaleidoskop,
špiónske okuliare; frndžalka; elektrická netýkavka; magnetické
kyvadlo.

1

Olekšáková, M.: Technická hračka v tvorivom vyučovacom
procese. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného
vzdelávania – zborník príspevkov 26. medzinárodnej vedeckoodbornej konferencie. Ed.: Pavlovkin, J., Žáčok, Ľ. Banská
Bystrica : Fak. prírodných vied, UMB, 2010, str. 326. ISBN
978-80-557-0071-7
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Zakladajúcou bola súťaž o pôvodnú vedeckú hračku.
Dvadsiaty ročník medzinárodnej súťaže skončil 31. 7. 2012,
pričom v júli 2012 bol v Tule vyhlásený jej 21. ročník, ktorý je
súčasne aktivitou MILSET (Mouvement International pour le
Loisir Scientifique et Technique). Štyri hračky z takmer 290 do
súťaže prihlásených (z toho 70 od riešiteľov mladších ako 18ročných) sa vyrábajú v SR a desiatka ďalších je v prototypovej
forme rozširovaná na pôvodných interaktívnych výstavách.
Spolupracovali sme pri vytvorení 33 priemyselno-právne
chránených produktov, pričom na 10 medzinárodných
vynálezcovských výstavách sme s úspechom (15 cien a medailí)
prezentovali 54 slovenských produktov.
Od roku 2002 sa žiaci a študenti so svojimi prácami
zúčastňujú na svetových a európskych prehliadkach vedeckotechnických projektov (Expo Sciences Europe/Internationale)
alebo súťažiach (napr. Ján Maťaš a Andrej Chudý sú majstri
sveta ROBOCUP 2011).
Pri absencii štátnej inštitúcie zodpovednej za kultúru hrania či
hračky (okrem skúšobne) saturujeme v rámci našich možností aj
potrebu vzdelávania a poskytovanie informácií o hračkách a hrách.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky akreditovalo 23. júna
2008 podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní kurz
„Hry a hračky ako prostriedky edukácie“.
Stav
hračkárstva
v
SR,
výsledky
zopár
nekoordinovaných/nesystémových ludonomických výskumov
a najmä myšlienku zaradenia vedeckých hračiek do edukácie
sme prezentovali na 17 medzinárodných seminároch
a konferenciách usporiadaných najmä IPA/Internationale Play
Association či ICCP/International Council for Children's Play alebo
MILSET.
V roku
2006
sme
boli
spoluusporiadateľmi
medzinárodnej konferencie „Ludotéka – prostredie informálnej
edukácie“ (Banská Bystrica – Brezno).

Problematické je pomenovanie vedeckých hračiek. Väčšina
profesionálne vyrábaných v USA má popri komerčnom názve
(Magic Pen) aj vedecký podtitul (Ballance Balls – Newtonove
zrážky; Mirror disk – Eulerov kotúč/disk). Názvy nemeckých či
švajčiarskych drevených vedeckých hračiek sú výstižné
i v preklade (guľkový výťah, divný skokan). Keďže sme popri
ľudových či známych hračkách (napr. frndžalka či katapult)
„vytiahli“ medzi vedecké hračky aj hračky menej známe či
neznáme, hrajúce sa deti im prisúdili slovenské mená (Vĺčik
s hadom, Pískajúca hadica, Rovnovážny vták) či novotvary
(Šplhúnik,
Obliekáčik,
Zobkadlo,
Očkoklam).
Výstižne
a zmysluplne preložiť názvy vedeckých hračiek je oriešok i pre
skúsených tlmočníkov a tak vznikajú ich nové názvy.
Funkcia vedeckej hračky v rozvíjaní tvorivosti
Vedecké hračky sú novou pôvodnou subkategóriou
didaktických hračiek (7). Predstavujú prostriedky kognitívneho
rozvoja a rovnako sú vhodné aj ako prostriedky výchovy na
uvedomenie si vlastnej identity pri rešpektovaní kultúrnych
hodnôt iných národov. V porovnaní s inými hračkami majú
nepopierateľne lepšie predpoklady rozvíjať tvorivosť, resp.
osvojovať si pri hre niektoré tvorivé stratégie, metódy a formy.
Veď aj podľa R. Beana (8) je rozdiel medzi hrou a tvorivou
činnosťou len v tom, že výsledkom tvorivej činnosti je určitý
produkt, ktorý dieťa zámerne vytvorí a pri hre je aktivita
i cieľom. Hovorí o hre ako o metóde, prostredníctvom ktorej sa
dieťa učí zodpovednosti a zručnosti v mnohých odboroch.
Pripomína, že hra sa stáva prácou vtedy, keď aktér stráca hravé
pocity, keďže hra nie je definovaná ani tak tým, čo pri nej
účastníci robia, ale tým ako sa cítia. S uvedeným korešponduje
postreh
vynikajúceho
vysokoškolského
pedagóga
doc. Kollárika:„Práca je najefektívnejšia vtedy, keď sa stane
hrou“ 2.
Mnohí psychológovia zdôrazňujú v rozvoji tvorivosti funkciu
hrania, keď poukazujú na to, že hrové aktivity rozvíjajú pamäť,
zmysel pre detail i nadhľad, schopnosť získavať, triediť, pružne
spracovať a správne využívať informácie. Všetky hrové aktivity
sú zamerané na prehĺbenie sebapoznania, sebavedomia
a tvorivého myslenia.

Interaktívne výstavy a show
Od decembra 1998 do konca septembra 2012 sa na
Slovensku pohralo vyše 365 000, najmä mladých, návštevníkov
na 294 výstavách v 153 mestách a obciach v rôznych
inštitúciách (múzeá, galérie, školy, centrá voľného času,
knižnice, miestne úrady, domy kultúry, osvetové strediská
a pod.).

Aktivity občianskeho združenia
Vedecká hračka je aj názov občianskeho združenia so sídlom
v Banskej Bystrici a pobočkami v ďalších 14 mestách SR. Od
svojho založenia v novembri 1994 sa venuje predovšetkým
vedecko-technickým aktivitám detí a mládeže, ktoré súvisia
s hraním, technickou tvorivosťou či ochranou duševného
vlastníctva.

2

Balážová, E. – Puobišová, B.: Hry a hračky vo výrokoch
a obrazoch. Banská Bystrica : Vedecká hračka, 2008, str. 101.
ISBN 978-80-968131-5-5
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Takmer polovina reinštalácií bola v školách a školských
zariadeniach. V apríli 2004 bola prvá zahraničná výstava
„Vedecká hračka putuje Európou“ v Békešskej Čabe
(Maďarsko). Výstava „Kaleidoskop – vedecká hračka“ v českej
mutácii začala svoje putovanie po Českej republike v centre vedeckotechnického poznávania TECHMANIA v Plzni v septembri 2008.
Zahraničné inštalácie výstavy „MILSET a Scientific Toy“ na Expo
Sciences Asia v Bahrajne a Expo Sciences Europe v Tule (Ruská
federácia) boli venované 25. jubileu MILSET-u v roku 2012. Ostatná
výstava „Vedecká hračka učiteľom“ mala premiéru práve počas tejto
konferencie vo Veľkej Lomnici. V súčasnosti putuje po Slovensku päť
interaktívnych výstav vedeckých hračiek, hier, hlavolamov
a neškolských fyzikálnych experimentov. Dve banskobystrické
expozície sú stále: VEDHRAČKA a VEDHRA – slovenské centrum
hier a hračiek, originálne komplexné osvetovo-vzdelávacoinformačné zariadenie tvorivého poznávania na báze hier,
v ktorom sa snúbia funkcie centra vedy a ludotéky (lékotéky)
s uplatnením know-how interaktívnych výstav vedeckých
hračiek.
Od roku 1996 boli show vedeckých hračiek na 77 miestach
(školy, tábory, miestne akcie, detské nemocnice, zotavovne).
Ostatné show napr.: Európsky týždeň vedy (november 2010,
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava), Noc
výskumníkov (september 2011, Banská Bystrica), Krumpľovník
(september 2011, Hiadeľ), Míľa pre mamy (jún 2012, Sliač), oslavy
SNP (každoročne v auguste, B. Bystrica).
Novou aktivitou sú Dni hrania v SR, ktoré usporadúvame
v poslednú septembrovú sobotu od roku 2010. Ich hlavným
cieľom je pripomínať význam hrania v živote každého
človeka
a
prostredníctvom
hier
oživovať
vzťahy
v rodinných, susedských, priateľských a iných kolektívoch.

nožíkom – a pre lektorku najmä smutným poznaním
všeobecne slabej zručnosti detí. Napríklad z 26 účastníkov 4
táborov v roku 2012 iba päť vedelo spraviť uzol z dvoch
nitiek súčasne a iba jeden dosiaľ pracoval s kladivom.
Záver
Vedecké hračky ako lacné a pomerne dostupné predmety by
si mali nájsť miesto aj vo vyučovacom procese. A to aj ako
prostriedky, ktoré v každej fáze učenia môžu pozitívne
ovplyvňovať technickú tvorivosť.
Hra ako slobodná tvorivá činnosť v každom veku je
ekvivalentná umeleckej či vedeckej práci.
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Tábory a krúžky VEDHRA
Hranie spojené s poznávaním na interaktívnych výstavách
je silno motivujúcim prvkom tvorivosti. Preto najmä stálu
inštaláciu v Dome techniky ZSVTS v Banskej Bystrici
využívame na krúžky technickej tvorivosti detí a denné
detské tábory technickej tvorivosti VEDHRA. Počas tábora 713-roční žiaci postupujú zjednodušenými vynálezcovskými
krokmi od definovania problému po zhotovenie prototypu
originálnej fyzikálnej hračky z odpadového materiálu, pričom
spracujú návrh jej priemyselno-právnej ochrany vrátane
loga. Počas doterajších 7 táborov 97 detí vytvorilo 11 nových
hračiek či stavebníc a 3 hry.
Každý účastník si denne z tábora odnáša vlastnoručne
vyrobenú vedeckú hračku.
Jej zhotovenie je pre deti silným zážitkom najmä preto, že
často po prvýkrát pracujú s veľkými nožnicami, kladivom či

Ing. Beata Puobišová,
Vedecká hračka, o.z., Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica
048/416 40 56; 0903 549 243; vedhra@pobox.sk
Mgr. Andrea Kadlubiaková,
ZŠ Rudolfa Dilonga, 028 01 Trstená
0903 484745, andreakad@gmail.com

MERANIE PRÁCE ELEKTRICKÉHO PRÚDU
MEASURING WORK OF ELECTRIC CURRENT
Ján PAVLOVKIN, Daniel NOVÁK
Abstrakt
V príspevku je opísané meranie práce elektrického prúdu. Elektrické spotrebiče, aby mohli pracovať musia odoberať zo siete
elektrickú energiu. Elektrické spotrebiče premieňajú elektrickú energiu. Koľko energie premenia, závisí od toho, na ako dlho ich
zapneme a taktiež na tom, ako rýchlo premieňajú energiu. To, ako rýchlo niečo premieňa energiu nazývame príkon, ktorý sa meria vo
wattoch. Príkon udáva každý výrobca na štítku výrobku a v návode na obsluhu. Množstvo elektrickej energie, ktorú sme spotrebovali,
vypočítame násobením príkonu v kilowattoch a času v hodinách, alebo zmeriame na to určenými meracími prístrojmi.
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Abstract
In contributions is describe measuring the works electric current. Electrical appliances, so that they could work must take away from
networks electric energy. Electrical appliances to transform electric energy. How many energy transform, depend a quo, for how long
their turn on and too thereon, how quickly to transform energy. It, how quickly something to transform energy call power, who oneself
measure at watt. Input power he specifies every producer on name-plate products and guide on service. Quantity electric energy,
which are consumption, calculate multiplying input power in kilowatt and time o'clock, or measured at it determination measuring
equipment.
Kľúčové slová: Meranie. Elektrický prúd. Elektrické napätie. Práca elektrického prúdu.
Key words: Measurement. Electric current. Electric voltage. Work of electric current.
Úvod

pomocou spektrálneho analyzátora, napr. C.A 8334 - trojfázový
analyzátor elektrických sietí. Obrázok 1 ukazuje, ako sa dá
zložiť
"obdĺžnik"
zo
štyroch
harmonických
zložiek
(s frekvenciami 1f, 3f, 5f, a 7f.) pridávaním ďalších a ďalších
nepárnych harmonických by bol obdĺžnik stále dokonalejší menej zvlnený. Až na prípad nekonečného množstva
harmonických zložiek (teda i nekonečné frekvencie) dostaneme
skutočne dokonalý obdĺžnik. Obdĺžnikový signál obsahuje
nekonečné množstvo nepárnych harmonických zložiek.

Spotrebe elektrickej energie za dobu t zodpovedá práca,
vykonaná elektrickým prúdom. Meranie práce elektrického
prúdu bolo jednoduchšie do doby objavenia a používania
prvkov ako napr. tyristor, triak, meničov výkonu, impulzných
zdrojov a podobne. Problémy nastali, keď harmonické priebehy
nahradili "impulzné, neharmonické, deformované" a tie
v podstatnej miere zmenili aj konštrukciu a používanie meracích
prístrojov. Existuje mnoho prístrojov, ktoré deklarujú meranie
napätia, prúdu alebo výkonu, ale bez uvedenia toho, za akých
podmienok sú namerané výsledky a dosiahnuteľné chyby
platné.
Teória merania práce elektrického prúdu
Stredná hodnota súčinu dvoch veličín (napätie * prúd) základ merania činného výkonu pre dve periodické veličiny
x(t) a y(t) vyjadrené vo frekvenčnej oblasti svojim Fourierovym
radom (1). Stredná hodnota ich súčinu US je daná vzťahom
T
1
U S   x t .y t dt
T 0

Obrázok 1 Vytvorenie obdĺžnikového signálu z harmonického
priebehu

1
1 

U S   X 0 .Y0 dt  X 0   Yn max cos n1t   n dt 
T 0
T 0  n 1

T

T

Stredná hodnota súčinu dvoch signálov je neodmysliteľnou
súčasťou merania činného výkonu. Ak x(t) = u(t) a y(t) = i(t),
kde u(t) a i(t) je napätie resp. prúd záťaže, je činný výkon
záťaže

1 

 X n max cosm1t  m dt 
T 0  m 1
T

 Y0


1 




 X m max cos m1t  m dt (1)
Y
cos
n

t




n
max
1
n


T 0  n 1
m 1

Strednú hodnotu aplikovanú na súčet viacerých členov sme
rozpísali na súčet stredných hodnôt. Prvý člen je súčin
jednosmerných zložiek oboch signálov. Druhý a tretí člen je
elektrolytická stredná hodnota (bez usmernenia!) harmonických
veličín, a teda rovný nule. Štvrtý, najkomplikovanejší člen,
prispieva do výsledku strednej hodnoty za predpokladu n = m,
v iných prípadoch je príspevok do výsledku nulový. Potom
dostávame riešenie:
T



U S  X 0Y0 

1 
 X m maxYm max cos  m  m 
2 m 1

T

P

1
ut .i t dt
T 0

(3)

P je elektrický výkon, ktorý sa na záťaži premení na prácu
alebo inú formu energie. Vidíme, že do výsledku "P " prispievajú
iba nenulové korešpondujúce harmonické. Napríklad, ak je
napätie u(t) harmonické a prúd i(t) má ľubovoľný priebeh. Do
výsledku strednej hodnoty súčinu, činného výkonu P, budú
prispievať iba prvé harmonické, pretože iba tie sa vyskytujú
v oboch signáloch.

Výpočet činného výkonu je teoreticky jednoduchý, ale
praktické zmeranie v reálnej prevádzke je náročnejší, pretože
vzťah (3) je náročný a pre meraciu techniku predstavoval
v minulosti značný problém. Z analógových meracích prístrojov
umožňovali
priame
meranie
iba
elektrodynamické
a ferodynamické wattmetre a indukčné elektromery, ktorých
údaj je úmerný činnému výkonu, ale sú vhodné iba na meranie
väčších hodnôt napätia a prúdu a len v malom frekvenčnom
rozsahu.
Elektronické prístroje neboli schopné realizovať operáciu
súčinu bez vysokých nákladov a v požadovanom frekvenčnom
rozsahu. Za cenu zníženej presnosti merania bolo možné použiť
i tepelné prístroje, ktoré sú prakticky frekvenčne nezávislé
a zaznamenajú i vplyv vyšších harmonických.
Na začiatku bolo jednosmerné napätie a prúd. Neskôr sa
začalo využívať striedavé napätie a prúd s harmonickým

(2)

Vidíme, že do výsledku strednej hodnoty súčinu US
prispievajú iba tzv. korešpondujúce harmonické, t.j. také, ktoré
sa vyskytujú (sú nenulové) súčasne v oboch signáloch. Na
základe tohto poznatku musíme zvoliť metódu a vybrať vhodné
prístroje, ktoré sú založené na vyhodnotení strednej hodnoty
súčinu dvoch veličín. Napríklad, ak jeden zo signálov bude

harmonický a druhý bude mať obdĺžnikový priebeh, ktorý
obsahuje všetky nepárne harmonické. Výsledkom strednej
hodnoty súčinu bude iba súčin efektívnych hodnôt prvých
harmonických.
Miesto neprehľadného matematického zápisu Furierovým
radom používame na rýchlu orientáciu tzv. spektrum signálu.
Spektrum je grafické znázornenie veľkosti amplitúd
harmonických v závislosti na frekvencii. Spektrum možno merať
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P - je efektívna hodnota výkonu,
U - je efektívna hodnota striedavého elektrického napätia,
R - je hodnota absolútna hodnota elektrického odporu,
φ - je fázový uhol.

časovým priebehom. V súčasnosti sa v energetike prevažne
používa striedavé napätie a prúd. Pri ich vyjadrení funkciou
sínus máme

ut   U m  sin t

i t   I m  sint   

Meranie elektrickej energie je realizované metódou merania
výkonu a jeho integráciou v čase.
Elektrická práca (energia) je vo všeobecnom prípade rovná
časovému integrálu elektrického výkonu (obr. 2). Na jej výpočet
môžeme napísať všeobecne platný vzťah

(4)

kde Um a Im sú maximálne hodnoty (amplitúdy), ω je uhlová
frekvencia, φ je fázový posun.
Podľa vzťahu (3) pre činný výkon takéhoto napätia a prúdu
platí

1
P  U m I m cos 
2

T

W   Pdt .

(5)

Pokiaľ sa zaťaženie nemení, môžeme prácu elektrického
prúdu určiť ako súčin výkonu a času
W = Pt.
(10)

kde cosφ je tzv. účinník.
Tento v praxi veľmi často používaný vzťah vyžaduje, aby
napätie aj prúd záťaže boli harmonické - iba v tomto prípade
má pomenovanie "fázový posun φ" zmysel. Súčasnosť je však
podstatne iná, neharmonické priebehy (najmä prúdu) sú
veľmi časté.
Najrozšírenejším
analógovým
meracím
systémom
wattmetrom - sa stal elektrodynamický systém. Existuje
v najrôznejších vyhotoveniach, od panelových až po
laboratórne. Napriek tomu, že jeho frekvenčný rozsah nie je
veľký, pri meraniach v rozvodnej sieti, kde vyššie harmonické
v napätí nie sú výrazné, poskytuje dobré výsledky.
Vo vzťahu (5) je súčin

1
Um Im  U  I
2

(9)

0

rovný súčinu

Obrázok 2 Diagram elektrickej práce – časový integrál
elektrického výkonu

efektívnych hodnôt napätia U a prúdu I. Tento súčin sa nazýva
zdanlivý výkon S a vyjadruje maximálny možný činný výkon,
ktorý môže konkrétny spotrebič odoberať pri daných
podmienkach.
(6)
S U  I
Správne učenie zdanlivého výkonu vyžaduje, aby veličiny U aj
I boli skutočné efektívne hodnoty (True RMS), či už zdanlivý
výkon meriame alebo počítame. Medzi činným a zdanlivým
výkonom potom existuje vzťah
(7)
P  S 
kde λ je faktor výkonu. Podobnosť medzi rovnicami (5) a (7) je
zrejmá, posledný však platí bez ohľadu na tvar signálu.
V prípade harmonického napätia a prúdu sa účinník cosφ rovná
faktoru výkonu λ, inak je to zložitejšie.
Priame meranie podľa vzťahu (3) bolo v praxi dlho
neuskutočniteľné. Niektoré prístroje využívali najrôznejšie
metódy, ktoré obchádzali neexistenciu priamych analógových
násobičiek. Po objavení monolitických integrovaných obvodov
začali niektorí výrobcovia využívať logaritmické prevodníky
s pomerne dobrými výsledkami. Digitalizácia meracej techniky
otvorila oblasť priameho merania parametrov napätí a prúdov,
kedy sa vstupné analógové veličiny konvertujú do číslicovej
podoby a ďalej sa spracovávajú podľa rôznych algoritmov.
Tieto obvody sú srdcom mnohých multimetrov, ktoré umožňujú
aj meranie činného a zdanlivého výkonu, faktoru výkonu.
Dosiahnutý frekvenčný rozsah je v oblasti desiatok kHz, chyby v
jednotkách percent.
Technický vývoj priniesol aj ďalšie polovodičové prvky, ktoré
tvoria vlastne celý merací systém iba s malou mierou
používateľského programovania.
Meranie elektrického výkonu striedavého prúdu je priamo
odvodené od metrológie elektrického napätia, elektrického
odporu a digitálneho generovania fázového posunu základných
harmonických zložiek napätia a prúdu. Etalón realizuje výkon
podľa definičného vzťahu:
P = U2 . R-1 . cosφ
(8)
kde:

Meranie práce elektrického prúdu
Na obrázku 3 sú zobrazené jednofázové elektromery na
meranie práce jednofázového striedavého prúdu. Na obrázku 4
sú zobrazené elektromery na meranie práce viacfázového
striedavého prúdu.
V energetike vo svete sa začínajú používať inteligentné
elektromery. Spotrebitelia s ich pomocou majú aktuálne
a presné informácie o spotrebe elektrickej energie. Energetické
firmy s inteligentnými systémy môžu optimalizovať výrobu aj
distribúciu, čím dosahujú vyššiu energetickú efektívnosť
a menej emisií.
Na Slovensku v súčasnosti funguje malé množstvo
inteligentných elektromerov, ktoré dokážu na diaľku odmerať
aktuálnu spotrebu elektrickej energie. Do roku 2020 by podľa
požiadaviek Bruselu malo mať inteligentné merače 80 %
domácností, pre ktoré sa výmena starých elektromerov za nové
vyplatí.

a)
b)
c)
Obrázok 3 Jednofázové elektromery
a) jednosadzbový b) dvojsadzbový c) elektronický
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Obrázok 4 Viacfázové elektromery
Obrázok 7 Obsah harmonických veličín prúdu
Príklad merania práce elektrického prúdu ukážeme na
klasickej wolfrámovej žiarovke a kompaktnej žiarivke, ktoré
majú porovnateľný svetelný výkon. Máme klasickú wolfrámovú
žiarovku, na ktorej je napísané menovité napätie 230 V, výkon
60 W a kompaktnú žiarivku s údajmi 230 V/13 W. Ak budeme
používať tieto svetelné zdroje napr. 5 hodín denne počas
jedného roku, koľko zaplatíme za spotrebu elektrickej energie.
Wolfrámová žiarovka: 60 W, 5 hodín: 60x5 = 300 Wh =
0,3 kW, 365 dní v roku: 365x0,3 = 109,5 kWh.
Kompaktná žiarivka: 13 W, 5 hodín: 13x5 = 65 Wh =
0,065 kWh, 365 dní v roku: 365x0,065 = 23,72 kWh.
Pri cene elektrickej energie 0,212.-€/1 kWh, zaplatíme za
svietenie klasickou žiarovkou 0,212x109,5 = 23,21.-€ a pri
použití kompaktnej žiarivky to bude 0,212x23,72 = 5,02.-€.
Vidíme, že pri použití kompaktnej žiarivky usporíme za jeden
rok 18,19.-€.

a)

Záver
Kde sa robia chyby pri meraní činného výkonu?:
 Odmerajme činný výkon! (nevedomosť: Aký je časový
priebeh meraných veličín?),
 Použime nejaký prístroj! (nevedomosť: Aký prístroj, čo
vlastne meria?),
 Načo vlastne robíme meranie? (nevedomosť: Aký je dôvod
merania?),
 To meranie je veľmi presné! (nevedomosť: Pekný opis
v manuáli prístroja, avšak až pri dodržaní napríklad
desiatich podmienok, z ktorých reálne nie je možné
dodržať ani jednu).
Na dosiahnutie správnych výsledkov meraní treba:
 si osvojiť a mať na pamäti matematické definície uvedené
vyššie,
 si uvedomiť, že činný výkon je skutočným obrazom práce
elektrického prúdu a jeho správne meranie je sťažené
existenciou neharmonických priebehov,
 vedieť, že výsledky merania sú súčasťou informačného
toku, ktorý ústi napr. do dôležitého rozhodovacieho
procesu,
 uvedomiť si, že každé meranie je vždy zaťažené rôznymi
chybami, využiť prostriedky na potlačenie chýb, zvážiť,
aká veľká má byť investícia do merania výkonu.
Dodržanie týchto niekoľkých bodov môže podstatne skvalitniť
výsledky merania.
Neverte prístroju, ktorý ste si neoverili, o ktorom neviete, čo
a ako meria. Pohodlné meranie činného výkonu zabezpečí
merací prístroj, ktorý je schopný merať v požadovanom rozsahu
napätia a prúdu a v požadovanom frekvenčnom rozsahu podľa
vzťahu (3). Výsledkom je údaj, ktorý nezávisí od časového
priebehu meraných veličín. Takého prístroje nebývajú príslušne
označené, na prístrojoch nebýva nápis True RMS (Root Mean
Square). Ak si vyššie spomínané skutočnosti neuvedomíme,
namerané hodnoty môžu byť "asi hodnoty (quasi hodnoty)".

b)
Obrázok 5 Zobrazenie trojfázových harmonických priebehov
a) napätie b) prúd
Na obr. 5 je priebeh napätia a prúdu. Skreslenie napätia je
minimálne, ale priebeh prúdu obsahuje vyššie harmonické
(obr.7). Už ani meranie P nebude také jednoduché, nehovoriac
o ostatných veličinách. Dnešné spotrebiče v prevažnej miere
odoberajú deformovaný prúd, takže nasadenie adekvátnej
meracej techniky je naliehavé. Žiaľ, aj v napätí sa objavujú
vyššie harmonické, a to aj na vysokých napäťových úrovniach.
Uvedené veličiny vplývajú výrazne na kvalitu elektrickej siete.
Je zrejmé, že práve posun medzi harmonickými napätia a prúdu
a obsah vyšších harmonických znižujú kvalitu siete a negatívne
vplývajú aj na energetické zariadenia.

Obrázok 6 Celkové harmonické skreslenie prúdov
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Takto namerané hodnoty by bolo s trochou nadsádzky vhodné
uvádzať v "jednotkách" quasi Watt (qW) .
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LABORATÓRNE ÚLOHY Z PREDMETU ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA NA DF-TU VO ZVOLENE
LABORATORY TASKS FROM THE SUBJECT ELECTRICAL AND ELECTRONICS AT DF-TU IN ZVOLEN
Ivan KUBOVSKÝ
Abstrakt
Cieľom tohto článku je podať stručnú informáciu o laboratórnych úlohách, ktoré tvoria náplň praktických cvičení z predmetu
Elektrotechnika a elektronika, vyučovaného na drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.
Abstract
The aim of this article is to give a brief information on laboratory tasks that are filling practical exercises for the course Electronics
and Electrical Engineering, taught at the Faculty of Wood Sciences, Technical University in Zvolen.
Kľúčové slová: Laboratórne úlohy, elektrické veličiny, meranie, merací prístroj.
Key words: Laboratory tasks, electrical quantities, measurement, measurement instrument.
Úvod

Prehľad a stručný popis laboratórnych úloh

Predmet Elektrotechnika a elektronika sa vyučuje na
Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene
v bakalárskom stupni študijných programov Drevárske
technológie, Výroba nábytku, Prevádzka strojov a zariadení
a Ochrana osôb a majetku pred požiarom. Výučba je tradične
členená na prednášky a cvičenia. Cvičenia sa delia na teoretickú
časť, kde študenti riešia zadané príklady a časť praktickú, ktorej
náplňou sú laboratórne úlohy - meranie a vyhodnocovanie
vybraných elektrických veličín a vlastností súčiastok. Počas
semestra je plánovaných šesť teoretických a šesť praktických
cvičení (striedajú sa po týždni).
Laboratórne úlohy obsahovo nadväzujú na teoretickú časť
predmetu Elektrotechnika a elektronika. Ich cieľom je
poskytnúť študentom prehľad o meraní rôznych veličín
v elektrotechnike a viesť ich k získaniu základných zručností pri
realizácii a vyhodnotení experimentov ako aj k vhodnej forme
prezentácie výsledkov meraní. Účastníci laboratórnych cvičení
musia pri práci zachovávať také pravidlá, aby predišli úrazu,
ako aj hmotným škodám. Musia byť náležite opatrní najmä pri
zaobchádzaní s meracími prístrojmi a ďalšími zariadeniami.
Predpokladom pre bezpečnú prácu je oboznámenie sa s úlohou,
ktorá býva študentovi pridelená podľa vopred oznámeného
plánu. Domáca príprava na cvičenia musí byť dôkladná.
Forma spracovania úloh z experimentálnych meraní poskytuje
študentom základnú špecifikáciu cieľov merania so zoznamom
úloh, ako aj schému zapojenia meracieho obvodu. Z meraní sa
vypracúvajú protokoly, ktoré je povinný každý študent
odovzdať na najbližšom cvičení.

Náplň praktických cvičení tvorí súbor šiestich laboratórnych
úloh:
 Meranie výkonu striedavého prúdu a účinníka - cieľom je
určiť výkon striedavého prúdu a hodnoty účinníka pre činnú
záťaž a pre sériové zapojenie odporu a cievky, tvoriacu jalovú
záťaž. Ako činná záťaž (odpor) sa používa 100 W vláknová
žiarovka. Najprv sa meranie uskutoční iba so žiarovkou,
potom sa k nej pripojí cievka so železným jadrom a meranie
sa zopakuje. V druhom prípade svieti žiarovka oveľa slabšie,
čo názorne ukazuje na pokles činnej zložky výkonu a na
nárast zložky jalovej.

Obrázok 1 Schéma zapojenia na meranie výkonu striedavého
prúdu
 Meranie odporu, indukčnosti a kapacity s využitím PC študenti odmerajú hodnoty príslušných obvodových prvkov
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 Meranie
Volt-Ampérovej
charakteristiky
usmerňovacej diódy, Zenerovej diódy a LED - odmerajú
sa závislosti prúdu na napätí príslušných diód (vo zvolenom
rozsahu) pre obidva kvadranty. Následne sa pre každú diódu
nakreslia grafy (na mm-papier). Na grafoch je vidno tvary
charakteristík, typických pre každý typ diódy.

a vypočítajú hodnoty impedancií pre sériové zapojenie (pri
rôznych frekvenciách). Meria sa multimetrom METEX M3650D, ktorý komunikuje s počítačom. Na jeho obrazovke je
možné pozorovať grafické časové trendy nameraných veličín.
Program funguje ako datalogger, kde zaznamenáva
namerané hodnoty v určených časových intervaloch, a tiež
ako osciloskop. Údaje sa ukladajú vo vhodnom formáte na
pevný disk počítača.

Obrázok 5 Schéma zapojenia na meranie VA charakteristík
polovodičových diód

Obrázok 2 Schéma zapojenia na meranie hodnôt R, L, C
 Meranie
rezonančnej
frekvencie
RLC
obvodu
s využitím PC - pomocou počítača sa určí hodnota
rezonančnej frekvencie sériového RLC obvodu. Po spustení
programu nájde počítač rezonančnú frekvenciu a zobrazí
grafickú závislosť výchylky od frekvencie. Na základe hodnôt
príslušných
obvodových
prvkov
študenti
vypočítajú
impedanciu obvodu pri hodnote frekvencie napájacieho
napätia, ktorú určí vedúci cvičenia (je rozdielna od
rezonančnej frekvencie). Meranie sa zopakuje pri inej
hodnote kapacity kondenzátora.

 Meranie
prúdového
zosilňovacieho
činiteľa
bipolárneho tranzistora - na vybranom tranzistore,
zapojenom so spoločným emitorom, sa meria závislosť medzi
kolektorovým a bázovým prúdom. Z nameraných hodnôt sa
vypočíta (priemerná) hodnota prúdového zosilňovacieho
činiteľa. Hodnoty sa následne vyjadria graficky. Pri prekročení
určitej hodnoty bázového prúdu je možné vidieť, že závislosť
medzi oboma prúdmi už nie je lineárna (oblasť saturácie).

Obrázok 6 Schéma zapojenia na meranie prúdového
zosilňovacieho činiteľa

Obrázok 3 Schéma zapojenia na meranie rezonančnej
frekvencie

Záver

 Meranie elektrických veličín na jednofázovom
transformátore - transformátor je zapojený v stave
naprázdno (sekundárnym vinutím netečie elektrický prúd).
Z nameraných hodnôt napätia, prúdu a príkonu sa výpočtom
určí hodnota prevodového pomeru a účinníka. Študenti majú
možnosť overiť si vzťah pre výpočet prevodového pomeru aj
podľa počtu závitov, vyznačených na príslušných cievkach.
Na základe vypočítanej (pomerne nízkej) hodnoty účinníka
majú možnosť vidieť, že v stave naprázdno pracuje
transformátor nehospodárne.

V článku bol uvedený stručný prehľad a popis laboratórnych
úloh, ktoré sú náplňou praktických cvičení z predmetu
Elektrotechnika a elektronika. Tento predmet vyučuje autor už
šiesty rok. Ich význam spočíva hlavne v tom, že si študenti
môžu overiť najdôležitejšie zákonitosti a najpoužívanejšie
merania elektrotechnických veličín, s ktorými sa často stretnú
v praxi. Vzhľadom na to, že sa na Drevársku fakultu každoročne
hlásia absolventi z rôznych typov stredných škôl, majú praktické
laboratórne úlohy veľký význam. Čoraz väčší počet študentov
sa totiž s takýmto meraním stretá u nás, podľa ich tvrdenia, po
prvý krát v živote.
Poďakovanie Autor ďakuje za finančnú podporu výskumu
Slovenskej grantovej agentúre KEGA (grant č. 011UMB4/2012).
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VÝUČBA ZÁKLADNÝCH ELEKTRONICKÝCH PREDMETOV V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME
ELEKTRONIKA NA FEI STU V BRATISLAVE
BASIC TRAINING ELECTRONIC SUBJECTS IN BACHALAR'S PROGRAM ELECTRONICS
TO FEIIT SUT IN BRATISLAVA
Zuzana KRAJČUŠKOVÁ,
Abstrakt
U študentov, ktorí prichádzajú zo stredných škôl študovať na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, sa predpokladá,
že majú dobré znalosti predovšetkým z matematiky a z fyziky. V bakalárskom štúdiu v študijnom programe Elektronika sa na začiatku
štúdia venujú popri matematickom a fyzikálnom základe aj štúdiu elektronických predmetov. V týchto získavajú základné vedomosti
o činnosti elektronických obvodov, ich vlastnostiach, praktickom použití v technickej praxi. V príspevku bude venovaná pozornosť
predmetu Elektronické prvky a obvody. Cez obsah prednášok bude ďalej uvedená náplň laboratórnych cvičení, predovšetkým so
zreteľom na ich pedagogickú interpretáciu a podanie s cieľom, aby študenti ich absolvovaním získali vedomosti a znalosti potrebné pre
štúdium ďalších odborných predmetov v bakalárskom študijnom programe Elektronika.
Abstract
For students coming from high schools to study at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology in Bratislava, is
expected to have a particularly good understanding of mathematics and physics. The Bachelor's degree in Electronics degree program
at the beginning of the study devoted to the mathematical and physical addition to the study of the electronics subjects. These gain a
basic understanding of operation of electrical circuits activity, their characteristics, and practical use in engineering practice. In this
paper attention will be devoted to the subject of electronic components and circuits. Despite the content of lectures will also include
the contents of laboratory exercises, particularly with regard to the interpretation and administration of teaching to the students
passing their acquired knowledge and skills necessary for further study in specialized subjects Electronics bachelor degree program.
Kľúčové slová: Elektronika. Elektrické prvky. Elektrické obvody. Laboratórne cvičenia.
Key words: Electronics. Electrical components. Electrical circuits. Laboratory exercises.
Úvod

v rozsahu prednášok a samozrejme aj v rozsahu a náplni
jednotlivých cvičení.

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave si
môžu študenti v bakalárskom stupni štúdia vybrať zo šiestich
akreditovaných študijných programov. Konkrétne sú to:

Aplikovaná informatika,

Automobilová elektronika,

Elektronika,

Elektrotechnika,

Priemyselná informatika,

Telekomunikácie.
Bakalársky stupeň štúdia má štandardnú dĺžku štúdia 3 roky.
Študenti, ktorí úspešne absolvujú v konkrétnom študijnom
programe všetky predpísané skúšky končia tento stupeň štúdia
štátnou skúškou. Táto pozostáva z vypracovania záverečnej
práce a jej obhajoby pred skúšobnou komisiou. Spracovanie
záverečnej práce je realizované v 3.ročníku v predmetoch
Bakalársky projekt 1 a 2. V ďalšom budeme venovať pozornosť
študijnému programu Elektronika a v ňom povinnému predmetu
Elektronické prvky a obvody. Predmet absolvujú študenti vo
4.semestri štúdia (letný semester v 2. ročníku). Popri
študentoch v študijnom programe Elektronika predmet
absolvujú v 3.semestri (zimný semester v 2.ročníku) aj študenti
v študijnom programe Telekomunikácie. Nakoľko však títo
paralelne absolvujú predmet Elektrické obvody 2 a predmet
Elektronické prvky a obvody v jednom semestri (3.semester,
2.ročník štúdia), je potrebné túto skutočnosť zohľadniť jednak

Organizácia predmetu Elektronické prvky a obvody
(EPO)
Absolvovaniu povinného predmetu Elektronické prvky
a obvody (EPO) predchádzajú študijnom programe Elektronika
predmety Elektrické obvody 1 a Elektrické obvody 2 v 2. a v 3.
semestri štúdia. Absolvovaním týchto predmetov získajú
študenti vedomosti z analýzy a syntézy obvodov všeobecne.
Predmet EPO má výmeru 3 hodiny/týždeň – prednášky a 2
hodiny/týždeň - cvičenia. Prednášky nie sú povinné. Cvičenia sú
povinné a sú laboratórne. Obsah predmetu je zameraný
postupne na základné pasívne elektronické prvky a elektronické
obvody, lineárne obvody s pasívnymi súčiastkami, polovodičové
diódy a obvody s diódami, bipolárny a unipolárny tranzistor –
princípy a obvodové modely, tranzistorové zosilňovače
v lineárnom
režime,
vysokofrekvenčné
a širokopásmové
zosilňovače, výkonové zosilňovače s tranzistormi, diferenčné
zosilňovače v integrovaných obvodoch, operačné zosilňovače,
spätnú väzbu v zosilňovačoch, generátory elektrických kmitov.
Tieto oblasti tvoria základ prednášok v predmete. Popri nich sa
venuje pozornosť aj ďalším témam ako je fázový záves,
tranzistorové spínače a logické členy a spracovaniu signálov. Tie
sú dá sa povedať doplnkové a dotvárajú obsah predmetu. Ako
vidieť spektrum predmetu je pomerne široké, no je to základný
elektronický predmet, v ktorom študenti získajú prehľad
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o prvkoch, súčiastkach, obvodoch a systémoch. Naučia sa
poznať princíp činnosti jednotlivých súčiastok, elektronických
obvodov z nich vytvorených. V prednáškach, ale ešte viac
v cvičeniach, sa kladie dôraz nielen na jednotlivé diskrétne
prvky, integrované obvody, systémy, ale aj na ich praktické
použitie v technickej praxi. Učitelia sa snažia študentom
sprostredkovať najmodernejšie aplikácie elektronických prvkov,
integrovaných obvodov a systémov. Získané vedomosti im
potom umožnia študovať ďalšie odborné predmety jednak
v bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe Elektronika
a rovnako po jeho úspešnom ukončení v inžinierskom stupni
štúdia predovšetkým v študijnom programe Rádioelektronika.

ktoré získal na prednáškach, ďalej simuláciou verifikoval
základné vlastnosti elektronického prvku, integrovaného
obvodu, jednoduchého elektronického obvodu a nakoniec si
meraním na reálnom obvode potvrdil výsledky získané na
základe znalosti teórie, simuláciou činnosti obvodu. Vlastnému
meraniu na reálnom obvode predchádza zostavenie tohto
obvodu na kontaktnom poli, nasleduje zapojenie meracieho
pracoviska, vlastné meranie a na záver spracovanie
a vyhodnotenie nameraných výsledkov. V šablónkach sú
formulované aj bonusové úlohy. Splnenie týchto úloh nie je
povinné, no ak ich študent úspešne zvládne umožní mu to
získať bonusové body v hodnotení práce na cvičeniach počas
semestra.
Aby bol študent motivovaný k tomu, aby na cvičenie prišiel
pripravený a tak ľahšie zvládol úlohy konkrétnej témy, počas
semestra píšu študenti kontrolné testy. Tie sú vytvorené
formou, ktorá študentovi dáva pri každej otázke možnosť
výberu správnej odpovede zo štyroch možností. Každý test
obsahuje 12 otázok. Prvé dva testy sú zamerané na simulačný
program Micro-Cap, základné meracie prístroje firmy RIGOL,
s ktorými študent pracuje následne počas celého semestra. Ich
úspešné zvládnutie dáva predpoklad, že študent zvládne prácu
so simulačným programom a rovnako aj s meracími prístrojmi
už vyššie uvedenými. Ďalšie testy sú orientované na konkrétne
oblasti podľa tém cvičení a musia byť vždy v súlade
s prednášanou látkou.
Aby študenti po úspešnom absolvovaní cvičení mali
vedomosti nielen o základných charakteristikách elektronických
prvkov,
jednoduchých
elektronických
obvodov
z nich
vytváraných, o ich princípoch činnosti, ale aj predstavu o ich
konkrétnom použití v technickej praxi, v šablónkach je ku
každej téme aj množina úloh, ktoré práve poukazujú na tento
aspekt, to znamená, že sú to úlohy, v ktorých študent pracuje s
priamou aplikáciou elektronického prvku, obvodu v reálnom
živote. Šablónky sú každoročne korigované, aktuálne dopĺňané
práve o najnovšie aplikácie moderných elektronických prvkov,
obvodov v technickej praxi. Tiež korekcie obsahujú aj zmeny
potrebné z pedagogického hľadiska.
Práca študentov na cvičeniach počas celého semestra je
bodovo hodnotená. Toto hodnotenie je súčasťou hodnotenia,
z ktorého vyplynie výsledná známka za úspešne zvládnutú
skúšku z predmetu. Celkový počet bodov, ktoré môže študent
získať je 100, z toho 40 bodov môže študent získať ak
systematicky pracuje počas celého semestra. Dokonca
v prípade, že úspešne zvládne bonusové úlohy, môže bodové
ohodnotenie práce počas semestra presiahnuť 40 bodov.
Štruktúra bodov, ktoré sa dajú postupne získať za semester je
zložená z bodov, ktorými sú ohodnotené jednotlivé testy, z toho
ako študent načas odovzdáva správne a úplne vypracované
šablónky a z priebežného hodnotenia vedomostí študenta. Pri
odovzdávaní šablónok
musí totiž študent odpovedať na
konkrétne otázky týkajúce sa riešenej témy.
Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh na cvičeniach, získaní
zápočtu študent môže absolvovať skúšku a tým úspešne
absolvovať predmet, v ktorom získal základné vedomosti
o moderných elektronických prvkoch, systémoch, obvodoch
a ich použití v praktických aplikáciách.

Cvičenia v predmete Elektronické prvky a systémy
Ako už bolo v predchádzajúcej kapitolke povedané, cvičenia
sú laboratórne a sú povinné. V 12 týždňoch semestra študent
absolvuje 24 hodín cvičení. Témy jednotlivých cvičení sú volené
tak, aby dopĺňali prednášky na danú tému a tvoria spolu
s prednáškami jeden celok. Na analýzu základných vlastností
jednoduchých obvodov študenti na cvičeniach používajú
simulačný program Micro-Cap. Študentské verzie programu sú
dostupné na stránke www.spectrum-soft.com . Verzia programu
je obmedzená počítačmi, ktoré sú k dispozícii v laboratóriu.
V súčasnosti sa na Ústave elektroniky a fotoniky na FEI STU
v Bratislave používa verzia programu Micro-Cap 8. Pokiaľ
študent pracuje na vlastnom počítači, ktorého hardvér
podporuje vyššiu verziu simulačného programu dostupnú na už
uvedenej stránke, samozrejme, že ju môže používať pri plnení
jednotlivých úloh na cvičení. Aby študent mohol verifikovať
vlastnosti elektronických prvkov, jednoduchých elektronických
obvodov, ich princípy činnosti nielen simuláciou, ale aj
praktickými meraniami, má v laboratóriu k dispozícii meraciu
techniku. Konkrétne môže používať funkčné generátory
a osciloskopy firmy RIGOL - funkčný generátor RIGOL DG 1022,
osciloskop RIGOL DS 1102E. Tieto dva prístroje tvoria základ
meracieho pracoviska. V prípade potreby samozrejme toto je
dopĺňané ďalšími prístrojmi aktuálne podľa úlohy, ktorú má
študent splniť. Na cvičeniach študent pracuje nielen
s prístrojmi, ale aj s diskrétnymi elektronickými súčiastkami,
integrovanými obvodmi, funkčnými blokmi, z ktorých na
kontaktnom poli sám zostaví jednoduchý elektronický obvod
a praktickým meraním si overí jeho vlastnosti, princíp činnosti.
Témy cvičení, ktoré študent absolvuje počas jedného
semestra sú rámcovo takéto:
Simulácia elektronických obvodov počítačom I a II,
Základné meracie prístroje (osciloskop, funkčný
generátor),
Rezonančné obvody ako pásmové filtre,
Frekvenčné selektívne pasívne odvody, rezonančný
obvod – meranie základných parametrov,
Modely a parametre polovodičových prvkov,
Obvody s diódami – meranie základných parametrov
a vlastností,
Pracovný bod tranzistora a jeho stabilizácia,
Zosilňovač malého signálu s tranzistormi,
Zosilňovače v integrovaných obvodoch,
Operačné zosilňovače,
Generátory elektrických kmitov – meranie základných
parametrov.
K jednotlivým témam cvičení sú spracované tzv. šablónky. Tie
sú v elektronickej forme (súbory vo formáte *.pdf) študentom
k dispozícii na webovej stránke predmetu vždy minimálne jeden
týždeň pred tým ako je daná téma obsahom cvičenia. Sú
vytvárané tak, že študentovi umožňujú priamo v nich priebežne
zapisovať splnenie jednotlivých úloh. Úlohy sú formulované tak,
aby si študent najprv overil teoretické vedomosti z danej témy,

Záver
Predmet Elektronické prvky a obvody je predmet
absolvovanie, ktorého otvorí obrazne povedané študentom
v bakalárskom študijnom programe Elektronika bránu k štúdiu
ďalších
špecializovaných
predmetov,
či
sú
z oblasti
elektronických obvodov, ich analýzy, návrhu alebo zo
spracovania signálov v oblasti rádiokomunikačnej techniky,
lekárskej elektroniky. Študenti absolvovaním predmetu získajú
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popri teoretických vedomostiach aj praktické skúsenosti z práce
v laboratóriu.
Nakoľko na cvičenia prichádzajú študenti s rôznou úrovňou
vedomostí jednak zo strednej školy, ale aj z prvých semestrov
štúdia na fakulte, učitelia musia tento fakt zohľadniť v prístupe
k nim v tom zmysle, aby absolvovaním cvičení získali všetci
študenti vedomosti potrebné pre úspešné zvládnutie ďalšieho
štúdia v bakalárskom stupni a tiež, aby potom mohli pokračovať
v inžinierskom stupni štúdia predovšetkým v študijnom
programe Rádioelektronika. Táto skutočnosť kladie isté nároky
na učiteľov pôsobiacich v predmete. Tí sa snažia, aby obsah
prednášok a cvičení bol v súlade s vývojom súčiastkovej
základne, systémov, elektronických obvodov. Na základe
výsledkov sa dá na záver skonštatovať, že aj keď učitelia
v súčasnosti nemajú na svoju pedagogickú prácu vždy
vytvorené optimálne podmienky, darí sa im to, čo sa
odzrkadľuje predovšetkým v záujme študentov o predmet,
o jednotlivé témy či už na prednáškach alebo cvičeniach.
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EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY
EDUCATION TO CHNAGE CIVILIZATION
Waldemar FURMANEK
Abstrakt
Żyjemy w czaszach transformacji cywilizacyjnej. Powstaje społeczeństwo informacyjne. Jest ono odmienne od społeczeństwa
przemysłowego. Potrzebuje więc nowej odmiennej od obecnej szkoły. Musi ona odpowiadać potrzebom wspomagania rozwoju
człowieka żyjącego w nieznanych do końca warunkach.
Społeczeństwo informacyjne potrzebuje szkoły budowanej na nowej filozofii edukacji. Przygotowującej do uczenia się przez całe
życie. Nowe technologie wymuszają konieczność uczenia się nowych zawodów. Wiedza staje się fundamentem budowy nowych form
aktywności ludzi.
Abstract
Live in the canopies of transformation of civilization. Created an information society. It is different from the industrial society. So I
need a new different from the current school. It must meet the needs of those who are supporting the development of the unknown
by the end conditions.
Information society needs a new school built on the philosophy of education. Preparing to learn throughout their lives. New
technologies make it necessary to learn new professions. Knowledge is the foundation for the construction of new forms of human
activity.
Słowa kluczowe: Społeczeństwo informacyjne. Społeczeństwo przemysłowe. Obecnej szkoły. Filozofia edukacji
Key words: Information society. Industrial society. Current school. Philosophy of education.
Úvod

1. Podstawowe kierunki przemian modelu społecznego

Żyjemy w okresie transformacji cywilizacyjnej, która wiąże się
z budową podstaw nowego modelu życia społecznego.
Przechodzimy od styl życia charakterystycznego dla cywilizacji
przemysłowej do nowego stylu życia społeczeństwa
informacyjnego, zwanego także społeczeństwem wiedzy.
Wszystko to wiąże się ze zdecydowanymi i nowymi wyzwaniami
dla każdej formy działalności człowieka. Nie omija to także
polskiej edukacji, w jej mozaice dziedzin edukacji. Nas
interesują wyzwania przed jakimi stają: edukacja techniczna
i zawodowa, ale także edukacja informacyjna. Nie oznacza to,
że te wyzwania mogą być analizowane w oderwaniu do wyzwań
jakie nowy model życia społecznego niesie dla edukacji w
ogóle, a może szerzej jeszcze dla wychowania człowieka w XXI
wieku.

Każdy z nas odczuwa skutki dynamicznych przemian
zachodzących w naszym otoczeniu. Ich tempo zależne jest od
środowiska, charakteru aktywności ludzi i od ich świadomości,
co do konieczność korzystania z osiągnięć cywilizacji. Zmianie
ulega charakter i treść pracy człowieka. Sama praca staje się
szczególną wartością, która w przestrzeni aksjologicznej
człowieka pełni ważne funkcje regulacyjne. Przemiany
cywilizacyjne
ujawniają
się
w przemianach
dominującego w danym modelu cywilizacyjnym
systemu wartości. Następuje wyraziste odchodzenie od
modelu aksjologicznego budowanego na takich wartościach jak:
praca, kapitał, środki produkcji. Modelu dominującego w
społeczeństwach industrialnych. Przechodzimy na model
aksjologii budowany na informacji, wiedzy, kompetencjach ludzi.
To powoduje konieczność odmiennych orientacji życiowych
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i konieczność przewartościowania własnego obrazu świata i
swojego w nim miejsca.
Kierunek rozwoju modelu życia społecznego można opisać
jako
dążenie:
Ku
społeczeństwu
ruchomemu
(mobilnemu.) Takie wyzwanie powinno zaowocować
zmianami w filozofii edukacji a dalej w jej teleologii.
2.

Zmienność funkcji
społeczeństwa

wiedzy

w

nowym

Praca produkcyjna ulegała zmianie wraz z pojawianiem się
nowych technologii.
W istocie każda zmiana technologiczna ujawniała się w
zmianie specjalizacji zawodowej, powstawaniu nowych
zawodów, zanikaniu innych.
Z całą mocą ujawniły się zjawiska: rozdrobnienia pracy; ewolucji
zawodów; zmian w stratyfikacji społecznej. Każde z nich jest
źródłem nowych jakościowych wyzwań dla edukacji.

modelu

3.2. Zmienność potrzeb edukacyjnych ludzi

W modelu społeczeństwa wiedzy zmianie ulega rola i funkcje
wiedzy. Gdzie będzie zlokalizowana wiedza w społeczeństwie
informacyjnym? W OPROGRAMOWANIU
Wiedza, która nie jest oprogramowaniem jest tylko
półproduktem. Przykładowo w nauce:
o wiedza jest narzędziem;
o wiedza jest metodą;
o wiedza jest wynikiem.
Nowoczesne technologie zwiększają szybkość przepływu
informacji. Człowiek musi nauczyć się wykorzystywać
informacje, traktować je jako owoc/wynik poznawania, ale
także jako środek i narzędzie w procesach oraz jako tworzywo
dla tworzenia nowych wyników.
Transformacja
społeczeństwa
obejmuje
przechodzenie od ludzi pracujących odtwórczo do ludzi
pracujących twórczo społeczeństwo informacyjne to
społeczeństwo tworców.

Konieczność uczestnictwa w społecznym podziale pracy wymusza
konieczność systematycznego uczenia się, zwiększenia dbałości o
własną samoocenę i samorozwój, w tym samorozwój
zawodowy. Dobrostan jaki jest owocem cywilizacji generuje
chęć do korzystania z niego. To zaś wymaga nauczenia się nie
tylko odtwarzania wiedzy nabytej raz na cale życie, ale jej
tworzenia. Przykładem może być pęd ludzi do uczenia się

komputerów.

Skoro oprogramowanie jest sposobem wyrażania i
przekazywania wiedzy o istotnym wyzwaniem dla edukacji jest
aby system kształcenia dawał wszystkim możliwość opanowania
sposobów wyrażania i przekazywania wiedzy, a to oznacza, że
szkoła musi: nauczyć ludzi programowania.
3.3. Upowszechnianie nowych technologii
Współczesność ma charakter politechnologiczny. Oznacza to,
że dotychczas występujące technologie zostały uzupełnione o
nowe , które stanowią wyniki najnowszych badań naukowych.
Wymienić tutaj należy pierwszej kolejności technologie
informacyjne i komunikacyjne oraz nanotechnologie, które
w bardzo zdecydowany sposób zmieniają dotychczas
wykorzystywane sposoby uzyskiwania dóbr przemysłowych.
Zmianie uległy wszystkie technologie pozyskiwania
materiałów konstrukcyjnych. Ich zastosowanie w nowych
procesach produkcyjnych owocuje zmianami w charakterze
pracy w fabrykach współczesnych.
Jednoczesność wykorzystywania rozmaitych technologii
sprawia, że współczesność trudno jest charakteryzować
odnosząc się do wybranej technologii nazywanej technologią
kluczową. Mamy bowiem w tej sytuacji zupełnie wcześniej
nieznaną edukacji zawodowej rzeczywistość. Szkoła musi ten fakt
uwzględnić.

3. Wyzwania współczesnego społeczeństwa wiedzy
Przebudowa modelu aksjologicznego prowadzi do rozmaitych
konsekwencji w organizacji życia społecznego, a przez to
organizacji instytucji, których celem jest wspomaganie
człowieka w jego zróżnicowanych formach aktywności.
Konieczność przygotowania człowieka do świadomego i
twórczego uczestnictwa w nowej rzeczywistości wymaga
w pierwszej kolejności opisania zjawisk charakteryzujących ową
nową rzeczywistość. Nie wszystkie zjawiska możemy już dziś
dostrzec i opisać ich znaczenie. Niemniej jednak wiele z nich już
istnieje i one już wpływają na każdego człowieka. Od
społeczeństwa trzech prędkości ku społeczeństwu wiedzy.
Polskie społeczeństwo w raporcie UNDP zostało określone
jako społeczeństwo trzech prędkości. Kierunek rozwoju
wymuszany potrzebami społecznymi i osobowymi Polaków jest
wyraźnie określony. Chcemy należeć do społeczeństw wiedzy,
społeczeństw budujących swój dobrostan na osiągnięciach
cywilizacji informacyjnej.

3.4. Konieczność ciągłego rozwoju człowieka
Konsekwencją wyżej wymienionej sytuacji jest to, iż człowiek
pracujący zmuszony jest do ciągłego poznawania istoty nowych
technologii, zmuszony jest do systematycznego całożyciowego
uczenia się. Dotychczas posiadane kwalifikacje stają się
nieużyteczne. Mówimy iż żyje pod
przymusem
nowoczesności. Całożyciowy rozwój jest wyzwaniem,
koniecznością i wypełnieniem sensu życia człowieka.
Jednocześnie nauki o człowieku dostarczają i upowszechniają
nowe odkrycia dotyczące człowieka i jego roli w doskonaleniu
świata. Z tym zadaniem skorelowany być musi system działań
zmierzających do systematycznego samorozwoju.

3.1. Ewolucja charakteru i filozofii pracy ludzkiej
W pierwszej kolejności przemiany, jakich doświadczmy
wszyscy, dotyczą pracy człowieka, pracy osoby ludzkiej.
Stajemy w tym przypadku wobec szeregu bardzo istotnych i
trudnych merytorycznie i metodologicznie problemów. Rewolucja
naukowo-techniczna
i informatyczno-komunikacyjna sprawia, że technologiami kluczowymi nowego
modelu cywilizacji stają się technologie informacyjne i
informatyczne. Ich wszechobecność powoduje gwałtowne
przemiany roli człowieka w procesach prac, wymusza dynamikę
ewolucji zawodów, następuje przewartościowanie roli wiedzy
procesach
ludzkiej
pracy,
narasta
znaczenie
komponentów i cech etycznych każdej pracy.
Kompleksowa
automatyzacja
procesów
produkcyjnych
powoduje eliminację wielu ludzi z pracy. Człowiek już dziś
przegrywa z komputerem w tych pracach, które dadzą się
algorytmizować. Głosi się koniec pracy. Wskazuje się na to, że
bezrobocie dotykać będzie coraz większej grupy ludzi.

4. Istota ewolucji zawodów
Nie mniej ważne są konsekwencje upowszechniania nowych
technologii w życiu społecznym. Wyrażają się one w
przebudowie stratyfikacji społecznej. Coraz więcej ludzi pracuje
w zawodach nowych, dotychczas nieznanych. Każda bowiem
nowa technologia wymusza nowe sploty postępowań człowieka
w pracy co wyraża się w zmianach specjalizacji zawodowej. To
zaś jest nowym wyzwaniem cywilizacji dla edukacji.

16

Časopis Technika a vzdelávanie, 1, 2012, č. 2
Jednocześnie przebiega proces odwrotny. Wiele uznanych i
znanych zawodów traci swoje technologiczne uzasadnienie i
zamiera. W odniesieniu do człowieka pracy, oznacza to
pojawianie się zjawiska dekwalifikacji.

zabraknąć
nowoczesnej
informacyjnej.

edukacji

technicznej

i

8. Niektóre zagrożenia wynikające z obserwowanych
przemian

5. Rynek pracy w społeczeństwie wiedzy

Przejście od epoki industrialnej do informatycznej jest dla
ludzkości przemianą równie doniosłą jak kiedyś przejście od

Rynek pracy przechodzi bardzo dynamiczne przemiany; staje
się rynkiem trudnym, rynkiem kompetencji i nowych form
organizacji i świadczenia pracy. Wymusza wspomnianą mobilność
zawodową i karierę skokową. Upowszechniają się nowe formy
organizacji i świadczenia pracy. Coraz szerzej stosowane są
elastyczne formy zatrudniania. Upowszechnia się telepraca.

pasterstwa do rolnictwa, czy później od rolnictwa do rewolucji
przemysłowej. Powoduje to najogólniej obniżenie siły kapitału

społecznego. Ujawnia się zaś kompleksowym występowaniem
patologii w życiu społecznym, które F. Fukuyama nazywa
wielkim wstrząsem.
Zjawiska nowej cywilizacji są określane jako zjawiska
cyfrowego stulecia.
Stawiają człowieka ciągle wobec konieczności wyboru.
Mówimy o dylematach człowieka współczesnego. Dotyczą one
zjawisk rozwojowych, kultury i etyki. Wykluczanie cyfrowe
obejmuje bowiem dotychczas sporadycznie występujące
wykluczanie kulturowe, społeczne, ekonomiczne, itd.

6. Edukacja w społeczeństwie wiedzy
6.1. Zasady organizacji edukacji w społeczeństwie
industrialnym
Zasada podstawowa edukacji w społeczeństwie industrialnym,
zwana zasadą 20/40 to: uczę się 20 lat; pracuję, korzystając ze
zdobytej wiedzy 40 lat, a po tym spokojna (zasobna)
emerytura.
Podobnie jest z innymi zasadami:
o wiedza podstawowa dla całego społeczeństwa, co
oznacza jednolity kanon wykształcenia ogólnego;
o wiedza raz w ciągu życia; co skazuje uczniów na
strategię adaptacyjną, transmisji kulturowej.
o edukacja finansowana przez społeczeństwo;
o uzupełniające kształcenie zawodowe finansowane
przez zakład pracy.

9. Zmiana funkcji wykształcenia w społeczeństwie
wiedzy
Zauważalną tendencją współczesnych rozwiązań jest zbliżenie
programów
nauczania
w szkołach
zawodowych
i
ogólnokształcących, także w sytuacjach, gdy są to odrębne
ścieżki kształcenia. Kluczowym elementem modyfikacji
programów jest wprowadzanie nauczania umiejętności
podstawowych, a także w pewnym zakresie – zawodowych.
Grupę umiejętności podstawowych, tworzą umiejętności:
językowe, komunikowania się, organizacyjne, pracy w zespole,
korzystania z informacji, umiejętności korzystania ze
współczesnych urządzeń technicznych, itp.
Grupę umiejętności zawodowych tworzą umiejętności związane
z wykonywaniem określonych zadań zawodowych. W tej grupie
niezbędne jest wyróżnienie umiejętności, do opanowania
których konieczna jest znajomość pewnej teorii i dłuższy okres
kształcenia od tych, których opanowanie wymaga raczej pewnej
praktyki i przyuczenia na stanowisku pracy. Wyróżnienie tych
grup umiejętności implikuje dobór poziomu, programu i metod
nauczania. Zmiany obrazujące relacje między treściami
ogólnymi i zawodowymi znajdują potwierdzenie także
w modyfikowanych ramowych planach nauczania i podstawach
programowych w Polsce.

7. Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy
Nowy model cywilizacji i społeczeństwa wiedzy wymaga
nowej szkoły, dobrej szkoły rozwiniętej cywilizacyjnie. Co
top oznacza?
Zbierając najważniejsze kierunkiem przemian edukacji w
społeczeństwie wiedzy można powiedzieć, iż dotyczyć one
muszą:
1) przebudowy filozofii edukacji:
o uznania
prymatu
człowieka
nad
wszelkimi
rozwiązaniami dotyczącymi edukacji;
o przechodzenia od strategii adaptacyjnej na strategię
krytyczno-kreatywną;
o dokonanie redefinicji wielu kategorii pedagogicznych,
w tym pojęcia uczeń, którym powinien być każdy
człowieka potrzebujący wsparcia w procesach
całożyciowego samorozwoju;
o wpisanie funkcji edukacji permanentnej w funkcje
powszechnej i obowiązkowej edukacji;
2) przemian jakościowych w modelu aksjologicznym, a przez to
w teleologii edukacji:
o uwzględnienie zmienionej funkcji wiedzy;
o dominacja rozwoju procesów poznawczych;
o silniejsze niż dotychczas akcentowanie procesów
rozumienia;
o wyeksponowanie konieczności uczenia się sposobów
samorozwoju i samouctwa;
o szkoła musi przygotować do ewolucji zawodów i
kariery skokowej.
3) przemianach w organizacji edukacji przygotowującej do
udziału w życiu gospodarczym m, społecznym i kulturowym
polskiego społeczeństwa;
4) wyraźna optymalizacja w procesach doboru, strukturalizacji i
układu treści kształcenia. W tym konieczność przebudowy
kanonu wykształcenia ogólnego. W jego treściach nie może

Záver
Współczesna szkoła opiera się jeszcze w swoich założeiach na
szkole budowanej w filozofii charakterzystycznej dla cywilizacji
przemysłowej. Przemiany cywilizacyjne wymuszają potrzebę
myślenia o nowej szkole, szkole rozwinietej cywilizacyjnie.
Potzreba więc pilnie dentyfikować i oceniać współczesne
wyzwania cywilizacji i wyprowadzać z nich wnioski dla budowy
założeń szkoly rozwiniętej i nadążjacej za przemianami
cywilizacji.
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TECHNOLOGIE INFORMACYJNE (TIK) PODSTAWĄ REWOLUCJI KOGNITYWISTYCZNEJ W SZKOLE
ICT-BASED COGNITIVE REVOLUTION IN SCHOOL
Wojciech WALAT
Abstrakt
Wyniki najnowszych badań pozwalają lepiej zrozumieć funkcje (ICT) w procesach dydaktycznych, czasem jednak badacze
koncentrując się na problemach pedagogicznych zaniedbywali te związane z możliwościami samych ICT. Wyniki badań pokazują
również nowe powiązania pomiędzy edukacją a światem zewnętrznym (środowiskiem społeczno-kulturowym).
Abstract
The results of the most recent research enable a better understanding of functions of the ICTs in didactic processes, however
occasionally; researchers focusing on pedagogical problems had neglected those related to possibilities of the ICTs. Research results
indicate new links between education and the outside world (socio-cultural environment).
Słowa kluczowe: Funkcje ICT. Process dydaktyczny. Środowisko społeczno-kulturowo.
Key words: Functions of the ICT. Didactic processes. Socio-cultural environment.
1.

Szkoła jutra szkołą rozwiniętą cywilizacyjnie

nauczyciel” (doradca edukacyjny... tzw. chatterbot).
7) zastąpienie współzawodnictwa w procesach uczenia się oraz
wynikającej stąd presji na oceny szkolne – na rzecz,
współpracy, współdziałania i współzależności uczącej się
grupy rówieśniczej – nastawienie na rozwój umiejętności
współpracy całkowicie zmienia wygląd klasy szkolnej –
uczniowie negocjując rozwiązania problemów, uzgodnią
stanowiska i powołując się na źródła.
Przemiany w edukacji zmierzające do budowania nowego jej
systemu zmieniają całkowicie miejsce ucznia, który będzie mógł
dowolnie manipulować uzyskaną informacją (głównie przez
komputer), zapamiętywać potrzebne fakty, pojęcia, struktury, a
także przetwarzać i wykorzystywać je jako wiedzę własną –
wymagać to będzie samokontroli uczenia się oraz współpracy z
rówieśnikami.
Pojawiają się tu słabe strony tego modelu, a mianowicie
podejmowane uczenie się uczniów nie współgra ze statycznymi
(tradycyjnymi) programami nauczania. Jednak postawienie na
dynamiczne (elastyczne) programy nauczania, w których
wyznaczone są kierunki rozwoju dyspozycji psychicznych
ucznia, a nie opanowanie zadanej wiedzy, aktywizują uczniów w
stosowaniu technologii informacyjnych, mobilizują do realizacji
projektów badawczych, a nawet uczą nauczycieli (w zakresie
samej ICT).
Z racji wprowadzania do szkół wielu urządzeń ICT, można
zakładać, że sama szkoła będzie bardziej twórcza ze względu na
podejmowane przez uczniów działania (badania, eksperymenty
...).
Wzrośnie rola rodziców w edukacji dzieci poprzez ścisły ich
kontakt ze szkołą za pośrednictwem konsultacji zdalnej i
różnych form edukacji wspierającej. Umiejętność szybkiego
przystosowania się do nowych sytuacji, nowych technologii oraz
umiejętność przetwarzania ogromnych ilości informacji to
ważne cechy rozwiniętej osobowości człowieka XXI wieku. Aby
stało się to możliwe szkoła musi być uznana za ważny czynnik
kulturotwórczy dla społeczności lokalnej (tak było w
społeczeństwie industrialnym a wcześniej agrarnym).

Współcześnie
uczniowie
wzrastają
w
środowisku
zinformatyzowanym i takież środowisko jest wymagane w
szkole. Dzięki ICT znikają bariery czasoprzestrzenne (np.
połączenia on-line z dowolnym miejsce na Ziemi),
podejmowana jest współpraca ponad-kulturowa (i międzykulturowa) i tworzony nowy kontekst: wszystko jest wirtualnym
światem umożliwiającym dalszą niekończącą się eksplorację.
Bliższe analizy przemian edukacyjnych zachodzących na
przestrzeni ostatnich 20 lat wskazują, że dotyczą one takich
zagadnień jak (1):
1) redefinicji konwencji terminologicznej dotyczącej zjawisk
edukacyjnych, w tym samego pojęcia edukacja, która musi
być ujmowana jako ten ogół zjawisk, w których następuje
uczenie się procesów świadomego i zorganizowanego
posługiwania się informacją dla tworzenia nowej wiedzy;
2) rezygnacji z przekazywania wiedzy przez nauczyciela na
rzecz konstruowania wiedzy przez każdego ucznia z osobna
– w tym wymiarze na pierwszy plan wychodzą procesy
uczenia się, a nauczyciel rezygnując z dotychczasowej
„władzy” przejmuje rolę doradcy, partnera ucznia, czy w
skrajnych przypadkach nawet ucznia (!?).
3) akcentowanie aktywnej roli ucznia w procesach uczenia się
zależnie od jego własnych potrzeb i zainteresowań – tu
intelektualna aktywność ucznia uzewnętrzni się w
poszukiwaniu nowych informacji, tworzeniu wiedzy, pracy
nad projektami badawczymi oraz transferze umiejętności
intelektualnych na nowe konteksty i sytuacje; uczeń będzie
tu odpowiedzialny za „swoje” uczenie się, natomiast
nauczyciel za jego kierunek (zakres i głębię).
4) wzrost znaczenia nowoczesnych technologii informacyjnych
w szkole – oczekuje się, że komputer połączony w sieć
(wraz z niezbędnym oprogramowaniem) będzie już nie tylko
narzędziem nauki, ale przyczyni się do edukacji łatwej,
skutecznej i przyjemnej – znajdzie się we wszystkich
podstawowych procesach uczenia się i nauczania;
5) zmieni się pojęcie ucznia; będzie nim każdy człowiek
potrzebujący wspomagania w podejmowanych przez niego
procesach uczenia się (niezależnie od wieku, doświadczenia
itd.);
6) uczenie się w grupie rówieśniczej wspomagane przez
nauczyciela oraz inne dorosłe osoby, z którymi uczeń
nawiąże łatwy kontakt dzięki sieciom komputerowym
(eksperci, wybitni naukowcy, badacze, podróżnicy...) –
niezmiernie ciekawym rozwiązaniem jest „wirtualny

2.

Na ile ICT podnoszą skuteczność edukacji?

Kilkanaście
ostatnich
lat
związanych
z intensywną
komputeryzacją szkoły pokazuje prostą prawdę, że sama
technologia nie prowadzi do zasadniczej poprawy procesów
dydaktycznych. Należy tu odrzucić pogląd jakoby ICT były
zjawiskiem kulturowo obojętnym (neutralnym), a ich wpływ na
edukację ogranicza się wyłącznie do zastosowania w szkolnej
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klasie i jest nowym narzędziem do dyspozycji nauczyciela. M.W.
Apple (2) pisał, że ICT nie jest tylko zbiorem maszyn
i oprogramowania, ale zawiera w sobie pewien specyficzny
rodzaj myślenia, pozwalającego orientować się człowiekowi w
świecie w charakterystyczny dla siebie sposób (wirtualny).
W tej sytuacji komputer wyzwala przede wszystkim myślenie
o charakterze technicznym, a logika wsparta na technologii
zastępuje myślenie krytyczne, twórcze i etyczne – przez co
dyskurs w klasie koncentruje się na sprawach technicznych a
nie merytorycznych (dlaczego? zostaje zastąpione przez jak?).
Dla podejmowania w tym zakresie odpowiedzialnych decyzji
zarówno nauczyciele jak i „politycy oświatowi” muszą
odpowiadać na pytanie nie tylko jak? wprowadzać ICT do szkół,
ale dlaczego?
Interesująca jest w tym miejscu dyskusja nad tym w jakich
wymiarach ICT może wpływać i wpływa na kształtowanie
środowiska edukacyjnego, jakie są pozytywne i negatywne
przemiany w tym zakresie. J. Meyrovitz (3) uważa, że środki są
czynnikami kształtującymi nowe środowiska społeczne (tzw.
portale społecznościowe: np. naszaklasa, YouTube, Facebook
...). Już w 1964 roku M. McLuhan nazwał współczesną
cywilizację wiekiem elektroniki w przeciwieństwie do cywilizacji
przekazu ustnego i przekazu opartego na piśmie. Nowa epoka
budowana jest na przekazie elektronicznym, a każdy nowy
środek zmienia strukturę naszego życia przez psychiczne i

swoje dysfunkcje – komputery są doskonałym narzędziem w
ćwiczeniach mechanicznych prowadzących do usprawnienia
podstawowych umiejętności: czytanie, pisanie, liczenie,
rysowanie... (5).
3) Nauczyciele nadal nie potrafią posługiwać się komputerem
w klasie (nie umieją efektywnie włączyć komputera do
procesu dydaktycznego). Dzisiaj właściwie nic już nie
pozostało z wcześniejszych obaw, iż komputer zastąpi
nauczyciela. Natomiast przyjmuje się już powszechnie, że
komputery są w ogóle nieprzydatne do nauki, jeśli
nauczyciel nie włączy ich świadomie (celowo) do procesów
dydaktycznych. Jednak pomimo wielu kursów i studiów
podyplomowych w dalszym ciągu nauczyciele nie są do tego
przygotowani i nie umieją uczyć za ich pomocą technologii
informacyjnych.
4) W systemie edukacyjnym powinno być dokładnie
zaplanowane to, jak wykorzystać komputer(y) w klasie
szkolnej. Pomimo, że w wielu szkołach zainstalowano
komputery nie pomyślano nad ich zintegrowaniem ze
szkolnymi programami nauczania.
5) Komputery ciągle stanowią przedmiot nauki, a powinny
stanowić narzędzie (swoisty środek-metodę nauczania
i uczenia się). Najlepsze efekty uzyskuje się wykorzystując
komputer w czasie lekcji w klasie szkolnej ucząc się rożnych
przedmiotów: edytory tekstowe – kształcenie językowe,
arkusze kalkulacyjne – kształcenie matematyczne i
przyrodnicze, edytory graficzne – kształcenie plastyczne,
edytory muzyczne – kształcenie muzyczne ...
6) W dalszym ciągu uczeń korzysta z komputera w szkole
sporadycznie (głównie w pracowniach), dlatego nie używa
do uczenia się komputera domowego – można spodziewać
się, że wyprodukowanie i doskonalenie mobilnych
komputerów
edukacyjnych
spowoduje
rozwój
tej
umiejętności.
7) Poczta elektroniczna stanowi duży i jak dotąd
niewykorzystany potencjał w rozwijaniu umiejętności pracy
zespołowej w układzie synchronicznym i asynchronicznym,
jest doskonałym sposobem nawiązywania kontaktów
pomiędzy uczniami różnych regionów kraju, czy świata
(kształcenie językowe, międzykulturowe).
8) Internetowe zasoby informacyjne traktowane jako materiały
źródłowe wymagają jednak nie tylko umiejętności ich
wyszukania, ale oceny wiarygodności (jakości) oraz
poszanowania własności intelektualnej.
9) Ciekawe zajęcia komputerowe mogą zapobiegać „ucieczce”
uczniów ze szkoły(!).
Właściwie we wszystkich krajach świata przeprowadzone
badania w zakresie wykorzystania ICT w edukacji wskazują, iż
wprowadzenie ich do szkoły tradycyjnej nie jest sprawą łatwą
(o ile w ogóle możliwą!).
Trzeba zwrócić uwagę na udzielenie pomocy nauczycielom w
przezwyciężeniu głębokich antynomii pomiędzy tradycyjnym
systemem edukacyjnym a tym opartym na zasadach
kognitywizmu i konstruktywizmu.

społeczne konsekwencje w wyniku przyspieszenia istniejących
procesów (4).

Kolejnym ważnym z punktu widzenia prowadzonych tu
rozważań zjawiskiem jest to, że nowe środki tworzą swój
własny rynek niezależnie od istnienia rzeczywistej potrzeby.
Komputery są kupowane niezależnie od tego, do czego mają
służyć. Praktyka społeczna pokazuje, że jeżeli można coś zrobić
(za pośrednictwem danego środka) to trzeba to robić. Wiele
korporacji kupowało początkowo komputery nie wiedząc do
czego ich używać, dziś stanowią one „naturalną” infosferę
umożliwiającą ich funkcjonowanie.
W przypadku technologicznych systemów edukacyjnych lista
pytań może być następująca:
– w jakim zakresie pieniądze wydane na stworzenie nowego
modelu oświaty opartego na ICT dadzą oczekiwane zyski?,
czy ICT są tańsze niż tradycyjne środki nauczania?
– czy i jak ICT przybliżają szkołę do rzeczywistej reformy
oświaty?
– w jak sposób ICT powinny być powiązane z programem
nauczania?
– jak ICT wpływają na osiąganie celów nauczania i uczenia się
zakładanych
w
programie
nauczania
(podstawie
programowej).
Dzisiaj widać wyraźnie, iż komputery mogą mieć duży udział
w usprawnianiu systemów edukacyjnych jednak niezbędny jest
świadomy wysiłek ze strony szkół i samych nauczycieli, aby
włączyć (zintegrować) ten środek dydaktyczny do procesów
zdobywania informacji i konstruowania wiedzy przez każdego
ucznia dla siebie i przez siebie (według własnych potrzeb i
możliwości).
W kilku punktach można wskazać podstawowe wskazówki dla
racjonalnego włączenia ICT do edukacji (1):
1) Sprzęt komputerowy nie może być umieszczany wyłącznie w
oddzielnych pracowniach szkolnych. Odbywają się tu zajęcia
sporadycznie, a ćwiczenia z „klawiszologii” dla uczniów są
nieprzydatne. Dobrym rozwiązaniem jest rozmieszczenie po
kilka komputerów w różnych klasach (pracowniach) lub
zakup laptopów.
2) Uczniowie aktywni o wyższych osiągnięciach lepiej
wykorzystują komputery niż uczniowie przeciętni, natomiast
mniej zdolni uczniowie przez odpowiednio przygotowane
komputerowe stanowiska edukacyjne mogą kompensować

Podsumowanie
Odrębną kwestią jest sama ocena wyników nauczania w
szkole, do której trafiły ICT, w rzeczywistości mogą one w
znacznie większym stopniu ułatwiać naukę niż to wynika z
badań. Pozostaje tu jednak w dalszym stopniu aktualne
pytanie: czy i jak ICT mogą być wykorzystywane do osiągania

najważniejszych celów edukacyjnych (właściwie czy nie można
ich osiągać w tradycyjny sposób)? Jeżeli jednak procesy

dydaktyczne będą koncentrowały się wokół tematów
interdyscyplinarnych podejmowanych przez uczniów zespołowo,
ICT sprawdzają się znakomicie [6]. Zastosowanie ICT
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informacyjnych w rozwiązywaniu projektów badawczych
skorelowanych
z zainteresowaniami
uczniów
przynoszą
zadowalające wyniki nauczania (właściwie uczenia się uczniów).
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IKT V ODBORNEJ PRÍPRAVE AUTOOPRAVÁRENSKÝCH PROFESIÍ
ICT IN VOCATIONAL TRAINING OF CAR REPAIR SERVICE WORKERS
Martin ZATKALÍK
Abstrakt
V súčasnosti sme svedkami posilňovania využívania IKT vo výchovno-vzdelávacom procese na školách. Neustály rozvoj moderných
technológií a inovácií v automobilovom priemysle a autoopravárenstve spôsobuje aj zmeny v odbornej príprave absolventov SOŠ.
Problémom je finančne náročné materiálno-technické zabezpečenie uvedenej odbornej prípravy. IKT poskytujú východisko na
zefektívnenie vzdelávania. Tu vzniká otázka, či IKT nenahradia, resp. do akej miery nahradia, klasickú odbornú prípravu s využitím
bežnej opravárenskej techniky. Príkladom, ako možno využiť IKT, je vytvorenie laboratória autodiagnostiky v SOŠ Senec, zriadenie
ktorého bolo spolufinancované z projektu „Inovácia a modernizácia učebného odboru Autoopravár v Strednej odbornej škole v Senci“.
Abstract
Currently we are witnesses to the process of enhancing the ICT utilization in teaching processes at schools. The continual
development of the new technologies and innovations in automotive industry and car repair services brings changes also into the
training of vocational school graduates. Because of financial aspects, it is difficult to create adequate material and technical conditions
for the vocational training of an appropriate quality. ICT offer a possible solution to increase the efficiency of the vocational training. A
question is whether ICT will, or to which scope they will, replace the traditional forms of vocational training utilizing common car repair
technologies. An example how to use ICT is a car diagnostic laboratory at the Secondary Vocational School in Senec, which has been
established with a financial support of the project “Innovation and Modernisation of the Study Programme Car Repair Mechanic at the
Secondary Vocational School in Senec”.
Kľúčové slová: Využívanie IKT. Výchovno-vzdelávací proces. Moderné technológie. Automobilový priemysel.
Key words: ICT utilization. Teaching processes at schools. Modern technologies. Automotive industry.
Úvod

sa na IKT ako súčasť obsahovej stránky odbornej prípravy.
V odbornom vzdelávaní by kľúčové kompetencie žiakov
v oblasti IKT mali byť priamo orientované na potreby výkonu
ich budúceho povolania. V tejto súvislosti však treba podotknúť,
že vzhľadom k rôznorodosti odborných zameraní jednotlivých
profesií v sústave ISCED 3A a 3C je rozdielny ako obsah tak aj
rozsah IKT kompetencií súvisiacich s výkonom pracovných
činností najmä v špecifických odvetviach. Druhým hľadiskom je
otázka využívania nových IKT vo výchovno-vzdelávacom
procese za účelom podporenia a zefektívnenia procesu
osvojovania si náležitých vedomostí a zručností (ako súčasť
formálnej
stránky
odbornej
výchovy
–
Hašková,
2009).Využívanie IKT vo výučbe sa stalo nevyhnutnosťou. Stále
však nie je celkom jasné, ako zapojiť učiteľov a žiakov do
využívania IKT v rámci výchovno-vzdelávacích procesov a týmto

Úlohou stredného odborného vzdelávania ISCED 3A a 3C je
pripraviť svojich absolventov tak, aby boli kvalifikovaní na
výkon príslušného povolania a boli schopní aktívne sa zapájať
do bežného každodenného života spoločnosti. V tomto zmysle
hovoríme o formovaní a rozvoji spôsobilostí pre život a kariéru.
Rozvoj
techniky
a v jej
rámci
aj
informačných
a komunikačných technológií (IKT) sa výrazne premieta do
všetkých oblastí života spoločnosti (Vargová, 2010). Sme
svedkami neustálych zmien a inovácií výrobných procesov,
technických zariadení, informačných systémov ako aj produktov
bežnej potreby. Výnimkou nie je ani automobilový priemysel.
Technológie na báze IKT sa stali neodmysliteľnou súčasťou
konštrukcie a vybavenia automobilov a súčasne aj bežným
vybavením autoopravárenských prevádzok. Z tohto hľadiska na
problematiku implementácie informačných a komunikačných
technológií
do
odbornej
výchovy
pracovníkov
pre
autoopravárenský sektor možno nazerať z dvoch hľadísk.
Prvým hľadiskom je otázka využívania nových IKT v odborných
činnostiach, pre ktoré sú absolventi pripravovaní, t.j. zameranie
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spôsobom skutočne zvýšiť kvalitu uvedených procesov (Grilo,
2011, s. 19).3

a inováciu technického vybavenia školy. Škola získala na
financovanie uvedených aktivít prostriedky z európských fondov
v sume 115.720,13 €.
Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie laboratória
autodiagnostiky, ktoré využitím lokálnej siete umožnilo
prepojenie cvičného automobilu, diagnostickej techniky,
servera, jednotlivých počítačov a internetu. Zriadenie
laboratória autodiagnostiky bolo realizované v úzkej spolupráci
so spoločnosťou
HOMOLA – AUTOSERVISNÁ TECHNIKA,
importérom diagnostickej a autoopravárenskej techniky.
Vybavenie laboratória pozostáva z 12 osobných počítavov,
servera, intranetovej siete, WIFI routera, diagnostickej techniky
BOSCH KTS 650, TEXA, osciloskopu PICO, diagnostického
zariadenia HD Sonda, autopravárenského softvéru a šiestich
cvičných automobilov.
Integrácia prvkov IKT do skúmanej koncepcie odbornej
prípravy umožňuje edukátorom (učiteľ, inštruktor, majster
odborného výcviku) použitie IKT pri príprave materiálov,
kurzov, výkladu a praktických cvičení s využitím simulácií
porúch. V prípade vzájomnej interakcie edukátor – edukant
integrácia IKT umožňuje zdieľať spoločné prostredie
a navzájom komunikovať. Edukantom umožňuje individuálne
riešiť úlohy, praktické cvičenia, komunikovať s riadiacimi
jednotkami vo vozidle, zisťovať aktuálne hodnoty meraných
veličín, overovať funkcie komponentov vo vozidle, nastavovať
a konfigurovať systémy a ich prvky, prístup k servisným
informáciám, servisným manuálom, elektrickým, pneumatickým
a hydraulickým schémam, technickej dokumentácii CMV,
vyhľadávanie náhradných dielov, spracovanie administratívy
zákazky (pracovný list, objednávka, fakturácia, výpočet ceny
opravy a pod.). Rôzne kombinácie prvkov umožňujú
edukátorom tvorbu obsahu vyučovacích hodín s hlavným
a vedľajšími cieľmi zameranými na získanie odborných
kompetencií pre prax.
Vytvorené laboratórium autodiagnostiky sa využíva na
odbornú technickú prípravu žiakov učebného odboru 2487 H
autoopravár v predmete diagnostika a opravy cestných
motorových vozidiel (CMV) pre 2. a 3. ročník strednej odbornej
školy a 1. a 2. ročník nadstavbového štúdia odborov 2414 4 01
strojárstvo, 2493 L predaj a servis vozidiel. Obsah odborného
vzdelávania v predmete diagnostika a opravy CMV nadväzuje na
učivo základnej školy a na učivo z predmetov automobily,
elektrotechnika, technické kreslenie, strojárske technológie,
ktoré rozvíja, rozširuje a prehlbuje. Učivo sa skladá z poznatkov
o opravárenskej a diagnostickej technike používanej pri
opravách
podvozkových
častí,
brzdových
systémoch,
prevodových ústrojenstiev, mechanických častí spaľovacích
motorov, vonkajšej a vnútornej tvorby zápalnej zmesi,
elektrických a elektronických častí a komfortnej elektroniky.
Cieľom vzdelávania je osvojenie teoretických vedomostí
a zručností v oblasti bezpečnej práce a manipulácie
s motorovými
vozidlami,
opravárenskou
technikou
a zariadeniami v opravárenských prevádzkach. K významným
prvkom
vo
výchovno-vzdelávacom
procese
predmetu
diagnostika a opravy patria aj experimenty a laboratórne
cvičenia, pre ktoré má škola vytvorené materiálno-technické a
priestorové vybavenie.
Využitie počítačov a internetu prestavuje možnosti simulácie
experimentov. Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu
a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že vedie žiakov
k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu
svojich i spoločných výsledkov práce, k osvojovaniu si
základných pracovných zručností a návykov z pracovných
oblastí základov autoopravárenstva, k zodpovednej organizácii
a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia
a pomôcok pri práci i v bežnom živote, vytrvalosti a sústavnosti
pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných

UplatňovaniE IKT v odbornej príprave na SOŠ Senec
Európska školská sieť v súvislosti s riešením problematiky
uplatňovania IKT v pedagogickej praxi aktuálne odporúča
sústrediť sa na tieto úlohy:
o zhromaždiť konkrétnejšie dôkazy a údaje o efektívnom
využívaní IKT v školách,
o v súčinnosti s ministerstvami školstva podporovať školy
a učiteľov vo vzdelávacích postupoch,
o prioritne podporovať profesionálny rozvoj učiteľov v oblasti
využívania IKT vo výučbe,
o rozvíjať a udržiavať sieť škôl zapojených do overovania
inovatívnych prístupov vo využívaní počítačov a nových
technológií vo výučbe.
o Na dosiahnutie uvedených cieľov je potrebné:
o skúmať a navrhovať dizajn tried budúcnosti,
o zdieľať skúsenosti a podporovať osvedčené postupy,
o umožniť školám, učiteľom a žiakom spolupracovať na
európskej úrovni,
o prehodnotiť vzdelávaciu politiku v oblasti využívania IKT na
školách,
o využívať výmenu skúseností a pracovať na interoperabilite,
o skúmať a ukázať, ako môžu IKT podporiť vzdelávací
proces vo všetkých vyučovacích predmetoch (Biondi, 2011,
s.5).4
Moderný automobil integruje množstvo elektrických
a elektronických prvkov ako CAN-BUS siete, riadiace jednotky,
snímače rôznych konštrukcií, akčné členy a iné komponenty.
Zmeny v automobilových technológiách vyúsťujú do zmien
v požiadavkách na spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre
kvalifikovaný výkon autoopravárenských činností. Úlohou
modernej vzdelávacej inštitúcie je pripravovať absolventov či už
formálneho alebo ďalšieho vzdelávania tak, aby títo spĺňali
náročné kritériá svojich budúcich zamestnávateľov. Preto
obsahom odbornej prípravy v automobilovej oblasti sú aj
prostriedky IKT, ktorých používanie je špecifikované vo
výkonových štandardoch žiakov. V inej rovine sú IKT nielen
obsahom ale aj prostriedkom edukačného procesu. Tu vzniká
otázka, ako môže využívanie prostriedkov IKT ovplyvniť
odbornú prípravu, ktorá spája kognitívnu, výchovnú
a psychomotorickú zložku edukácie.
Zohľadňujúc uvedené skutočnosti a v snahe skvalitniť
odbornú technickú prípravu prostredníctvom využitia podpory
IKT bol na Strednom odbornom učilišti v Senci spracovaný
projekt Inovácia a modernizácia učebného odboru Autoopravár
v Strednej odbornej škole v Senci. SOŠ v Senci sa
o financovanie tohto projektu uchádzala v rámci operačného
programu Vzdelávanie 2007 – 2013, Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, 4.1 Premena
tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Cieľom
projektu bolo inovovať obsah a metódy vzdelávania v učebnom
odbore Autoopravár pre lepšie uplatnenie sa absolventov školy
na trhu práce. Aktivity projektu boli rozdelené na tvorbu
základnej pedagogickej dokumentácie nového odborného
zamerania učebného odboru 2487 H opravár jednostopových
vozidiel, pracovných zošitov pre odbornú a odbornú jazykovú
prípravu žiakov tohto učebného odboru, vzdelávanie
pedagogických zamestnancov v oblasti autoopravárenstva
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nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na
dosiahnutie kvalitného výsledku, k postojom a hodnotám vo
vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu,
chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti
k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu technického
myslenia, orientácii v autoopravárenských oboroch, ľudskej
činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu
potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť
uplatnenia, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre
ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu a k schopnosti bezpečne
sa správať v autoopravárenských prevádzkach, doprave a na
komunikáciách.
Na zrealizovaný projekt autoopravárenského laboratória
nadväzuje projekt dizertačnej práce, ktorý je riešený na
školiacom pracovisku Katedry techniky a informačných
technológií PF UKF. Projekt je zameraný na vytvorenie
a overenie koncepcie komplexnej odbornej prípravy absolventov
autoopravárenských profesií s využitím IKT. Výskumný problém
súvisí s možnosťami skvalitnenia odbornej technickej prípravy
prostredníctvom využitia podpory IKT v predmete diagnostika
a opravy CMV pre 2. a 3. ročník strednej odbornej školy.

odborné predmety, ktorých obsahom sú napr. elektronické
systémy riadenia, energetika, automatizácia, a pod.
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Záver
Proces získavania kľúčových IKT kompetencií pre život
a kariéru má byť súčasťou formálneho a aj ďalšieho
vzdelávania. Vývoj a výskum aplikácií uvedených technológií do
oblasti vzdelávania a tvorba nových modelov vzdelávania
s podporou IKT a ich overenie v praxi predstavujú možné
východiská na zefektívnenie vzdelávania (Lukáčová – Bánesz,
2007). Využívanie prostriedkov IKT v rámci odbornej prípravy
budúcich autoopravárov sa môže stať východiskami pre iné
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VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE VÝUCE
USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN TEACHING
Antonín ROJÁK, Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ
Abstrakt
Příspěvek se zabývá teoretickými východisky začlenění výpočetní techniky a informačních technologií do vyučování. Pomocí
dotazníkového šetření mezi pedagogickými pracovníky středních škol je hodnocena aktuální situace, v jaké míře a jakým způsobem
jsou využívány informační technologie při přípravě a vedení vlastních výukových hodin. Pozornost je zaměřena na zachycení aktuálního
stavu z pohledu pedagogických pracovníků, jejich stylu výuky a míry vybavenosti vzdělávacích institucí.
Abstract
The paper deals with the integration of theoretical bases of computer and information technologies in teaching. Using
a questionnaire survey among secondary school teaching staff is evaluated the current situation, to what extent and how information
technology is used in the preparation and conduct their own lessons. Attention is focused on capturing the current state from the
perspective of teachers, their teaching style and the degree of availability of educational institutions.
Klíčová slova Výpočetní technika. Informačné technologie. Vyučování. Pedagogický pracovník.
Key words: Computers. Information technologies. Teaching. Teachers.
Úvod
Využití výpočetní techniky ve výuce

Aktivní využití výpočetní techniky je v současnosti
významným přínosem ve všech oborech pracovních činností
i každodenní součástí osobního života. Na žadatele o pracovní
příležitost jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti počítačové
gramotnosti a ovládání informačních a komunikačních
technologií. Není divu, že vlivem změn pracovních trhů nejen
u nás, ale i v globálním celoevropském měřítku dochází také
k výrazným změnám v systémech a principech vzdělávání.

Můžeme konstatovat, že využívání výpočetní techniky ve
výuce má mnoho výhod. Mimo jiné:
UPOUTÁVÁ POZORNOST – při verbálním projevu učitele je
žák schopen udržet koncentraci zhruba 10 minut. Pokud
chceme tuto koncentraci udržet, je nutné posluchače zaujmout.
K tomu pomáhá například promítnutí obrázků, schémat, grafů,
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fotografií. Ignorovat větu ve výkladu je pro žáka velice snadné,
ale ignorovat vizuální pomůcku je pro něj daleko obtížnější.
PŘINÁŠÍ ZMĚNU – pokud použijeme při výkladu jakékoliv
pomůcky, žáka daná problematika více zaujme. Ze strany
pedagoga může daná pomůcka pomoct probíranou látku snáze
vysvětlit.
NAPOMÁHÁ KONCEPTUALIZACI – probírané učivo je
teoreticky vysvětleno při výkladu, ale pokud se jedná
o praktický úkon, například tvorba rysu, sváření, prostředí stolu,
je nutné žákovi nejen verbálně vysvětlit, jak se jednotlivé úkony
provedou, ale i ukázat, jak se to v praxi provede, nebo mnohdy
postačí znázornit pomocí vizuální pomůcky. Pokud sám žák na
základě verbálního výkladu a praktické či vizuální ukázky daný
úkon zvládne sám, je to pro učitele důkaz, že žák danou látku
zvládnul.
INFORMACE JSOU SNÁZE ZAPAMATOVATELNÉ – je
prokázáno, že pokud je žákům umožněno danou problematiku
vidět, je pro ně snáze zapamatovatelná. Daleko lépe je
zapamatovatelné schéma zařízení, fotografie, než samotný
výklad bez praktických pomůcek. (Petty, 1996)
Při výuce je nejčastěji využívána verbální komunikace. Je
však prokázáno, že když vnímáme předkládané informace více
smysly problematika je daným posluchačem daleko lépe
a hlavně rychleji pochopena. Jelikož každý jedinec vnímá
především zrakem, měl by se každý výklad předkládat zejména
vizuálně.

Graf 3 – V jaké míře podporuje Vaše škola využívání výpočetní
techniky ve výuce?
(Hodnoceno stupnicí 1 – 5, výborně – nedostatečně.)

Průzkumná sonda
Cílem průzkumné sondy bylo formou dotazníku zjistit, v jaké
míře využívají učitelé informační technologie ve výuce a zda jim
pomáhají zvyšovat zájem žáků o vzdělávání. Dotazník obsahoval
13 otázek, které, byly koncipovány do krátkých a výstižných vět
tak, aby vyplnění dotazníku bylo pro učitele co nejsnazší.
Dotazník byl předložen 52 pedagogům střední školy. Získané
údaje byly vyhodnoceny a graficky zpracovány. Vybrané
výsledky uvádí graf 1 – 5.

Graf 4 – Pozorujete u žáků větší zaujetí při využívání VT při
výuce?

Graf 5 – Myslíte si, že využití výpočetní techniky může zlepšit
prospěch žáků?
Graf 1 – Využíváte výpočetní techniku ve výuce?

Závěr
Z průzkumné sondy vyplývá, že většina pedagogů využívá ve
výuce výpočetní techniku. Ve skupině, která počítač ve výuce
nevyužívá, byli obsaženi i učitelé, kteří pro samotnou výuku PC
nepotřebují, například učitelé tělesné výchovy, případně PC ve
výuce nepovažují z jakéhokoli důvodu za přínosné. Značný
počet učitelů se rovněž vzdělává v oblasti informačních
technologií rámci
„Dalšího
vzdělávání
pedagogických
pracovníků“. Učitelé se také domnívají, že ze strany vedení
školy je pozornost věnována podpoře výuky s výpočetní
technikou na vysoké úrovni a je projevována snaha didaktickou
technikou vybavovat učebny moderní technikou. Lze rovněž
konstatovat, že většina učitelů pozoruje při výuce s využitím
výpočetní techniky větší zájem žáků o probíranou látku.
Především možnost žáků vstupovat interaktivně do výkladu
učitele, jejich větší zapojení a nenásilné udržování pozornosti

Graf 2 – Vzděláváte se v oblasti informačních technologií?
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jsou velkými přednostmi. Většina pedagogů zastává názor, že
využití moderních technologií ve výuce může zlepšit prospěch
žáků. Zároveň však dodávají, že prozatím nemohou tvrdit, že u
všech žáků. Narážejí především na fakt, že současná generace
přistupuje ke studiu velmi lhostejně a ani moderní technologie
je samy o sobě nejsou schopny dostatečně ke studiu motivovat.
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UPLATNĚNÍ KONSTRUKTIVISTICKÉHO POJETÍ PŘI REALIZACI VÝUKY S KONSTRUKČNÍ STAVEBNICÍ LEGO
MINDSTORMS VE SPOJENÍ S ROZŠIŘUJÍCÍM SETEM TETRIX EDUCATION BASE SET
APPLYING CONSTRUCTIVISTIC APPROACH DURING TEACHING USING LEGO MINDSTORMS
CONSTRUCTION KIT TOGETHER WITH EXTENSION TETRIX EDUCATION BASE SET
Marin HAVELKA, Čestmír SERAFÍN, Jiří KROPÁČ
Abstrakt
Klíčovým konceptem současných proměn procesu vzdělávání učitelů je pedagogický konstruktivismus. Ten je součástí aktuálního
pojetí humanitních věd. V pedagogice má zásadní význam právě konstruktivistické pojetí lidského poznání jako konstruování vlastního
chápání světa na základě reflexe osobních zkušeností učícího se subjektu. Uplatnění konstruktivistických přístupů v procesu
pregraduální přípravy učitelů odborných technických předmětů znamená utváření jejich pojetí výuky jako součásti jejich profesní
identity. Jedná se o důležitou fázi procesu utváření učitelova pojetí výuky.
Příspěvek je zaměřen na uplatnění konstruktivistického přístupu v rámci procesu integrace prostředků ICT do výuky odborného
technického předmětu na střední odborné škole. Uvedené problematice se Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci systematicky věnuje.
Abstract
The key concept of current changes in the process of education of teachers is pedagogical constructivism. It is a part of the present
concept of humanistic science. In pedagogy the constructivist concept of human cognition plays a fundamental role, it is designing
one’s own understanding of the world based on reflecting students’ personal experience. Applying constructivist approach in the
process of pre-gradual preparation of teachers of specialized technical subjects means creating their concept of education as a part of
their professional identity. It is an important stage of creating the teacher’s concept of education.
This paper focuses on applying the constructivist approach in the process of integrating ICT into teaching specialized technical
subject at secondary technical school. Department of Technical and Information Education Pedagogical Faculty Palacký University in
Olomouc deals with the given problems systematically.
Klíčová slova: Vzdělávání učitelů. Pedagogický konstruktivismus. Integrace prostředků ICT. Výuka odborného technického
předmětu.
Key words: Education of teachers. Pedagogical constructivism. Process of integrating ICT. Teaching specialized technical subject.
Úvod

Konstruktivistický kontext

Aplikace aktivizujících a proaktivních přístupů ve vzdělávání
je východiskem aktuálních změn chápání výukového procesu.
V kontextu rozvoje techniky a technologií a požadavku na
schopnosti běžné populace využívat v široké míře v běžném
životě technické prostředky (1), se v tomto procesu zákonitě do
popředí dostává technické a technologické vzdělávání a s ním
i potřeba aplikace inovativních metod odpovídajících potřebám
současné i budoucí generace.
Vzdělávání v oblasti informačních technologií bude i nadále
důležité, neboť tyto jsou dnes základem prakticky veškerých
technických zařízení či technologických procesů a míra jejich
zastoupení v běžně užívaných technických prostředcích
v budoucnu dále poroste. Ve společnosti označované přívlastky
globální a informační je nezbytné široké uplatnění prvků
informatické výchovy jako integrujícího prvku ve vzdělávání,
napříč všemi oblastmi poznání.

Dle teorií konstruktivismu a teorií konstruktivismu blízkých, je
možné porozumění chápat jako interpretaci nových informací ve
světle dosavadních znalostí (2) a rovněž jako proces, při němž
jedinec mentálně konstruuje význam a smysl toho, co o řešené
problematice ví a co vnímá (3). Je tedy zdůrazněn význam
aktivního subjektu konstruujícího znalosti v závislosti na
prostředí i na jeho zkušenostech. Porozumění znamená
přepracování a rozšíření myšlenkového konstruktu s ohledem
na tzv. prekoncepty, tedy na zkušenosti, znalosti, přístupy
a mentální struktury (4).
Výuka může být úspěšně realizována jen v podmínkách
vytvoření komplexního edukačního prostředí, prostředí, v němž
se žák či student chce a může učit tak, aby byl úspěšný, aby jej
dosažené výsledky motivovaly pro další vzdělávání. Tvorba
komplexního edukačního prostředí je zásadní kompetencí
pedagoga podmiňující a vyjadřující jeho profesní zdatnost.
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Konstruktivisticky
orientovaná
odborného technického předmětu

příprava

učitelů

V oblasti vzdělávání učitelů obecně technicky orientovaných
disciplín je nezbytná jejich příprava založená synergii
technických
(včetně
oblasti
informačních
technologií)
a pedagogicko-psychologických disciplín. Tato příprava, je-li
spojena s tvůrčí experimentální prací studenta, umožňuje
optimalizovat dosahování jeho didaktických znalostí obsahu
výuky (5).
Součástí procesu konstruktivisticky pojímané pregraduální
přípravy studentů odborných technických předmětů je
didaktická práce s vybranými konstrukčními, elektrotechnickými
a elektronickými stavebnicemi. Vycházíme z poznatku, že vlastní
prožitek práce se stavebnicemi napomůže při vytváření
kompetencí budoucího učitele potřebných pro navození a řízení
práce žáků se stavebnicemi. Mezi používané konstrukční
stavebnice zde patří zvláště systémy řady LEGO Mindstorms
Education s vývojovým prostředím a programovacím softwarem
ROBOLAB a LEGO Mindstorms Education NXT software.
Tyto materiální didaktické prostředky jsou do výuky zařazeny
z důvodu vytváření a rozvoje souboru praktických dovedností
z oblasti projektování a realizace výuky zaměřené na žákovský
technický experiment, neméně důležitým efektem je však
i rozvoj technické tvořivosti studentů.
Konstrukční stavebnice LEGO Mindstorms Education (dále jen
LEGO) je souborem konstrukčních dílů (kostek), řídící jednotky
(LEGO kostky), senzorů a akčních členů (motorky a žárovky).
Funkcionalitu modelu realizovaného s uvedenými prostředky
významně ovlivňuje řídící program, který je třeba navrhnout ve
speciálním ikonografickém programovacím prostředí. LEGO tak
představuje prostředek nenásilné integrace prvků ICT do výuky.
Z hlediska studenta představuje LEGO v závislosti na jeho
dosavadních zkušenostech a v závislosti na úrovni jeho
technické tvořivosti podnět, který iniciuje rozvrstvení studentů
do dvou (přibližně stejných) skupin:
• studenti s nízkou úrovní kreativity – tito studenti vidí ve
stavebnici na počátku jen hromádku kostek. Pro práci se
stavebnicí je třeba jim (stejně jako žákům bez předchozí
zkušenosti s uvedenou stavebnicí) poskytnout oporu ve formě
souboru didaktických materiálů. Těmi jsou stavebnice
vybaveny dostatečnou měrou.
• studenti s vyšší mírou kreativity – tito studenti zpravidla
s didaktickými materiály dodávanými se stavebnicemi dlouho
nevydrží. Záhy stavebnici používají i mimo rámec vymezený
těmito materiály. Zde potom vznikají i projekty, pro které
jsou již možnosti stavebnice limitujícím faktorem (počet
konstrukčních prvků daného typu v setu). V případě potřeby
používáme „nelegovské“ senzory, např. LogIT, HiTechnic aj.
Pokud však jde o rozměrově rozsáhlejší konstrukci, ne zřídka
již tvořivější studenti narážejí na nízké pevnostní parametry
nosné části konstrukce sestavené z kostek modulu Lego
technic, popř. i na limit dostupné energie při bateriovém
napájení Lego kostky a standardních Lego motorů. Potom je
třeba hledat další řešení.
S ohledem na potřeby druhé skupiny studentů je ve výše
uvedeném případě jednou z možností doplnění konstrukční
stavebnice LEGO Mindstorms Education např. o systém TETRIX
Education Base Set, viz (6), a obr. 1 a obr. 2.
TETRIX Education Base Set (dále jen TETRIX) je unikátní
konstrukční systém zhotovený z kovových prvků, vytvořený pro
kombinaci s konstrukční stavebnicí LEGO. Díly jsou vyrobeny
z odolné hliníkové slitiny, kovová jsou také ozubená kola tvořící
převody, použity jsou i silné a výkonné motory a serva. To vše
přináší robotům LEGO nový rozměr v rozvoji technické
kreativity.
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Obrázek 1 TETRIX Education Base Set (7)

Obrázek 2 Ukázka konstrukce robota (7, s. 228)
Principy práce s TETRIX Education Base Set
Platforma TETRIX nalézá uplatnění ve vzdělávání na
středních a vysokých školách, či v mimoškolní zájmové
technické činnosti, např. světová soutěž FIRST Tech Challenge
(8). Do práce s konstrukční stavebnicí LEGEO přináší nové
momenty jak při návrhu a realizaci vlastní konstrukce robota,
tak při jeho programování.
Při konstrukci robota se v TETRIXu namísto „klasického
LEGO spoje“ (spoje se silovým stykem charakteristickým pro
plastové konstrukční díly LEGO Technic) uplatňují převážně
spoje šroubové. Konstrukční díly jsou zhotoveny z profilu
z tvrzené hliníkové slitiny používané např. i v leteckém průmyslu
(8, s. 4), vykazují vysokou tuhost při nízké hmotnosti. Obdobné
vlastnosti má tedy i konstrukce jako celek, viz obr. 3.

Obrázek 3 Platforma TETRIX - montáž šasi robota z profilů
tvrzené Al slitiny (7, s. 25)
Spolupráci platformy TETRIX a LEGO (přenos informací
a energie) znázorňuje obr. 4.
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Obrázek 4 Schematické znázornění činnosti systému LEGO na platformě TETRIX (7, s. 5)
Fyzicky je uvedené propojení realizováno tak, aby stavbu
robota co nejméně komplikovalo, viz obr. 7.
Vlastní programování robota lze realizovat na dvou různých
platformách:
- LabVIEW for LEGO MINDSTORMS je první z nich, zde tzv.
Ranger Bot Movement Reference Guide slouží ke

konfiguraci robota – nastavují se zde připojené prvky,
parametry komunikace. Na stejné platformě se dále
sestavují ovládací programy v tzv. Program Deployment
Programming Guide, viz obr. 5.

Obrázek 5 Ukázka jednoduchého programu v LabVIEW for LEGO MINDSTORMS (7, s. 88)
-

Druhou platformou je ROBOTC obsahující Program
Deployment Programming Guide, zde se programování (po

provedení konfigurace připojených prvků) provádí přímo
zápisem programového kódu, viz obr. 6.

Obrázek 6 Ukázka jednoduchého programu v ROBOTC (7, s. 128)
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Obrázek 7 propojení prvků TETRIX Education Base Set a LEGO NXT (7, s. 120)
Závěr

3.

Konstrukční stavebnice LEGO Mindstorms Education ve
spojení s TETRIX Education Base Set představuje moderní a
silný materiální didaktický prostředek pro výuku odborných
technických předmětů na středních školách v širokém spektru
problematiky (automatizace, algoritmizace, programování) a
dále pro technickou zájmovou činnost. Z uvedených důvodů je
důležité, aby se v průběhu pregraduální přípravy budoucí učitelé
odborných technických předmětů s uvedenými materiálními
výukovými prostředky seznamovali a aby byli na odpovídající
úrovni vybaveni odbornými kompetencemi potřebnými pro
realizaci uvedené výuky či řízení zájmové technické činnosti
žáků.
Uvedené materiální didaktické prostředky vykazují z hlediska
studenta silný motivační charakter, podporují integraci prvků
ICT do výuky odborného technického předmětu a jsou
prostředkem rozvíjení technické tvořivosti studentů.
K výhodám popsaného řešení patří vedle široké použitelnosti a
velmi kvalitně zpracované podpory produktu /viz (7) a (9)/ také
možnost další rozšiřitelnosti TETRIX Education Base Setu o další
prvky, např. set dálkového ovládání, řetězové převody aj.
Mezi nevýhody tohoto řešení lze zařadit vyšší cenu produktu a
chybějící lokalizaci softwaru ROBOTC i uživatelské příručky.

4.

5.

6.

7.

8.
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Příspěvek vznikl za podpory projektu FRVŠ č.
1800/2012 „Inovace přípravy učitelů techniky orientovaných

disciplín v oblasti experimentální práce“.

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ
MULTIMEDIA TEXTBOOK OF MODERN TEACHING TECHNOLOGIES
Jan KROTKÝ
Abstrakt
Článek popisuje řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol s názvem Multimediální učebnice moderních didaktických technologií
pro učitele. Projekt je zaměřen na zkvalitnění přípravy budoucích učitelů a podporu moderních didaktických technologií v praxi. Každý
učitel by měl být schopen ovládat a efektivně pracovat s didaktickou technikou a za její pomoci vytvářet moderní výukové materiály. Při
naší výuce didaktických technologií je důležitý pracovní charakter seminářů, kdy si studenti mohou vše v praxi vyzkoušet. Pro studium

27

Časopis Technika a vzdelávanie, 1, 2012, č. 2

jsou také důležité teoretické a metodické studijní materiály. Tyto studijní podpory by měly korespondovat s duchem moderního
vzdělávání a měly by být pro studenty jakýmsi příkladem kvalitních studijních materiálů. Vytvořili jsme komplexní výukový materiál,
multimediální a interaktivní učebnici, kde jsou všechny informace pohromadě v přijatelné, názorné a dostupné formě.
Abstract
This article describes the project FRVS called Multimedia textbook of modern teaching technologies for teachers. The project aims to
improve the training of future teachers and support modern teaching technologies in practice. Every teacher should be able to operate
and work effectively with didactic technology create modern teaching materials. There is very important working character of the
seminars in our teaching of didactic technology. Students can try everything in practice. Theoretical and methodological learning
materials are important too. This study support should correspond with the spirit of modern education and should be an example of
quality study materials for the students. We have created a comprehensive teaching material, and interactive multimedia textbook,
where are all information together in an acceptable, visual and accessible form.
Klíčová slova: Didaktická technika. Učitel. Multimediální učebnice.
Key words: Teaching techniques. Teacher. Multimedia textbook.












Úvod
Studium didaktických technologií, tedy jak pracovat s
technickými výukovými prostředky – didaktickou technikou
nebo jak si za pomoci této techniky připravovat moderní
výukové pomůcky, spočívá hlavně v praxi. Nejlépe se
seznámíme s funkcí a ovládáním přístroje nebo programu tak,
že budeme s daným zařízením sami aktivně pracovat. Obecně
se udává, že „z toho, co slyšíme si pamatujeme jen asi 20%, z

viděného 30%, zatímco 80% nám utkví v paměti z toho, co
sami formulujeme, ale paměť uchovává dokonce 90% z toho,
co sami děláme“. (Maňák, Švec, 2003).
Většina
forem
předmětů
didaktických
technologií
vyučovaných na KMT FPE ZČU probíhá kontaktní formou v
laboratoři didaktických technologií. Studenti tak aktivně pracují
s didaktickou technikou a vytvářejí různé výukové pomůcky.
Kromě těchto studentů existují i studenti didaktických
technologií ve studijních programech kombinovaných, kteří
nemají možnost každý týden dvě hodiny pracovat na
pracovištích v laboratoři didaktických technologií (pouze dvě
přednášky v semestru). Přitom z nich budou, nebo mnohdy už
jsou plnohodnotní učitelé či mistři odborného výcviku jako ze
studentů prezenčních. Nejen z tohoto důvodu v roce 2008
vznikl portál CDMVT.CZ na kterém zveřejňujeme studijní
materiály a výukové kurzy pro širokou cílovou skupinu. V roce
2010 jsme se rozhodli rozšířit naše portfolio kurzů o ucelený
materiál, který bude mimo jiné obsahovat instruktážní videa
a kapitoly k vybrané didaktické technice a pracovní postupy. Od
tohoto počinu jsme si slibovali zlepšení teoretických znalostí a
hlavně praktických dovedností z oblasti didaktických technologií
nejen u našich studentů, ale i učitelů z praxe. Moderní učitel,
kterému se daří zaujmout dnešního žáka, používá moderní
technické výukové prostředky a metody práce.

Videorekordér a jeho nástupce
Skener
Digitální fotoaparát
Digitální videokamera
Vizualizer
Dataprojektor
Televize
Zpětný projektor
Interaktivní tabule
Ovládací tablet
Hlasovací zařízení

Součástí učebnice jsou ale i odkazy na výukové programy,
které demonstrují práci s vybraným SW nebo tvorbu výukových
pomůcek.
Vytvořená učebnice a její části korespondují s aktuálními
trendy ve vývoji těchto materiálů. Posledními trendy v této
oblasti jsou například možnosti propojení výukových materiálů
s některou ze sociálních sítí nebo využívání online databází
multimédií a vyhledávání třetích stran (Krotký, Kocur, 2009).
Poslední dvě možnosti jsme zakomponovali i do naší
multimediální učebnice. Zejména jde o vyhledávání klíčových
slov pomocí Googlu, Wikipedie nebo odkazy do databáze
Youtube. Toto řešení nám zároveň zabezpečilo i neustálou
„samovolnou“ aktualizaci učebnice prostřednictvím dalších cizích
materiálů.
Vzhledem k možnostem dalších úprav a průběžné editace
kapitol učebnice byl pro finální webovou podobu zvolen online
redakční systém Drupal. Prostřednictvím webu Centra
didaktických
a
multimediálních
výukových
technologií
(www.cdmvt.cz), běžícím na tomto systému, zveřejňujeme
různé vzdělávací akce a výukové materiály. Využili jsme tedy
technický a marketingový potenciál tohoto zaběhnutého
systému a celou učebnici publikovali na této platformě. V
polovině roku 2011 byla dostupná první offline verze naší
multimediální učebnice a provedeny první technické testy.

Obsah a struktura multimediální učebnice
V oblasti výukového procesu je již několik let v popředí zájmu
interaktivní a multimediální výuka. Proto jsme do obsahu naší
učebnice zařadili také techniku pro efektivní prezentaci a tvorbu
multimediálních a interaktivních výukových pomůcek. Této
technice jsme se věnovali nejvíce. Do okruhu našeho zájmu
jsme ovšem zařadili i didaktickou techniku starší, neboť i s tou
dnešní učitel často pracuje, či má stále pro ni výukové
pomůcky. Ve vytvořené multimediální učebnici tak můžeme
najít i kapitoly připomínající a demonstrující postupy práce s
videorekordérem nebo zpětným projektorem. Návrh obsahu
učebnice vyšel z praxe výuky na základních školách (studentské
průzkumy v rámci DP a BP):
 Úvod - technické výukové prostředky
 Audio přehrávače
 DVD přehrávač a rekordér

Vytvoření
učebnice

multimediálního a

interaktivního obsahu

Obsahem učebnice je také celá řada videí, které popisují a
ukazují základní činnosti s didaktickou technikou. Zdrojová
videa a jejich zpracování bylo svěřeno studentům oboru
Technická výchova. Úkolem studentů, kteří videa v rámci
předmětu „Videotechnika ve škole“ zpracovávali, bylo natočit
krátké video (do 10 min), ve kterém představí dané zařízení, jak
se s ním pracuje, jak se řeší běžné závady a problémy a jak se
dá využít při výuce. V požadavcích na výstup byla i přítomnost
audio komentáře. Po problémech s kvalitou nahrávaného zvuku
byl tento požadavek zavržen a nutné informace jsou
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prezentovány pomocí titulků. Toto řešení dává případnému
prezentujícímu možnost komentovat činnosti a obraz při
projekci.
Vzhledem k množství a rozsahu videí jsme využili možností
Youtube a všechna videa tak běží online z tohoto serveru.
Výhodou je i to, že při sledování našeho videa lze vybírat
a vyhledávat další videa s podobnou tématikou (to využívají
např. i multimediální učebnice Fraus).
Dalším, tentokrát interaktivním obsahem učebnice jsou
prezentace. Prezentace vznikaly v rámci předmětu Didaktické
technologie pro studenty navazujícího studia technické výchovy.
Přiložené prezentace jsou vytvářeny v programu Interwrite
Workspace, což je jeden z mnoha programů pro tvorbu
interaktivních a multimediálních prezentací. Prezentace slouží k
podpoře výkladu učiva každé kapitoly. Obsahuje především
snímky vybrané didaktické techniky v použitelném rozlišení.
Učitel při přednášce se může o textový a grafický obsah
v prezentaci opřít a pomocí interaktivních nástrojů programu
Workspace vkládat např. poznámky, kresby atd.

také rozhodnuto nedělat zvláštní webové stránky, ale vše
zakomponovat právě do systému Drupal na www.cdmvt.cz.
V následujícím semestru byla realizována výuka Didaktických
technologií pro první stupeň ZŠ – kombinované studium. Zde
jsme ověřili možnosti materiálu jak pro samostudium, tak i jako
doplněk prezenční výuky. Dosavadní papírové návody
k činnostem
na
jednotlivých
pracovištích
v laboratoři
didaktických technologií (korespondují s obsahem učebnice)
Byly nahrazeny tímto novým, multimediálním materiálem.
Závěr
Práce na tvorbě multimediální učebnice byla zejména v
oblasti tvorby videí pro studenty inspirující. Méně kreativní bylo
pro ně vytvářet studijní texty a články, ale i tak do nich studenti
vložili část svých zkušeností a poznatků z didaktických
technologií nebo učitelské praxe. Například část věnovaná
hlasovacímu systému je součástí závěrečné práce studentky,
které se s tímto tématem zúčastnila i mezinárodní studentské
soutěžní konference s názvem Olympiáda techniky Plzeň 2011.
Její celá práce se stala součástí naší učebnice. Věříme, že se
nám bude učebnice prostřednictvím dalších aktivních studentů
dále rozšiřovat o nové texty, ukázky a videa.

Teoretický a metodický obsah učebnice
Další komponentou učebnice je didaktický text. Text vznikl
opět v rámci předmětu „Didaktické technologie“ pro studenty
navazujícího studia technické výchovy. Úkolem studentů bylo
připravit text, který pojednává krátce o historii zařízení,
použitých technologiích, řeší zapojení a řešení problémů se
zařízením a hlavně naznačuje, jakým způsobem lze vybrané
zařízení efektivně využít při výuce. Každý náš student se ke
„svému“
studijnímu
článku
postavil
individuálně
a
zakomponoval tam například i postřehy ze své pedagogické
praxe nebo výuky na VŠ. Do vybraných partií textu byly
umístěny různé metodické ikony, které čtenáři poskytují přehled
o komponentách učebnice, usnadňují orientaci v textu a řídí
proces výuky. Součástí materiálu je i odkaz na online textový
editor pro případné poznámky online studujících studentů.
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Ověření nového studijného materiálu
Jak už bylo řečeno, první offline betaverze a videa byla
vytvořena již v polovině roku 2011. V zimním semestru v
předmětu Didaktické technologie pro MŠ bylo provedeno pilotní
ověření této části výukových materiálů (především videí).
Názory studentů byly jednoznačně pozitivní. V této fázi bylo

Mgr. Jan Krotký,
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Klatovská 51, Plzeň 30100, ČR, telefon: +420 777 893 075
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ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ BOZP
ELECTROTECHNICAL DEVICES IN OSH EDUCATION
Daniel NOVÁK, Alena OČKAJOVÁ, Ján PAVLOVKIN
Abstrakt
Předmět Elektrotechnická zařízení, zařazený do výuky v rámci studijního programu Kultura a bezpečnost práce, umožňuje studentům
seznámení se základními poznatky z teoretické elektrotechniky i s aplikační praxí. Příspěvek analyzuje obsahové úpravy tohoto
předmětu provedené na základě zkušeností z dosavadní výuky a perspektivy pro další období. Zde se jako významné jeví zařazení
laboratorních cvičení a využití možností, které nabízí problémové vyučování.
Abstract
The subject Electrotechnical Devices, within the curriculum Occupational Safety and Culture, makes students familiar with basic
knowledge in theoretical electrotechnics and with the application practice as well. The article analyses modifications of the contents of
this subject, which have been made based on experience from previous teaching, and it also evaluates perspectives for the next
period. Laboratory exercises and the use of possibilities of problem teaching are considered as important within the subject.

Klíčová slova: Problémové vyučování. Elektrotechnika. Laboratorní cvičení.
Key words: Problem teachings. Electrical. Laboratory exercises.

29

Časopis Technika a vzdelávanie, 1, 2012, č. 2

Úvod

elektrickým pohonům, a to z hlediska jejich rozdělení, montáže,
údržby
a
jištění.
Rozsáhlá
část
výuky
patří
elektrospotřebičům, se kterými se setkáme v domácnostech,
školách, kancelářích i ve výrobní sféře. Jde o různé typy
tepelných spotřebičů, chladicích spotřebičů, spotřebičů
konajících mechanickou práci, světelných zdrojů i elektronických
zařízení. Samostatně je pojednáno ruční elektrické nářadí, jako
vrtačky, brusky, řetězové pily, bourací kladiva apod. U všech
zařízení je akcentována nejen bezpečnost při jejich používání,
ale i jejich vliv na okolní prostředí.
Nově koncipovaná výuka výběrové části předmětu navazuje
na získané znalosti partiemi věnovanými výrobě a rozvodu
elektrické energie, včetně spínacích přístrojů. Samostatně je
pojednána problematika přepětí v elektrických soustavách,
které může ohrozit lidské zdraví a životy, ale způsobit též
poškození celé řady elektronických přístrojů, rozhlasovými
a televizními přijímači počínaje a osobními počítači konče. Na
výklad základních principů elektroniky navazují partie
věnované analogovému a digitálnímu záznamu, zpracování,
přenosu a reprodukci informací. Studenti jsou seznámeni rovněž
se základními zásadami elektrotechnického kreslení
a s problematikou
elektrických
měřicích
přístrojů
a elektrických měření. Právě toto měření totiž představuje –
s ohledem na nemožnost přesvědčit se o elektrickém stavu
zařízení bezprostředně vlastními smysly – velmi významnou část
výuky. Revizní činnost absolventů v technické praxi s ním bude
bezesporu spojena.

Příprava mladé generace pro aktivní pracovní zapojení je
jednou ze základních podmínek existence lidské společnosti.
Proto je nevyhnutelné přemýšlet o tom, jak nejsnáze
a nejefektivněji dosáhnout toho, aby si mladá generace osvojila
všechno potřebné pro život a práci ve společnosti.
Pochopení a osvojení si základů příslušného vědního oboru
jsou předpokladem úspěšného zařazení absolventa do reálného
života. S ohledem na to musí být vzdělávací programy
studijních oborů konstruovány tak, aby tvořily komplexní celek
teoretických vědomostí a praktických zručností s ohledem na
specifické požadavky budoucí praxe. Studium má poskytnout
hluboké a trvalé vědomosti, což se realizuje především ve
vyučovacím procesu.
V rámci bakalářského studia studijního oboru Bezpečnost
a ochrana zdraví při práci je ve studijním programu Kultura
a
bezpečnost
práce
zařazena
výuka
předmětu
Elektrotechnická zařízení. Jeho cílem je seznámit studenty
se základními principy a obsluhou elektrických strojů a zařízení
s ohledem na bezpečnostní hlediska jejich používání. Předmět
přitom zahrnuje jak oblast silové elektrotechniky, tak
i problematiku elektronických zařízení.
Zkušenosti z prvého roku výuky vedly vyučující katedry
techniky a technológií Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici k některým úpravám obsahu učiva.
Korekce si vynutily zejména rozdíly ve vědomostech, se kterými
přicházejí studenti ze středních škol. Proti očekávání zájemci
o toto bakalářské studium nepřicházejí pouze z technicky
zaměřených učebních oborů či středních odborných škol
technického směru, ale značný počet z nich jsou absolventi
gymnázia anebo netechnických středních škol a učebních oborů
s maturitou. Zejména těmto studentům chybí potřebný
teoretický základ.

Perspektivy laboratorní výuky
Výuka předmětu Elektrotechnická zařízení zatím probíhá
především v teoretické rovině, avšak řádnému pochopení učiva
v obou semestrech by prospěla laboratorní cvičení
v elektrotechnické laboratoři katedry. Názornost je totiž ve
vyučovacím procesu velmi důležitá. Ulehčuje studentům
pochopení abstraktních prvků učiva, podporuje jejich pozornost,
zvyšuje zájem o vyučovaný předmět, ale i o samotné učení,
vytváří přesnější představy a pojmy o daném problému. Učební
pomůcky jsou neodmyslitelnou součástí poznávání ve
vyučovacím procesu a rozvíjejí teoretické a praktické zručnosti
a návyky. Přispívají ke zvyšování kvality a hodnoty procesu
poznání. Umožňují studentům snáze a rychleji pochopit učivo
a daný problém. Činí vyučování zajímavějším, dokážou studenty
připoutat a pochopit to, co by jinak bylo nezajímavé anebo
náročné na čas. V tomto případě by bylo možno v laboratoři
ověřit nejen poznatky z teoretické elektrotechniky, ale
zároveň i seznámit studenty s používáním měřicích přístrojů a
volbou vhodných měřicích metod v jejich budoucí technické
praxi (kontrola zapojení zásuvek a zástrček, měření izolačních
odporů, měření zemních odporů, prověřování správné činnosti
elektromagnetických jističů a chráničů, měření přepěťových
ochran, vytváření a kontrola činnosti logických sítí, sestavování
zabezpečovacích a regulačních obvodů apod.). Nabízí se tu
i využití metod problémového vyučování, kdy z odpovědí
studentů na problémové otázky lze dedukovat jejich náhled na
technické příčiny, vztahy a souvislosti mezi jednotlivými jevy
v kybernetice. Z vyjádření studentů vyplyne, proč podle jejich
názoru k tomu či onomu jevu došlo, což je z hlediska
technického myšlení mnohem důležitější, nežli pouhé
konstatování technické skutečnosti. Takto pojatá problémová
výuka vede studenty k hlubším úvahám o principu činnosti
studovaných obvodů a rozvíjí jejich dovednosti při odstraňování
případných závad. Je samozřejmé, že zejména práce studentů
v elektrotechnické laboratoři, kde si mohou bezprostředně
ověřit informace ze studijní literatury a z přednášek v rámci

Nové zařazení předmětu a obsahové změny
Absolvování prvé části výuky tohoto předmětu je nově
doporučeno v letním semestru prvého ročníku studia, kde je v
týdenním rozsahu 2/2 zařazen jako povinně volitelný. Na tuto
výuku
navazuje
druhá
část
předmětu,
doporučená
k absolvování v navazujícím zimním semestru druhého ročníku
studia, kde je tento předmět v rozsahu 1/1 zařazen jako
výběrový.
Nově koncipovaná výuka povinně volitelné části předmětu
počítá s posílením tematického celku věnovaného teorii
elektromagnetického pole. Problematika elektrostatického
pole, proudového pole a magnetického pole je studentům
prezentována s ohledem na praktickou aplikaci, popřípadě
bezpečnostní hlediska; tvoří teoretickou základnu pro výklad
činnosti
kompenzátorů
účiníku,
tepelných
zařízení,
transformátorů, generátorů, motorů atd. Střídavé proudy jsou
probírány v samostatném tematickém celku, jak to zasluhuje
šíře této matérie co do teorie a praktického využití. Moderní
techniku si totiž jen těžko můžeme představit bez netočivých
i točivých elektrických strojů, ať už jednofázového či
trojfázového provedení. Absolventi se s těmito stroji budou
prakticky všude ve své práci setkávat a provádět jejich kontroly
požadované bezpečnostními předpisy. Na slaboproudá zařízení
je pak v rámci střídavých proudů směrováno učivo věnovaná
rezonanci, která je principiálním základem činnosti velké části
komunikačních zařízení. S ohledem na rozmanitost pohonů
elektrotechnických zařízení v podnicích i domácnostech jsou
studenti postupně seznámeni s indukčními, synchronními
a stejnosměrnými stroji, jakož i s komutátorovými motory.
Samostatně je pak v návaznosti probráno právě téma věnované
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kursu, umožňuje uplatnění a rozvíjení problémového vyučování,
které je efektivní i pro vysokoškoláky. Výsledky pedagogických
výzkumů opakovaně prokázaly, že vhodnou volbou výukové
technologie dochází u problémově vyučovaných subjektů ke
značnému zvýšení efektivity jejich vzdělávání, a to bez ohledu
na jeho stupeň. Zavedení laboratorních cvičení je proto výzvou
pro další období.

ALBERTY, J.: Otázky a odpovede pre prípravu elektrotechnikov.
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ĎURIŠ, M. - PAVLOVKIN, J.: Spotrebiče v domácnosti. Banská
Bystrica: FPV UMB, 2003.
KOPČA, M. a kol.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Bratislava: FEI STU,2000.
PAVLOVKIN, J. - NOVÁK, D.: Elektrotechnika 1. Banská
Bystrica: FPV UMB, 2010.
TKOTZ, K. a kol.: Příručka pro elektrotechnika. Brno: BEN,
2006.

Závěr
Nově koncipovaná výuka předmětu Elektrotechnická zařízení
bude po několika letech opět vyhodnocena za účelem jejího
zkvalitnění, vypuštění nebo naopak vložení některých nových
témat učiva. Významným podkladem pro toto vyhodnocení by
mohl být nejen pedagogický průzkum na fakultě, ale rovněž
poznatky prvních absolventů tohoto studijního programu z
praxe.
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VZDELÁVANIE K BOZP V CHEMICKOM LABORATÓRIU - POMÔCKY Z PLASTOV
EDUCATION TO OHS IN THE CHEMICAL LABORATORY - PLASTIC EQUIPMENT
Melánia FESZTEROVÁ, Veronika KĹBIKOVÁ, Annamária BALKOVÁ
Abstrakt
Výchova a vzdelávanie k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je nástrojom na systematické utváranie a rozvíjanie odborných
vedomostí. Je dôležitá s ohľadom na rozvoj potrebných znalostí, chemického myslenia, ale aj na získanie schopností i zručností a tiež
na kreovanie nevyhnutných postojov a správania sa v pracovnom priestore. Základným predpokladom dobrých experimentálnych
výsledkov je predovšetkým dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v laboratórnych priestoroch. Laboratórne
predmety a pomôcky, s ktorými sa pracuje v laboratóriách sú nielen zo skla, porcelánu, kovu, dreva, gumy, ale aj z plastov. Používané
materiály ako sú napríklad polyetylén, polypropylén, polystyrén produkujú širokú škálu ľahkých, vysoko odolných a ekonomických
výrobkov - alternatívu skla. Príspevok poukazuje na dôležitosť správnej manipulácie s laboratórnymi pomôckami z plastov a na význam
dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s nimi na tak špecifických pracovných miestach, medzi ktoré zaraďujeme
chemické laboratóriá.
Abstract
The education and training to OHS is the way how to create and develop professional knowledge. It also supports developing skills,
chemical thinking, improving necessary knowledge and forming attitudes and behaviour in the work area. The basic condition for good
experimental results is keeping OHS in laboratory area. Laboratory equipment is made not only of glass, chinaware, metal, wood,
rubber as well as plastics. Materials such as polyethylene, polypropylene and polystyrene produce broad range of light, highly resistant
and economical products, the alternative to the glass. The article deals with the importance of correct handling with laboratory
equipment and the necessity of keeping health and safety principles at laboratory work.
Úvod

v školstve a s ňou spojené zavádzanie nových štandardov
vzdelávania sú dôvodom na analýzy vykonávaných školských
experimentov s cieľom čo najmenšieho ohrozenia zdravia, škôd
na majetku a v životnom prostredí. Aj v školských
podmienkach, na rôznych typoch a stupňoch škôl, žiaci
a študenti
pracujú
v rámci
laboratórnych
cvičení
vo vyhradených priestoroch - laboratóriách. Vo všeobecnosti na
hodinách laboratórnych cvičení sú dostupné pracovné postupy
takých experimentov, ktoré umožňujú realizáciu didaktických
a vzdelávacích cieľov. Laboratórne cvičenia z chémie sú
orientované na osvojenie si techniky práce počas chemických
experimentov, zvládnutie jednoduchých chemických operácií,
základných čistiacich a deliacich metód, ale aj zložitejších

Hlavným činiteľom v pracovnom procese aj pri zavádzaní
moderných technológií je a aj v budúcnosti bude človek.
Neustále
rozširovanie
poznávaco - vzdelávacej
funkcie
a zdokonaľovanie učebného procesu je ovplyvňované rozvojom
vedy, rastom informácií, novými technickými a technologickými
procesmi. Experimentálna práca v laboratóriách poskytuje
priestor pre plynulé obnovovanie, doplňovanie a rozširovanie
vedomostí, ale vyžaduje si aj dôkladnú teoretickú prípravu.
Základným predpokladom dobrých experimentálnych výsledkov
je predovšetkým dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v laboratórnych priestoroch. Reforma
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tepelné a elektrické izolanty.

chemických reakcií a syntéz.
Ak hovoríme o práci v chemických laboratóriách nevyhnutne
hovoríme aj o zásadách bezpečnej práce na pracovisku a
potrebách neustáleho zvyšovania vedomostí a informovanosti v
oblasti BOZP. Na základe doterajších poznatkov a skúseností je
možné potvrdiť, že mladá generácia má záujem vzdelávať sa
v oblasti BOZP (SERAFÍN, 2012). Základným predpokladom je
doplňovanie informácií a rozširovanie vedomostí z danej oblasti.
Naším cieľom je pripravovať, pozitívne a sústavne motivovať
mladú generáciu príkladmi bezpečnej práce. Vychádzame
z toho, že obsah výchovy by mal v hlavných rysoch sledovať
dodržiavanie zásad bezpečnosti s ohľadom na ochranu zdravia
ako aj kvalitu pracovného a životného prostredia (FESZTEROVÁ,
SERAFÍN, JENISOVÁ, 2008).
Príspevok je orientovaný na nevyhnutnosť dodržiavania
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s pomôckami z plastov
v priestoroch chemického laboratória.

1.1 Plasty a plastové materiály využívané v chemickom
laboratóriu
Laboratórne pomôcky z plastov majú všestranné použitie a sú
využívané v každom laboratóriu. Veľmi často sa používajú
laboratórne pomôcky z:
polyetylénu
Schellbachove byrety, Pasteurove pipety,
násypky, stričky (Obrázok 1), skladovacie
fľaše (širokohrdlé, úzkohrdlé), kanistre,
polypropylénu
kadičky (Obrázok 2), valce (Obrázok 3)
banky, odmerky, Erlenmyerove banky,
pipety, odmerné lopatky, skúmavky,
nálevky,
násypky,
filtračné
kruhy,
exikátory, vodné vývevy, hodinové sklá,
polyamidu
lyžičky, pinzety, lopatky,

polykarbonátu

1 Laboratórne pomôcky z plastov a ich dôležitosť pri
práci v chemickom laboratóriu
Plasty
sú
materiály,
ktorých
podstatu
tvoria
makromolekulárne organické zlúčeniny syntetického alebo
prírodného charakteru (BENEŠOVÁ, SATRAPOVÁ, 2002). Podľa
správania sa plastov za tepla môžeme plasty rozdeliť na dve
skupiny:
termoplasty
a reaktoplasty.
Syntetické
makromolekulové
látky
sú
umelo
vyrobené
látky
z makromolekúl
s vysokou
molekulovou
hmotnosťou
(VARGOVÁ, 2012). Polyméry sa tvoria z monomérov
polymerizáciou
(polyetylén,
polypropylén,
polystyrén,
polyvinylchlorid, polytetrafluóretylén, polymetr - metakrylát,
polyvinyl - acetát,
polyakrylonitril,
butadien - styrénový
kaučuk),
polykondenzáciou
(polyestery,
polyamidy,
fenolformaldehydové živice, močovinoformaldehydové živice,
epoxidové živice) a polyadíciou (polyuretány).
Chemické
laboratóriá
sú
pracoviskách,
kde
je
bezpodmienečne nutné dodržiavať platnú legislatívu a predpisy
súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Súčasná
široká špecializácia si vynútila vznik viacerých typov špeciálnych
laboratórií podľa druhov operácií, ktoré sa v nich vykonávajú,
pravda popri univerzálnych laboratóriách, slúžiacich aj
niekoľkým odborom chémie (GAŽO ET AL., 1981). V každom
z nich sa však používajú laboratórne pomôcky z plastov.
Bezpečná práca v chemickom laboratórium je predovšetkým
v dodržiavaní zásad BOZP aj pri práci s laboratórnymi
pomôckami z plastov. Plasty a plastové materiály, ktoré sa
využívajú v chemickom laboratóriu sú: polyetylén, polypropylén,
polyamid,
polymetylpentén,
polykarbonát,
polystyrén,
polysulfón,
polyvinylchlorid,
silikónový
kaučuk,
polytetrafluóretylén
(teflón),
etylén - chlórtrifluóretylén.
Vlastnosti syntetických makromolekulových látok, pre ktoré sú
využívané v chemickom laboratóriu sú:
 tepelná odolnosť – rozsah teplôt, pri ktorých sa syntetické
makromolekulové látky dajú používať t. j. rozsah teplôt, pri
ktorých výrobok z plastu je ešte tvarovo stály napr. pre
PTFE je max. teplota +270o C a teplota skrehnutia materiálu
-270o C, pre PVC je max. teplota +70o C a teplota skrehnutia
materiálu -10o C,
 odolnosť voči chemikáliám – medzi najodolnejšie plastové
materiály
patria
napr.
hadice
vyrobené
z polytetrafluóretylén, ktoré sú majú vynikajúcu odolnosť
(pri t=20o C) voči aldehydom, alifatickým alkoholom,
esterom, éterom, ketónom, uhľovodíkom (alifatickým,
aromatickým), kyselinám (zriedeným, koncentrovaným,
oxidujúcim) aj hydroxidom,
 pevnosť, dobrá tvarovateľnosť, nízka hmotnosť a sú dobré

Erlenmyerove
skúmavky.

Obr. 1

Obr. 2

banky,

centrifugačné

Obr. 3

Obr.4

Všestranné využitie majú drobné laboratórne pomôcky
z plastov ako napr.: premývače pipiet, stojany (na pipety, sklo),
laboratórne držiaky, pinzety (Obrázok 4), vložky do náleviek,
podnosy, odkvapkávače, misky, podstavce pod banky, uzávery,
miešadlá, zásobníky, fľaše (širokohrdlé, úzkohrdlé, štvorhranné,
oktogonálne, guľaté, priehľadné, nepriehľadné), teflonové
pásky, nádoby na odber vzoriek, sáčky (na fľaše), pumpy atď.
Niektoré laboratórne pomôcky z plastov sú vhodné pre
špeciálne účely napr.:

polykarbonátová
centrifug. skúmavka
(Nalgene)
oktogon.
fľaša
s bezpečn.
šraubovateľným
uzáverom
oktogonálna fľaša s
PP uzáverom
pumpa na kyseliny

je
vhodná
pre
chladenú
aj
nechladenú centrifukáciu a pre
biohazardné materiály,
tvrdená PET fľaša so stupnicou,
vhodná pre biologické média s
bezpečnostným
šraubovateľným
uzáverom,
pre skladovanie a balenie médií,
kvapalín a pevných vzoriek, odolná
nárazu,
dovoľuje naplnenie kyselín, zásad a
agresívnych detergentov.

2 Laboratórne pomôcky z plastov - dôležitosť
dodržiavania BOZP
Základným predpokladom bezpečnej práce, ochrany zdravia
a prostredia, ako aj správnych výsledkov je dodržiavanie zásad
BOZP s laboratórnymi pomôckami z plastov. Dosiahnutie
želateľných výsledkov pri ich používaní je predovšetkým v
správnej manipulácii s nimi a v ich doporučenom čistení a
ochrane pred poškodením ostrými predmetmi. Na čistenie
laboratórnych pomôcok z plastov sa používajú vodné roztoky
detergentov, resp. doporučené rozpúšťadlá. Získané vedomosti
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a zručností pri práci s laboratórnymi pomôckami z plastov
orientované na oblasť BOZP budú žiaci a študenti používať
stále, nielen počas prác v laboratóriu, ale aj pri ich zaradení do
praxe. Je potrebné si uvedomiť, že dodržiavanie BOZP v sebe
zahrňuje nielen vedu, ale aj prax a práve predpisy
(FESZTEROVÁ, KOZÍK, 2012).
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Záver
Experimentálna práca v laboratóriách poskytuje priestor pre
plynulé obnovovanie, doplňovanie a rozširovanie vedomostí, ale
vyžaduje si predovšetkým sústavné dodržiavanie zásad
bezpečnej
práce.
Bezpečná
práca
je
predovšetkým
v dodržiavaní zásad BOZP v chemickom laboratórium, v
predchádzaní rizík ako aj v správnej manipulácii nielen
s jednotlivými reagentmi, ale aj laboratórnymi predmetmi
a pomôckami, ktoré sú aj z plastov. Rozvoj plastov ako aj ich
neustále sa rozširujúce možnosti aplikácie ako náhrady za
klasické materiály majú svoje uplatnenie i tejto oblasti. Ich
rýchly rozvoj podmieňujú významné vlastnosti plastov. Práca v
chemických laboratóriách si vyžaduje dodržiavať základné
pravidlá bezpečnosti a hygieny práce aj pri práci
s laboratórnymi pomôckami z plastov s cieľom minimalizovať
riziko ohrozenia zdravia a prípadné škody na majetku.
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HLUK V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ČLOVEKA A JEHO HODNOTENIE Z POHĽADU STAVEBNEJ AKUSTIKY
NOISE IN THE HUMAN ENVIRONMENT AND NOISE EVALUATION IN AREA OF BUILDING ACOUSTICS
Rastislav IGAZ, Milada GAJTANSKA, Ľuboš KRIŠŤÁK, Ivan KUBOVSKÝ
Abstrakt
Článok prezentuje metódy hodnotenia zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcii podľa platnej legislatívy. Poznanie
postupov hodnotenia akustických vlastností konštrukcii patrí do oblasti základných znalostí absolventov študijných odborov so
zameraním na životné a pracovné prostredie.
Abstract
Paper deals with evaluation methods of soundproofing characteristics of building constructions. Knowledge of evaluation methods is
basic information of graduate in study of living and working environment.
Kľúčové slová: Zvuk. Hluk. Akustika. Stavebné konštrukcie.
Key words: Sound. Noise. Acoustics. Building construction.
1. Úvod

kvalitu prežívania rôznych, nielen zvukových podnetov. Oblasť
pôsobenia zvuku na ľudský organizmus nie je síce zúžená len
na oblasť počuteľných zvukov v intervale 20 Hz – 20 kHz,
z pohľadu stavebnej fyziky a kvality stavebných konštrukcii je
však rozsah hodnotenia zúžený len na vybranú frekvenčnú
oblasť
v rozsahu
100
–
3150
Hz,
prípadne
pri
požiadavke špeciálnych nárokov na zvukovú kvalitu prostredia
v intervale 50 – 5000 Hz.

V stavebnej fyzike sa zvuk a hluk vníma ako súčasť vplyvov
podieľajúca sa na formovaní životného a pracovného prostredia
človeka, pričom oblasť záujmu stavebnej fyziky spočíva
v ovplyvňovaní kvality a kvantity zvuku v tomto prostredí. Pre
dosiahnutie požadovanej kvality budúceho životného prostredia
obyvateľov stavby je potrebné sa otázkou zvukovej kvality
konštrukcii zaoberať už v procese návrhu materiálového
a konštrukčného riešenia jednotlivých častí stavebných
konštrukcii.
Kvôli hodnoteniu vplyvu zvuku na kvalitu životného prostredia
človeka je potrebné poznať vlastnosti ľudského sluchu
z pohľadu frekvenčnej a amplitúdovej citlivosti, krátkodobých
a dlhodobých vplyvov na kvalitu sluchu a možnosti jeho
poškodenia alebo z pohľadu psychických vplyvov zvuku na

2. Hodnotenie hluku v stavebnej akustike
Zvuk vo všetkých známych podobách je prirodzenou
súčasťou životného prostredia človeka. Okrem žiaducich zvukov
a zvukových podnetov, ako sú napr. reč v podobe rozhovoru
alebo hudba, ktorú počúvame, sa v našom bezprostrednom
okolí neustále zvyšuje podiel nežiaduceho zvuku, ktorý
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predstavuje neustále zaťaženie organizmu. Tento nežiaduci
zvuk je vo všeobecnosti označovaný ako hluk. Hluk nie je
možné definovať v podobe fyzikálnych vlastností zdroja hluku.
Hluk je všeobecne definovaný ako ľubovoľný zvuk, ktorý je pre
danú osobu, alebo skupinu osôb v danom okamihu nepríjemný
alebo nežiaduci.
V stavebnej fyzike, teda v oblasti hodnotenia vlastností
stavebných konštrukcii je hluk reprezentovaný hlavne
nežiaducimi zvukmi šíriacimi sa z okolitých miestností, príp.
z vonkajšieho prostredia obklopujúceho budovu. Hluk z pohľadu
stavebnej akustiky môžeme rozdeliť do troch skupín, podľa
prostredia v ktorom sa vyskytuje:
1. hluk vo vonkajšom prostredí,
2. hluk v obytných budovách a objektoch občianskeho
vybavenia,
3. hluk v pracovnom prostredí.
Uvedené rozdelenie akceptuje aj norma a pre každé
prostredie definuje odlišné požiadavky na maximálne prípustné
hladiny hluku. Každé z uvedených prostredí vyžaduje odlišný
prístup a vyžaduje aj iný pohľad na kvalitu prostredia z pohľadu
akustických požiadaviek na zabezpečenie optimálnych,
spoločensky akceptovateľných úrovní hluku.

priestorov v životnom a pracovnom prostredí človeka. Ochrana
pred hlukom je preto požiadavkou, ktorú je potrebné zohľadniť
už v procese projektovania stavieb.
Oblasť stavebnej fyziky sa zaoberá problematikou akustickej
kvality priestorov a vplyvom konštrukcii na dosiahnutie
požadovaných zvukovoizolačných parametrov. Problematika
zvukovoizolačných parametrov je v prípade stavebných
konštrukcii rozdelená podľa spôsobu šírenia zvuku na tri oblasti:
- zvukom šíriacim sa vzduchom a po dopade na konštrukciu
prenášaným
do vedľajších
priestorov
(susedných
miestností),
- zvukom vznikajúcim mechanicky priamo na povrchoch
konštrukcii (prevažne horizontálnych),
- zvukom šíriacim sa konštrukciami.
Na základe uvedených, bežne sa vyskytujúcich zdrojov zvuku
sa sledujú dve základné zvukovoizolačné vlastnosti stavebných
konštrukcii:
1. vzduchová nepriezvučnosť deliacich konštrukcii,
2. kroková nepriezvučnosť horizontálnych deliacich konštrukcii.
4.1 Vzduchová nepriezvučnosť
Príkladom zvuku šíriaceho sa v budovách vzduchom je hlasná
reč, reproduktorová hudba alebo hra na hudobný nástroj. Zvuk
je v ľubovoľnom mieste priestoru v miestnosti a šíri sa
vzduchom v miestnosti. Zvuk po dopade na povrch deliacej
konštrukcie ohraničujúcej miestnosť prechádza do konštrukcie
a šíri sa cez ňu do vedľajšej miestnosti. Pri prechode
konštrukciou sa intenzita zvuku výrazne zníži.
Stupeň vzduchovej nepriezvučnosti je frekvenčne závislá
veličina.
Norma
STN
EN
ISO
717-1
„Hodnotenie
zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcii,
časť 1: vzduchová nepriezvučnosť“, definuje presný postup
a kritéria na určenie indexu vzduchovej nepriezvučnosti
konštrukcii. Meranie sa vykonáva podľa normou stanovených
podmienok na stredných frekvenciách v tretinooktávových
pásmach vo frekvenčnom rozsahu 100 – 3150 Hz, príp.
pri špeciálnych požiadavkách na akustickú kvalitu v rozsahu 50
– 5000 Hz.
Frekvenčný priebeh nepriezvučnosti je tvorený zložitou
krivkou
vyjadrujúcou
nepriezvučnosť
v jednotlivých
tretinooktávových pásmach a preto je veľmi nepraktický. Norma
definuje postup, ktorým sa s využitím váhovej krivky
a definovaných požiadaviek odvodí jednočíselná veličina
charakterizujúca nepriezvučnosť konštrukcie. Získaný číselný
údaj sa nazýva index vzduchovej nepriezvučnosti. Index
vzduchovej nepriezvučnosti sa vyhodnocuje pre daný účel
použitia deliacej konštrukcie podľa normatívnych požiadaviek
pre daný účel použitia. Vzduchová nepriezvučnosť sa stanovuje
a hodnotí pre priečky, stropy, obvodové steny a otvorové
výplne stavebných konštrukcii (okná a dvere). Požadované
hodnoty nepriezvučnosti deliacich konštrukcii sú definované
normou STN 73 0532, kde sú pre jednotlivé typy miestností
alebo priestorov budov určené požiadavky na minimálne
hodnoty nepriezvučnosti deliacich konštrukcii.
Na obr. 1 je znázornený postup grafického určenia indexu
vzduchovej nepriezvučnosti. Hrubou šedou čiarou je znázornený
nameraný priebeh vzduchovej nepriezvučnosti deliacej
konštrukcie v tretinooktávových pásmach. V hornej časti
obrázka je čiernou čiarou v rovnakej mierke nakreslená smerná
krivka pre určenie indexu vzduchovej nepriezvučnosti. Smernú
krivku posúvame smerom ku krivke nameranej nepriezvučnosti
(s krokom 1 dB) a počítame súčet záporných odchýlok, ktoré sú
na obrázku znázornené hrubou bodkovanou čiarou. Súčet
všetkých záporných odchýlok by mal byť menší, ale čo najbližší
číslu 32. V danom prípade zobrazenom na obrázku je to 31,8
dB, takže požiadavka je splnená. V poslednom kroku určíme

3. Hluk vo vonkajšom prostredí
Problematikou akustiky vonkajších priestorov z pohľadu
ochrany životného a pracovného prostredia človeka pred
hlukom sa zaoberá urbanistická akustika. Skúma zdroje zvuku
a jeho správanie vo vonkajšom prostredí, pričom skúma vplyv
geometrie prostredia na zvukové javy v prostredí. Skúma vplyv
reliéfu
zemského
povrchu,
prítomnosti
stavieb,
ale aj prirodzených a umelo vytvorených porastov na akustické
parametre prostredia. Jej cieľom je vytvorenie prijateľnej
akustickej kvality vonkajšieho prostredia, hlavne riešenie
problematiky hluku a jeho šírenia v prostredí.
Zdroje zvuku, ktoré produkujú hluk vo vonkajšom prostredí
sú prevažne dielom človeka a jeho aktivít. Medzi základné
a najvýznamnejšie zdroje hluku z pohľadu urbanistickej
akustiky patrí hluk z dopravy. Medzi ďalšie zdroje hluku patrí
priemyselný hluk, stavebný hluk, hluk zo susedstva a hluk
aktivít spojených s využívaním voľného času. Okrem toho
existujú ďalšie zdroje hluku vo vonkajšom prostredí, ich význam
je však v porovnaní s uvedenými zdrojmi zanedbateľný.
Najrozšírenejším a preto najvýznamnejším zdrojom hluku je
hluk pozemnej dopravy. Sieť pozemných komunikácii je
zdrojom hluku, ktorý sa nachádza v každej oblasti obývanej
človekom. Najvážnejšie problémy spôsobuje hluk dopravy vo
veľkých mestských aglomeráciách, kde hlavnými dopravnými
tepnami prejdú desiatky tisíc automobilov denne. Pozemné
komunikácie projektované pred desiatkami rokov do okrajových
štvrtí miest sú dnes často súčasťou centrálnej zóny mesta.
Množstvo automobilov sa v mestách neustále zvyšuje
a dopravná sieť sa zahusťuje. Výsledkom je neutíchajúci hluk,
ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou mestského života.
Úlohou urbanistickej akustiky je vytvárať na základe
výpočtových postupov a simulácii požiadavky na úpravy
priestorov v okolí pozemných komunikácii. V prípadoch
vytvárania územných plánov rozvoja miest a ich okolia sa
vytvárajú požiadavky na členenie územia z pohľadu zachovania
akceptovateľných hladín hluku v obytných zónach.
4. Hluk vo vnútornom prostredí
Stavebná akustika ako samostatná oblasť akustiky je
zameraná na problémy súvisiace so šírením zvuku v stavebných
konštrukciách budov. Deliace stavebné konštrukcie, tvoriace
jednotlivé miestnosti, majú zásadný vplyv na akustickú kvalitu
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hodnotu smernej krivky na frekvencii 500 Hz, čo je v danom
prípade 46 dB (hrubá čiarkovaná čiara). Výsledná hodnota
indexu vzduchovej nepriezvučnosti deliacej konštrukcie je teda
46 dB.

čo najviac priblížil, ale nepresahoval 32,0 dB pre meranie v 1/3
oktávových pásmach.
5. Záver
Hodnotenie
zvukovoizolačných
vlastností
stavebných
konštrukcii patrí medzi základné požiadavky pri návrhu stavby,
ktorá má spĺňať nároky budúcich obyvateľov na primeranú
kvalitu životného prostredia. Hluk ako rozmáhajúci sa fenomén
modernej doby stále viac zasahuje do súkromia ľudí a preto
existuje predpoklad, že jeho eliminácia bude nadobúdať do
budúcnosti
väčšiu
naliehavosť.
Poznanie
postupov
a požiadaviek na hodnotenie hluku v prostredí je jednou
z požiadaviek na absolventov študijných odborov zameraných
na životné a pracovné prostredie.
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4.2 Kroková nepriezvučnosť
Kroková nepriezvučnosť vyjadruje schopnosť deliacej
konštrukcie tlmiť zvuk vytvorený priamym nárazom predmetu
na povrch konštrukcie, prevažne v prípade horizontálnych
deliacich konštrukcii. Krokový hluk vzniká pri mechanických
nárazoch na povrchu podlahovej konštrukcie a šíri sa ako
zvukové vlnenie do okolitých konštrukcii. Bežným príkladom
krokového hluku v budovách je chôdza po podlahe alebo pád,
náraz alebo úder predmetu na podlahu. Krokový hluk má preto
charakter impulzného hluku.
Jednočíselná hodnota charakterizujúca nepriezvučnosť
konštrukcie z pohľadu krokového hluku sa stanovuje podobným
postupom ako v prípade vzduchovej nepriezvučnosti, rozdiel je
len v smernej krivke, ktorá smerom k vyšším frekvenciám klesá.
Namerané
hodnoty
nepriezvučnosti
na jednotlivých
frekvenciách sa vynesú do grafu. Do rovnakého grafu sa
v identickej mierke nakreslí smerná krivka pre hodnotenie
krokovej nepriezvučnosti. Smerná krivka sa následne posúva
po 1 dB smerom ku krivke odmeraných hodnôt. Smerná krivka
sa posúva tak, aby súčet záporných (nepriaznivých) odchýlok sa
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BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ ASPEKTY FUGITÍVNÝCH EMISIÍ Z ČERVENÉHO KALU
HEALTH AND SAFETY ASPECTS OF FUGITIVE EMISSIONS FROM RED MUD
Henrieta RAJNICOVÁ
Abstrakt
V článku je písané o červenom kale, ktorý vzniká pri výrobe hliníka z bauxitu. Ide o toxický odpad nebezpečný pre zdravie človeka
a životné prostredie. Okrem toho je zdrojom vzniku fugitívnych emisií tuhých znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú pri pôsobení veternej
činnosti z vysušeného červeného kalu. Fugitívne emisie vstupujú pri inhalácií do dýchacích ciest a môžu spôsobiť ich poleptanie.
Zároveň ťažké kovy v nich obsiahnuté, prenikajú do krvného obehu a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy až smrť.
Abstract
The article is written on red mud, generated in the production of aluminum from bauxite. It is a toxic waste dangerous for human
health and the environment. Moreover is a source of fugitive emissions from particulate matter, which arising under the action of wind
activity from dried red mud. Fugitive emissions entering the inhalation into the airways and can cause burns. While heavy metals
contained in them penetrate into the bloodstream and can cause serious health problems and even death.
Kľúčové slová: Červený kal. Fugitívne emisie. Bezpečnosť a ochrana zdravia.
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Úvod

150°C a tlaku okolo 400kPa, pričom vznikne vo vode rozpustný
tetrahydroxohlinitan sodný(15).
Al2O3 (s) +2NaOH (aq) + 3H2O (l) → 2Na[Al(OH)4] (aq)
Ostatné zložky zostávajú v nerozpustnej forme v červenom
kale, ktorý sa oddelí usadzovaním a následnou filtráciou. Po
premytí sa ako nepotrebný odpad odváža skladovať na
haldy(1). Kalom v chémii a technológii vody nazývame
suspenziu tuhých látok(sušinu kalu). Kal je dvojfázový systém
skladajúci sa z tuhej a kvapalnej fázy(kalová voda). Kaly
nemusia mať dané a časovo nemenné vlastnosti. Môžu byť
tuhé až polotuhé, po odvodnení sa menia na tuhý odpad(4).
Kaly sú veľmi stabilné a ich delenie na kvapalnú a pevnú zložku
je komplikované a energeticky náročné, preto nie je doteraz
známa ani jedna komerčná priemyselná aplikácia červeného
kalu(5). Červený kal je odpad, ktorý spôsobuje veľké problémy,
pretože pri výrobe 1 tony oxidu hlinitého sa vyprodukuje 2-3
tony tohto odpadu, ktorý zatiaľ nemá striktné využitie
v priemyselnej výrobe(5). Pomenovanie červený kal vznikol,
podľa červenej farby, ktorá sa objavuje pri vylúhovaní ako
Fe(OH)3, pretože oxid železitý sa nerozpustí a zostáva vo
zvyšku (2). Samotné uskladnenie tohto odpadu nie je
jednoduché, pretože sa na kalové pole dopravuje
hydrotransportom. Keď voda na kalovom poli presakuje vrstvu
červeného kalu, prebieha takzvané dodatočné vylúhovanie.
Preto obsah Al2O3 stúpa na 2-3g/l, taktiež obsah alkálii Na2O je
omnoho vyšší 10-12 g/l[2]. Priemerné zloženie odpadového
červeného kalu závisí od mineralogického zloženia použitého
bauxitu (3). Červený kal je typický vysokými hodnotami pH 1112, dokonca až 13(4). V tabuľke 1 sú uvedené hlavné
a minoritné zložky červeného kalu spolu s fyzikálnymi
vlastnosťami. Typické mineralogické zloženie červeného kalu
uvádza tabuľka 2.

Udalosti zo 4.októbra 2010 v Maďarsku dokazujú, že
problémy
s uskladňovaním
červeného
kalu
nemožno
podceňovať. Tieto momenty nám pripomenuli, že treba myslieť
vopred a zároveň vytvárať také spôsoby výroby, ktoré sú
bezpečné, a pri ktorých vzniká čo najmenej odpadu, s čo
najmenším rizikom poškodenia zdravia a životného prostredia.
Okrem toho, že skládka ohrozuje povrchové a podzemné vody
a rušivo pôsobí na scenériu krajiny, vzniká možnosť znečistenia
prachovými časticami. Častice prachu zvírené v ovzduší,
nazývané fugitívne emisie, môžu spôsobovať vážne zdravotné
problémy a to kožné, zažívacie a respiračné. Červený kal je
silná zásada s vysokým obsahom ťažkých kovov, preto má
nežiaduce toxické účinky. Hoci od ekologickej katastrofy v obci
Kolontár uplynul už viac ako rok aj pol, dôsledky tejto
ekologickej katastrofy nesú dodnes obyvatelia južného
Slovenska v podobe fugitívnych emisií, červeného dažďa
a nepríjemného pálenia pokožky. Informovanosť občanov
z bezpečnostného a zdravotného hľadiska je nedostatočná,
preto je tento článok venovaný hlavne zloženiu fugitívnych
emisií červeného kalu, ich zdravotným a bezpečnostným
aspektom(16), (17).
Červený kal
Je odpadom pri výrobe oxidu hlinitého, ktorý je hlavnou
surovinou na výrobu hliníka[8]. Vzniká pri výrobe oxidu
hlinitého Bayerovým spôsobom. Bayerov spôsob sa používa na
spracovanie bauxitu, ktorý má malý obsah oxidu kremičitého.
Jemne rozomletý bauxit, ktorý je vysoko železitý, sa zmieša
s 10% roztokom hydroxidu sodného a zahrieva v autokláve
(varnej nádobe pracujúcej za zvýšeného tlaku) pri teplote
Tabuľka 1 Typické zloženie červeného kalu(3)
Hlavná zložka
Obsah v %
Minoritná zložka
Fe2O3
Al2O3
SiO2
Na2O
TiO2
CaO
Strata žíhaním
(1000o C)

30 – 35
16 – 20
8 – 13
2 – 10
4 – 18
4 – 12
8 – 12

V2O5
P2O5
Cr2O3
MnO2
MgO
ZnO
Ga2O3

Obsah v %

Fyz. vlastnosť

0,20 – 0,40

farba červená
hustota 2,6 – 3,2
merná plocha (m2/g) 20-40
pH (10g/100 ml vody) 11
veľk. čast. (%) 20+200 mesh

0,05 – 0,10
0,05 - 0,10
0,05 – 0,10
0,01- 0,05
stopy

Tabuľka 2 Typické mineralogické zloženie červeného kalu(3)
Parametre
Hematit
Goethit
Chemický vzor.
α-Fe2O3
FeOOH
Kryšt..systém
trigonálny
ortorombický
Merná hmotn.
5,2 – 5,3
4,1 – 4,3
(mohs)
5,0 – 6,0
5,0 – 5,5
Farba
červená až čierna
žltá až hnedá
Rozpustnosť
rozpust.
rozpust.
v kyseline HCl
Vznik fugitívnych emisií

Anatas
TiO2
tetragonálny
3,8 – 3,9
5,5 – 6,0
žltá až hnedá
nerozp.

Rutil
TiO2
tetragonálny
4,2 – 5,5 Tvrdosť
6,0 – 6,5
červ.hnedá až čierna
nerozp.

okolité štáty fugitívnymi emisiami. Ich transport záleží od
intenzity a smeru prevládajúceho vetra. Pozri obrázok 1.

V dôsledku usadzovania a prirodzeného odparovania stráca
červený kal vodu, pričom v hĺbke 1,5m obsahuje približne 37%
sušiny (4). To je v suchom a veternom počasí ideálny stav pre
tvorbu fugitívnych emisií, ktorých prachové častice je vietor
schopný unášať aj niekoľko km od zdroja vzniku. Takto sa
môžu častice prachu dostať až za hranice Maďarska a ohroziť
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0 do 200 μm. Aerodynamický priemer častíc pre vdychovaný
prach, ktorý sa usadí kamkoľvek v dýchacom trakte je v
rozmedzí od 0 do 100 μm.
Zdravotná významnosť prachu závisí od veľkosti častíc. Ak
človek vdychuje častice s veľkosťou nad 10 μm - môžu
spôsobiť podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom,
kýchaním a dráždenie očných spojiviek. Od 10 μm do 5 μm - sú
zadržiavané dýchacími cestami a vylučované hlienom. Od 5 μm
do 2,5 μm - prenikajú hlboko do dýchacích ciest a ukladajú sa
v pľúcach, alebo prenikajú do krvného obehu. Častice od 2,5
μm a menej - sú biologicky vysoko účinné a veľmi škodlivé.
S rastúcou hĺbkou dýchania rastie množstvo strhávaných častíc
prúdom vzduchu do nižších častí dýchacej sústavy(10), (11).
Zdravotné a bezpečnostné riziká červeného kalu
Fugitívne emisie z červeného kalu môžu pri vdýchnutí
poleptať dýchacie cesty a zároveň ťažké kovy preniknúť do
krvného obehu. Okrem vdýchnutia, inhalácie, ktorá je z
hľadiska toxikologického najdôležitejšia cesta vstupu môžu
ťažké kovy z červeného kalu vstúpiť do organizmu
transdermálne, čiže kožou. Vstrebávanie pár a plynov väčšinou
nepostačuje na vyvolanie vážnej otravy, ale kontakt s
kvapalinou môže mať vážnejšie dôsledky. Neporušenou
pokožkou prenikajú chemikálie ťažšie ako inými cestami, ale
nemusí to tak byť vždy. Rozhodujú o tom vlastnosti chemikálie,
pričom červený kal je silno zásaditý. Dermálne vstrebávanie sa
radikálne mení pri mechanickom alebo chemickom porušení
pokožky (popálenie, poleptanie, rôzne ochorenia, porezanie,
odreniny). Intravenózne vstupuje do organizmu injekčne alebo
poranením. Perorálne, čiže ústami sú látky vstrebané v rámci
gastrointestinálneho traktu, okrem hrubého čreva a konečníka,
podliehajú biotransformácii v pečeni pred vstupom do veľkého
krvného obehu. Spôsob vstupu rozhoduje o rýchlosti a miere
vstrebávania, o množstve chemikálie, ktorá sa dostane do
krvného obehu, o rýchlosti biotransformácie chemikálie a o
rýchlosti jej vylúčenia. Chemikália vstrebaná do krvi v pľúcach
sa ihneď dostáva v celom množstve do veľkého krvného obehu
(12).
Z pretrhnutej nádrže v Maďarsku sa vylialo asi milión
kubických metrov kalu, ktorý je silne zásaditý (pH12) a
spôsobuje popáleniny. Aj po neutralizácii obsahuje veľké
množstvo ťažkých kovov a je pre človeka a životné prostredie
nebezpečný[8]. V prípade zasiahnutia červeným kalom ide
o popáleninu chemickú, čiže poleptanie zásadou. Žieravé účinky
sa prejavujú hlavne poškodením slizníc a kože. V prípade
fugitívnych emisií z červeného kalu ide o zasiahnutie práškovou,
resp. tuhou (suchou) žieravinou(13).

Obrázok 1 Oblasť kontaminácie červeným kalom(8)
Jedná sa o fugitívne emisie tuhých znečisťujúcich látok
vznikajúcich vo voľnom priestranstve, pričom tuhé častice sú
rozptýlené vo vzduchu a unášané vetrom. Preto uniknutý
červený kal zo skládky môže byť pri veternej činnosti zdrojom
vzniku fugitívnych emisií. Proces tvorby fugitívnych emisií môže
prebiehať dvomi spôsobmi, a to rozomletím na prach a eróziou
povrchu materiálu pôsobením mechanickej sily cez náradie,
stroje, dopravné prostriedky, atď. Alebo strhávaním prachových
častíc pri pôsobení vírivého prúdu vzduchu (veterná erózia) na
voľne vystavenom povrchu silou vetra. Obrázok 2 vyjadruje
vznik fugitívnych emisií TZL z červeného kalu veternou
eróziou(6).
Pri odpratávaní červeného kalu z ulíc najmä v obciach
Kolontár a Devecser, ktoré boli najviac postihnuté ekologickou
haváriou, došlo okrem zamorenia vodných zdrojov, pôdy
k vzniku fugitívnych emisií. Pracujúce mechanizmy pôsobiace
mechanickou silou spôsobili vznik erózie a následné rozomletie
vysušeného kalu. Pri následnom vysušovaní kalu a vyparovaní
vody je pravdepodobné, že fugitívne emisie budú naďalej
vznikať. A to po tú dobu, do ktorej sa červený kal neodstráni
z pôdy a zasiahnutých budov. Fugitívne emisie budú vznikať
pôsobením vírivého prúdu vetra na voľne vystavenom povrchu.
Tento proces môže trvať aj niekoľko rokov a postupne môže
viesť k poškodeniu dýchacieho ústrojenstva obyvateľstva,
pretože prachové častice s takýmto zložením sú obzvlášť
nebezpečné.

Obrázok 2 Prierez priebehu vzniku fugitívnych emisií TZL,
(Wind–vietor, Saltation–odletovanie, odskakovanie,
Suspension–odklon, Creep-prierez),(6)
V ISO je vdýchnuteľný prach definovaný ako množstvo
všetkých poletavých častíc, ktoré sú vdýchnuteľné cez nos
a ústa (9). Prachové častice fugitívnej emisie sú v rozmedzí od

Obrázok 3 Vzorka vysušeného červeného kalu(15)
Okrem toho testy preukázali, že červený kal obsahoval 110
mg/kg arzénu, 1,3 mg/kg ortuti a 660 mg/kg chrómu.
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Vzhľadom na množstvo a plochu 40km2, na ktorej sa vylial
červený kal, to znamená, že do životného prostredia mohlo
uniknúť až 50 ton arzénu(7).
Arzén nie je kov, ale vzhľadom na to, že sa na tieto prvky
vzťahuje charakteristika ťažkých kovov (toxicita, pomerne
vysoký obsah v jednotlivých zložkách životného prostredia),
bývajú radené do skupiny ťažkých kovov. Toxický účinok
arzénu závisí od formy a oxidačného stupňa v akom vystupuje.
Za toxickejší sa vo všeobecnosti považuje As(III) ako As(V).
Smrteľná dávka pre dospelého človeka je 1-3 mg/kg
anorganického arzénu. Anorganický arzén je toxickejší ako
organicky viazaný arzén. Toxický účinok As(V) spočíva v jeho
schopnosti nahradiť fosforečnany v niektorých biochemických
rekciách prebiehajúcich v organizme (napr. pri fosforylácii).
Arzén je látka toxická pre rastliny a zvieratá. Má schopnosť
hromadiť sa v ľudskom organizme a tak spôsobiť poškodenie
nervového systému. Chronický toxický účinok arzénu sa u ľudí
prejavuje kožnými léziami, typická je hyperpigmentácia a
hyperkeratóza. Okrem kožných lézií sa môže akútna otrava
arzénom prejaviť aj celou škálou ďalších príznakov, akými sú
gastrointestinálne, hematologické, hepatálne, kardiovaskulárne
a pľúcne problémy. Z globálneho hľadiska patrí arzén medzi
najvýznamnejšie anorganické kontaminanty podzemnej vody. V
oblastiach s vysokými koncentráciami arzénu, predstavuje
podzemná voda hlavný zdroj možnej expozície. Arzén,
obsiahnutý v sulfidoch, čiernej bridlici, holocénnych aluviálnych
sedimentoch, je ľahko rozpúšťaný v závislosti od pH, Eh,
teploty a zloženia roztoku. Limitná hodnota arzénu v pitnej vode
je podľa World Health Organization (WHO) 0,01 mg/l(12).
Nariadenie vlády č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, pripúšťa
maximálnu koncentráciu arzénu v pitnej vode 0,01 mg/l. V
odobratej vzorke vody z kanála v obci Kolontár bol obsah
arzénu 0,25 miligramov na liter, čo je hodnota 25-krát vyššia
ako je jej limit v pitnej vode. Toxické znečistenie takéhoto
rozsahu môže predstavovať dlhodobé riziko pre ľudské zdravie,
zdroje pitnej vody a miestne ekosystémy(7).
Ortuť a jej zlúčeniny sú najstaršie známe jedy, nielen
priemyselné. Ortuť sa môže kumulovať v rámci potravinového
reťazca. Jej účinok sa preukázal najmä u rýb. Rovnako ako
arzén môže u ľudí spôsobiť poškodenie nervového systému(7).
Toxický účinok ortuti sa spája s reakciou s –SH skupinami. V
dôsledku reakcie zlúčenín ortuti s tiolmi sa rýchlo vyčerpávajú
voľné –SH skupiny, čo vedie k oxidačnému stresu a
následnému poškodeniu tkanív. Najčastejšou príčinou otravy
ortuťou je inhalácia pár ortuti, pretože kovová, kvapalná ortuť
má pomerne vysoký tlak pár nad povrchom. Dobre sa vstrebáva
aj kožou. Perorálna expozícia nie je príliš závažná. V tráviacom
trakte je kovová ortuť zle absorbovaná. Všetky rozpustné
zlúčeniny ortuti sú veľmi nebezpečné, sú neurotoxické a
nefrotoxické. Akútna expozícia je zriedkavejšia ako chronická,
najznámejšia je otrava chloridom ortuťnatým (sublimátom;
smrteľná dávka pre človeka je 0,2-1g). Prejavuje sa pálením v
ústach, zvýšenou produkciou slín, bolesťami brucha a krvavými
hnačkami. Chronická expozícia je sprevádzaná tvorbou šedého
lemu okolo zubných krčkov, zuby sa postupom času začnú
uvoľňovať. Dostavia sa typické príznaky otravy ortuťou –
poškodenie obličiek, obmedzenie močenia, urémie, pokiaľ nie je
možné funkciu obličiek alebo obličky samotné nahradiť,
dochádza k úmrtiu. Dôležité a najhoršie, ako pri akútnej, tak aj
chronickej expozícii, sú neurotoxické prejavy. Pri chronickej
expozícii k nim dochádza bez zdanlivo viditeľných príčin s
dlhšou dobou latencie. Najskôr je postihnutá mozgová kôra,
zhoršuje sa možnosť sústredenia, rastie zábudlivosť, dostavuje
sa pocit únavy, slabosti a nemohúcnosti. Potom nasleduje
štádium trasu končatín, niekedy aj očných viečok, pier a jazyka.
Ortuť je biomagnifikovaná v rámci potravového reťazca.

Dokonca aj pri nízkych koncentráciách ortuti vo vodnom
prostredí, môže jej koncentrácia v rámci potravového reťazca
narastať. Rôzne formy ortuti môžu byť konvertované z jednej
formy na druhú, najdôležitejšia je premena na metylortuť,
najtoxickejšiu formu. Ortuť je bioakumulovaná organizmami a
takisto dochádza k biomagnifikácii v rámci potravového reťazca.
Tak isto zanedbateľný nie je podiel ortute unikajúci
volatilizáciou do atmosféry.
Záver
Problematika skládok červeného kalu je známa po celom
svete(15), o čom svedčí aj pomerne mnoho prác z minulosti ale
aj súčasnosti a snaha autorov akýmkoľvek bezpečným,
ekologickým ale aj ekonomickým spôsobom spracovať tento
odpad. Informácie o bezpečnostných a zdravotných rizikách,
ktoré sú spojené s červeným kalom a jeho emisiami sú pre
zasiahnuté obyvateľstvo dôležité. I napriek vyhláseniam
Maďarského Úradu ochrany proti katastrofám, ktorý uviedol že
ovzdušie v Kolontári nie je znečistené natoľko, aby škodilo
obyvateľom, je potrebné konštatovať, že červený kal je dodnes
v podobe prachu účinný nielen v Maďarsku, ale aj na juhu
Slovenska(16), (17). Vysušený kal, ktorý zostal na rôznych
povrchoch a budovách je zdrojom vzniku fugitívnych emisií.
Proces vzniku fugitívnych emisií bude trvať až do vtedy, pokiaľ
veterná erózia neroznosí celú súvislú vrstvu nasiaknutého kalu
z pôdy a zo zasiahnutých objektov. Preto je potrebné v takýchto
krízových
situáciách
podrobne
informovať
verejnosť
o bezpečnosti a možných negatívnych účinkoch ťažkých kovov
na zdravie a životné prostredie, a zároveň vytvárať také
riešenia pre uskladnenie kalu, ktoré sú bezpečné a v súlade s
prírodou.
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INFORMATYKA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE
COMPUTER SCIENCE IN MODERN MEDICINE
Aleksander PIECUCH
Streszczenie
Rozwój naukowo techniczny oraz związany z tym rozwój informatyki, pozwolił na stworzenie nowej jakości w świadczeniu usług
medycznych. Informatyka i jej osiągnięcia znalazły szerokie zastosowanie w medycynie począwszy od diagnostyki medycznej a kończąc
na wysoko specjalizowanych robotach chirurgicznych. Niniejsze opracowanie stanowi próbę przeglądu zastosowań informatyki we
współczesnej medycynie.
Abstract
Technical and scientific developments connected with the development of information technology, has allowed to create a new
quality in the provision of medical services. Information technology and its achievements are widely used in medicine, from medical
diagnosis and ending with highly specialized surgical robots. This paper is an attempt to review the applications of information
technology in modern medicine
Wstęp

Wszystkie te czynniki przemawiają za koniecznością
zintensyfikowania opieki medycznej, która winna być dostępna
o każdej poprze dnia i nocy i bez względu na lokalizację
pacjenta. Obecnie jest to możliwe po pierwsze, dzięki postępowi
w dziedzinie medycyny, która z powodzeniem potrafi
monitorować wszystkie funkcje życiowe pacjenta, a po drugie
dzięki postępowi jaki się nieustannie dokonuje w technologiach
informacyjno-komunikacyjnych.
Idee
świadczenia
usług
medycznych drogą elektroniczną stają się priorytetowymi
działaniami w wielu państwach w tym także Polski. Program

Czasy kiedy podstawowym narzędziem pracy lekarza był
stetoskop minęły już bezpowrotnie. W rękach współczesnych
lekarzy pozostają dziś do dyspozycji środki i metody
diagnostyczne, które kilkadziesiąt a nawet jeszcze kilkanaście
lat temu mogły być uważane za wytwór fantazji. Na przestrzeni
wieków ale również ostatnich lat, zmieniły się również
wzajemne relacje pomiędzy pacjentem a lekarzem. Owa zmiana
dotyczy w głównej mierze dostępu do usług medycznych.
Niegdyś jednym pacjentem zajmowało się nawet kilku lekarzy,
obecna sytuacja – to jeden lekarz i bardzo wielu pacjentów.
Sytuację tę potęgują współczesne uwarunkowania ekonomiczne
i demograficzne oraz tryb życia i pracy ludzi, który z pewnością
nie sprzyja zdrowiu.

Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011-2015
jest dokumentem powstałym na bazie: Strategii Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013, Europa
2020 - Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz Europejskiej
Agendy Cyfrowej. Program precyzuje działania najważniejszych

TIK a medycyna

organów państwa w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia.
W przywołanym dokumencie czytamy: „Według dostępnych
źródeł do roku 2020 intensywnie rozwijane technologie
inteligentnego otoczenia zapewnia możliwości bezprzewodowej
komunikacji z systemami wspomagającymi zdrowie i
niezależność życia osób niepełnosprawnych, a także
podejmowanie decyzji przez lekarzy na podstawie danych
pochodzących ze stałego monitoringu. Do rozwiązań tych
zaliczono m.in. biosensory, które mogą zostać wbudowane w
»inteligentne ubrania« oraz oprogramowanie wspomagające
praktyków w procesie podejmowania najlepszych możliwych
decyzji przy zachowaniu bezpieczeństwa pacjenta. Rosnące

Koniecznością i wyzwaniem dla współczesnej medycyny staje
się zatem dalsze rozszerzanie usług medycznych, bowiem w
coraz większym stopniu społeczeństwa dotykają: choroby
cywilizacyjne, coraz więcej ludzi ma mobilny charakter pracy,
społeczeństwa europejskie w tym także społeczeństwo Polski
starzeje się, a z drugiej strony przybywa ludności świata5.

5

Według ONZ w październiku 2011 roku liczba ludności świata
przekroczyła 7 mld, około 2050 roku będzie już 11 mld ludzi, a pod
koniec XXI wieku liczba ta wzrośnie do 15 mld.
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znaczenie posiadać będą sieci współpracy naukowej w zakresie
bioinformatyki, genomiki oraz neuroinformatyki w celu
stworzenia
nowej
generacji
systemów
e-Zdrowia,
wspomagających indywidualizację diagnozy oraz leczenia”6.

rozumiana, tomografia komputerowa w tym spiralna tomografia
komputerowa, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia
komputerowa (PET), USG w tym USG dopplerowskie.

Cyfrowe metody obrazowania medycznego
W ostatnich dwóch dekadach medycyna dokonała
niewątpliwie skoku cywilizacyjnego. Z jednej strony to postęp w
samych naukach medycznych, z drugiej strony jest to postęp
wspierany przez rozwój techniki. Co do tych faktów nie można
mieć wątpliwości, bowiem w istocie rzeczy, to technika
dostarcza medycynie odpowiednich narzędzi diagnostycznych
i pomiarowych, dzięki którym możliwa staje się eksploracja
nowych obszarów badań medycznych. Współczesna medycyna
bazuje przede wszystkim na technologiach cyfrowych które
oprócz tego, że stwarzają nową jakość w diagnostyce i leczeniu
pozwalają na szereg innych działań, wśród których można
wymienić chociażby możliwość: archiwizowania i przesyłania
informacji medycznych, zdalnego diagnozowania nietypowych
przypadków, wszechstronnej obróbki badań czy wreszcie
przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych na odległość. To
tylko niewielki wycinek możliwych do realizacji zadań/
problemów przy użyciu technologii informacyjnych.
Proces leczenia zawsze rozpoczyna diagnoza. W przykładzie
odwołajmy się do obrazowania medycznego, a konkretniej do
badań histopatologicznych, które w zdecydowanej większości
oparte są o pracę patologa „uzbrojonego” w mikroskop.
Otrzymany opis jest zatem opisem jakościowym ocenianego
preparatu. Komputerowe metody badań są natomiast w stanie
określić badany preparat w sposób kompleksowy, na podstawie
analizy pojedynczego piksela, a przez to odszukać i rozróżnić
obszary zdrowe od chorych na podstawie: budowy komórki, ich
barwy, proporcji i układu7. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć,
że stosowanie technologii informacyjnej nie jest próbą
wyeliminowania patologów, ale stworzeniem zupełnie nowej
jakości badań i diagnostyki. Oprócz tego, że otrzymuje się
bardziej wiarygodny wynik badania to dodatkowo uzyskane
obrazy preparatów można skonsultować z patologiem z
przysłowiowego drugiego końca świata, a to w sposób
oczywisty zwiększa szansę na postawienie jednoznacznej
diagnozy,
szczególnie
w
przypadkach
dyskusyjnych.
Wykorzystanie komputera do opisywanych badań wydaje się
dziś rzeczą oczywistą, ale w większości nie jesteśmy świadomi
faktu jak wielkie niesie to wyzwanie technologiczne –rys. 18.
Jest co najmniej dwa powody na które warto zwrócić uwagę.
Bezwzględnie konieczne jest uzyskanie obrazów w wysokiej
rozdzielczości,
które
następnie
trzeba
przetworzyć
i zarchiwizować. Sprostać temu zadaniu może tylko wysoko
wyspecjalizowana (szybka) elektronika. Aby tego dowieść
dokonajmy
pewnego
porównania.
Obraz
preparatu
histopatologicznego o wymiarach (15 x 15) mm zeskanowanego
z rozdzielczością 0,5m składa się z 900 mln. pikseli, gdy
tymczasem na skan typowego zdjęcia o wymiarach
(10 x 12,5) cm wykonanego w rozdzielczości 300 dpi składa
1,8 mln. pikseli. Z prostego porównania wynika, że skan
preparatu jest 500 razy większy od skanu zdjęcia9.
Wykorzystanie TI w histopatologii to tylko jedna z możliwości
cyfrowego obrazowania. Ze względu na ograniczoną objętość
opracowania inne tylko wymieńmy: rentgenografia – szeroko

Rysunek 1 Skaner histopatologiczny
Telemedycyna
Wbrew pozorom telemedycyna ma bogatą historię sięgającą
lat 50. ubiegłego wieku. Bezsprzecznie za prekursora tej
dziedziny wiedzy i działalności medycznej należy uznać Stany
Zjednoczone. Właśnie tam w roku 1948 miało miejsce
przesłanie pierwszego zdjęcia rentgenowskiego na odległość
z wykorzystaniem linii telefonicznej. Kolejne ślady również
prowadzą do USA, bowiem w roku 1959 odbyła się pierwsza
telewizyjna transmisja telemedyczna. W 1962 roku powstało już
pierwsze stałe łącze wideo w stanie Nebraska, pomiędzy
Uniwersytetem a Instytutem Psychiatrycznym. W tym samym
roku (20. luty) monitorowane są podstawowe funkcje życiowe
odbywającego lot kosmiczny pierwszego astronauty J. Glenna.
W osiem lat później odbywa się pierwsza telekonsultacja
z wykorzystaniem już łącza satelitarnego pomiędzy Kanadą a
Alaską. Ostatnie dwie dekady XX wieku to powstanie i rozwój
globalnej sieci Internet. Zyskuje się nowe medium transmisyjne
mogące służyć rozpowszechnianiu usług medycznych drogą
elektroniczną. Analizując dotychczasowy dorobek telemedycyny
uświadamiamy sobie, że wpływ na jej rozwój miały i mają w
dalszym ciągu przede wszystkim:

astronautyka,

misje wojskowe,

humanitarne.
Czasy trwania współczesnych lotów kosmicznych mierzone są
już nie w godzinach10, ale w dniach, miesiącach, a to oznacza
konieczność samodzielnego zmierzenia się astronautów
z problemami
zdrowotnymi
w
przestrzeni
kosmicznej.
Wyposażenie medyczne statku kosmicznego pozwala na
wykonanie i przesłanie badań do centrum telemedycznego na
ziemi, skąd zwrotnie od konsultanta płyną wskazówki o
sposobach postępowania w określonej sytuacji medycznej.
W działaniach wojskowych w czasie pokoju i wojny,
telemedycyna przynosi oczywiste korzyści. Każdy nietypowy
przypadek chorobowy można skonsultować na odległość
z dowolnie wybranym specjalistą11. Podobne korzyści przynosi
świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną w
przypadku misji humanitarnych, a trzeba pamiętać o tym, że
niejednokrotnie jest to jedyna możliwość udzielenia pomocy
miejscowej ludności rys. 212. Nie można zapomnieć o takich
miejscach na ziemi jak wyspy czy bardzo słabo zaludnione

10
11
6

Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011-2015, CSIOZ,
Warszawa 2009.
7
zob.: M. May, Skaner zamiast mikroskopu [w:] „Świat nauki”, nr
6/2010.
8
http://www.research.philips.com/initiatives/digitalpathology/
9
zob.: M. May, Skaner zamiast…

Lot J. Glenna trwał niecałe 5 godzin.
Nad polskim kontyngentem wojskowym w Iraku opiekę
telemedyczną sprawuje Wojskowy Instytut Medyczny w

Warszawie
[źródło:
http://www.wim.mil.pl/index.php?option=com_content&task=view&id
=228&Itemid=500].
12
http://www.ammakolkata.org/blog/featured/386/bihar-flood-reliefwork-2008
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obszary, gdzie do potrzebujących pomocy medycznej
pacjentów, nie można dotrzeć w wystarczająco szybki sposób
przy użyciu typowych środków transportu. Zauważmy także
pewną grupę pacjentów, których stan zdrowia wymaga ciągłego
nadzoru medycznego. Owa konieczność stałego monitorowania
stanu zdrowia nie jest równoznaczna z koniecznością
hospitalizowania. Wystarczy, by pacjenta wyposażyć w
odpowiednią interaktywną aparaturę kontrolno-pomiarową, a ta
będzie
przesyłała
wyniki
pomiarów
do
centrum
telemedycznego.
W
razie
wystąpienia
jakichkolwiek
nieprawidłowości związanych ze stanem zdrowia pacjenta,
automatycznie zostaną powiadomione i wysłane na miejsce
odpowiednie służby.

telekonsultacje, wideokonsylium, a przede wszystkim dla
pacjentów. Ci ostatni bowiem zyskują:

poczucie bezpieczeństwa,

możliwość nieprzerwanego monitoringu (opieki) stanu
zdrowia w ciągu doby,

możliwość szybkiej diagnozy medycznej w nagłych
wypadkach,

zdalny dostęp do własnej historii choroby i wyników badań,
z każdego miejsca i o każdej porze, dla pacjenta i lekarza,

możliwość wymiany informacji medycznej pomiędzy
różnymi specjalistycznymi ośrodkami medycznymi,

ograniczenie konieczności przemieszczania się pacjenta z
jednego ośrodka medycznego do innego,

możliwość zdalnego udzielenia instruktażu pacjentowi.
Trzy pierwsze obszary zainteresowań są na ogół znane, bo
wykorzystywane od kilku lat w edukacji czy biznesie.
Obszerniejszego
komentarza
wymaga
teleobecność
i telechirurgia z telerobotyką medyczną.
Teleobecność, telechirurgia
Zdaniem R. Tadeusiewicza „postęp w robotyzacji systemów
telemedycznych jest obecnie tak zaawansowany, że stwarza
realne perspektywy urzeczywistnienia ideału tak zwanej
„teleobecności”, to znaczy takiego użycia kombinacji zdalnych
sensorów i zdalnych manipulatorów, które gwarantuje
uzyskanie (w ograniczonym zakresie) możliwości działania
podobnych do tych, jakie się ma, realnie uczestnicząc w
określonych wydarzeniach zachodzących w istocie w jakimś
odległym miejscu”15. Uzupełnijmy tę wypowiedź słowami W.
Ducha „teleobecność i wirtualna rzeczywistość, to nie tylko
komunikacja lecz również kontrolowanie lub sterowanie
odległymi procesami i aktywne zdobywanie danych. Przy końcu
1995 roku doniesiono o pierwszych operacjach prowadzonych
na odległość przy pomocy wirtualnej rzeczywistości: chirurg z
Holandii sterował robotem dokonującym operacji w szpitalu w
Bruge, w Belgii”16. Na tle tego przykładu bardzo wyraźnie
zarysowuje
się
interdyscyplinarność
współczesnej
telemedycyny. Z jednej strony to nadzwyczaj skomplikowane i
ultraprecyzyjne roboty chirurgiczne, które bez wsparcia
informatyki nie miałyby szans funkcjonować w obecnej formie,
z drugiej strony to nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne pozwalające na zdalne sterowanie robotem.
Przy tym trzeba wyraźnie zaznaczyć, że specyfika telemedycyny
wymaga szczególnej dbałości o bezpieczeństwo nie tylko
samych baz danych pacjentów, ale nade wszystko musi
zapewnić bezpieczeństwo transmisji wszelkiego rodzaju danych
w tym zapewnić bezpieczeństwo sterowania robotem.
Najpewniej w tym obszarze będzie się najszybciej rozwijała
informatyka by sprostać wciąż rosnącym wymogom.

Rysunek 2 Pomoc telemedyczna w ramach misji humanitarnej
Współczesna telemedycyna rozwija wiele specjalistycznych
gałęzi, wśród których do najważniejszych są zaliczane:
•
„teleedukacja (niemal każda z akademii medycznych w tej
chwili stara się realizować takie zadania). Przykładami
mogą być witryny www poświęcone anatomii prawidłowej i
klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Dzięki
internetowym rozwiązaniom dydaktycznym od samego
początku edukacji student medycyny ma dostęp do tej
formy telemedycyny; jest to też forma doskonalenia
zawodowego dla czynnych zawodowo lekarzy [dopisek
A.P.]13;
•
telediagnostyka (łącza diagnostyczne z wykorzystaniem
przekazu danych obrazowych i nieobrazowych);
•
telekonsultacje, również z wideokonferencjami;
•
wideokonsylium lub telekonsylium, chociaż pojęcie
konsylium jest dość rzadkie w praktyce lekarskiej;
•
teleobecność (telepresence) w chirurgii – skromniejsza
siostra rzeczywistej telechirurgii. W świecie realizowane są
liczne projekty teleobecności w chirurgii („telepresence
surgery”), czyli chirurgii z nadzorem telemedycznym;
•
telechirurgia z telerobotyką medyczną – najdoskonalsza
pod
względem
technicznym
forma
możliwości
wspomagania leczenia w zakresie telemedycyny. Łączy w
sobie zalety i możliwości robotyki, rzeczywistości wirtualnej
oraz telemedycyny”14.
Każdy z wymienionych powyżej obszarów zainteresowań
niesie ze sobą wymierne korzyści: dla przyszłych lekarzy teleedukacja, czynnych zawodowo lekarzy – telediagnostyka,

13

Dwie operacje leczenia wad słuchu wykonane w Klinice
Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pokazane
zostały w czwartek 24 maja 2012 r. w ramach międzynarodowych
naukowo-szkoleniowych transmisji internetowych lekarzom na całym
świecie. Transmisje te mają służyć pomocą lekarzom, zwłaszcza w
krajach rozwijających się, takich jak Indie, Chiny czy Pakistan, gdzie
takie pokazy organizowane są w kinach. W ub. r. transmisje obejrzało
50
tys.
zarejestrowanych
lekarzy
[źródło:
http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Poznan-dwie-operacjetransmitowane-w-internecie,120004,9.html]
14
W. Glinkowski, Wprowadzenie…

15

R. Tadeusiewicz, Telemedycyna – nowe wyzwanie współczesnej nauki,
„Nauka”, 3/2004.
16
W. Duch, Rewolucja informatyczna w medycynie, UMK, Toruń 1994
[Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa; http://kpbc.umk.pl/dlibra]
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jest również, że „do samoobsługi robota rehabilitacyjnego mogą
być przyuczane osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo.
W związku z tym dąży się do rozwiązania problemu sprzężenia
naturalnego (human interface) między robotem a pacjentem”20.
Podsumowanie
Niniejsze opracowanie jest próbą przybliżenia innych niż
edukacyjne
zastosowanie
technologii
informacyjnych.
Urządzenia informatyczne i technologie informacyjne, z którymi
obcujemy już na co dzień stały się dla nas tak powszechne, że
przestajemy je zauważać i zastanawiać się nad sensem ich
istnienia i funkcjonowania. Warto zatem zatrzymać się nad
problematyką jakże różną od codziennych e-maili, przeglądania
internetowych wydań gazet czy korzystania z profili
społecznościowych. Nie zastanawiamy się nad tym, że dzięki
informatyce nasze zdrowie może być szybciej i dokładniej
diagnozowane, a leczenie skuteczniejsze.

Rysunek 3 Wizjer 3D wraz z intuicyjnym manipulatorem robota
chirurgicznego da Vinci
Niezwykle interesującym obszarem telemedycyny jest
telechirurgia, której podstawą są roboty chirurgiczne. Jeszcze
nie tak dawno roboty i robotykę w rozumieniu dziedziny wiedzy
inżynierskiej, kojarzono wyłącznie z halami przemysłowymi,
gdzie zastępowały człowieka w uciążliwych i jednostajnych
czynnościach. Rozwój przede wszystkim mikroelektroniki
pozwolił na projektowanie i konstruowanie urządzeń,
wnoszących nową jakość w wielu dziedzinach. Postęp ten
widoczny jest również w medycynie i obejmuje swym zakresem
szerokie spektrum zastosowań, a te najlepiej znane to
chociażby metody obrazowania medycznego i chirurgia. Robot
chirurgiczny należy bez wątpienia do konstrukcji najbardziej
zaawansowanych technologicznie. Integruje doświadczenia i
dorobek naukowy wielu dyscyplin. Wymieńmy tylko te
najważniejsze:
mechanika,
automatyka,
robotyka,
elektrotechnika, elektronika, informatyka. To jednak nie
wszystko, bowiem „Umiejętności chirurga są unikatowym
połączeniem
bogatej
wiedzy
teoretycznej
(anatomia,
patomorfologia itd.) z wypracowanymi przez lata pracy
kwalifikacjami manualnymi. Te ostatnie są nie mniej ważne niż
te pierwsze, dlatego manipulatory do zdalnego sterowania
robotem chirurgicznym są tak budowane, żeby sposób ich
trzymania i ruchy ręki chirurga w maksymalnym stopniu
odpowiadały sytuacji rzeczywistej operacji”17 – rys. 318. Jeśli
dodać do tego możliwość podłączenia robota do sieci
teleinformatycznych, za pośrednictwem której jest możliwe
zdalne sterowanie robotem, otrzymuje się system o
niespotykanych dotąd możliwościach. Bez względu na to z jakiej
perspektywy analizujemy ten wytwór nauki i techniki,
podporządkowane jest ono jednemu celowi – dobru pacjenta.
Najnowocześniejsza technika medyczna wkracza nie tylko
do sal operacyjnych i zabiegowych ale zaczyna odgrywać coraz
większe znaczenie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Główną przyczyną, dla której wdraża się tego rodzaju roboty
jest fakt, że „pewna część zabiegów w rehabilitacji polega, w
wielkim uproszczeniu, na wielokrotnym, długotrwałym,
żmudnym powtarzaniu pojedynczych ruchów lub ich sekwencji,
przy zachowaniu stosownych wymuszeń lub oporu. Takie
działanie stanowi dość proste zadanie dla robota” 19. Trzeba
zauważyć, że roboty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
z takim samym powodzeniem mogą spełniać swoją rolę w
wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach i w
domu pacjenta. W integracji z sieciami teleinformatycznymi
stają się ważnym ogniwem telemedycyny. Nie bez znaczenia
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NÁVRH EDUKAČNEJ WEBOVEJ LOKALITY S PODPOROU VIACERÝCH JAZYKOV
PROPOSAL OF EDUCATION WEB SITE WITH MULTILANGUAGE SUPPORT
Juraj SITÁŠ
Abstrakt
Návrh edukačnej webovej lokality s podporou viacerých jazykov je zložitý proces, pri ktorom treba prihliadať na viacero faktorov.
Výber systému CMS s podporou viacerých jazykov, štruktúra obsahu, ktorá nemusí byť rovnaká pre všetky jazyky a pod. To všetko
sťažuje realizáciu takéhoto projektu, ale dáva aj možnosti na riešenie vzniknutých problémov.
Abstract
The proposal of educational web locality with multi languague assistance is coplicated process, by which is necessary to observe on
various factors. The choice of system CMS with multi languague assistance, structure of content, which cannot be the same for all
languagues and etc. This all make harder a realization of such project, but it gives possibility to solution to accrued problems.
Úvod

4.

Webová lokalita EduTech Portal bola na začiatku svojho
vzniku určená pre slovenských učiteľov, a preto bola
koncipovaná bez možnosti určovania obsahu v inom jazyku.
V súčasnosti lokalita EduTech Portal expanduje za hranice
Slovenska a pracuje sa na jej spustení aj pre Českú republiku
a učiteľov predmetu technika na českých školách. Preto je
potrebné pripraviť obsah aj pre ďalší jazyk a upraviť lokalitu,
tak aby bola schopná sprístupniť viacjazyčný obsah.

Web EduTech Portal v súčasnosti beží na predchádzajúcej
rade systému CMS Joomla!, ktorá nemá natívnu podporu pre
viacjazyčný obsah. Pridanie podpory pre prepínanie jazykov
obsahu je možné len pomocou doplnkov od tretích strán.
Posledná rada systému Joomla! už podporuje natívne
prepínanie jazykov. Preto sme sa rozhodli o vybudovanie úplne
novej lokality, v ktorej budeme prihliadať na získané vedomosti
a skúsenosti z prevádzkovania súčasnej verzie webu. Nakoľko
ide o radikálny zásah, nebola možná migrácia zo súčasnej
lokality na novú verziu systému CMS, ale vybudovanie úplne
novej lokality.

1.

Výber technológie

Tak ako prvá verzia lokality EduTech Portal bola založená na
systéme CMS Joomla!, budeme v tomto pokračovať aj v novej
verzii. Nová rada systému CMS nám prináša viacero nových
možností v oblasti správy používateľov, obsahu a pod. Tiež sme
sa rozhodli už nepoužívať niektoré prvky zo súčasnej lokality,
ako napr. kalendár, ktoré neboli dostatočne využité. Budú
pridané nove možnosti komentovania obsahu, hlasovania
v rôznych prieskumoch a pod. Všetky tieto funkcie budú
postupne pridávané a testované.
2.

5.

Pridávanie obsahu

Pridávanie obsahu je riešené ako v minulej verzii lokality
s malým rozdielom. Každý publisher je pridelený do skupiny
podľa jazyka a len do tej časti môže pridávať alebo upravovať
obsah. Tiež bude možné publikovať videá ako súčasť webovej
stránky ako to umožňujú videoportály.
6.

Možnosti riešenia viacjazyčnej podpory

Spustenie lokality

Nakoľko v súčasnosti je už spustená prvá verzia lokality
EduTech Portal, bolo potrebné vyriešiť spustenie novej verzie.
Keďže nová verzia obsahuje úplne nové funkcie a štruktúru,
nebola možná migrácia lokality na novú verziu. Preto sme sa
rozhodli pripraviť ďalšiu lokalitu s inou webovou adresou
a prevádzkovať v pilotnom testovaní paralelne obe verzie.
Potom postupne budeme informovať používateľov o novej
verzii a neskôr ich presmerovávať zo starej lokality na novú.
V poslednom štádiu spúšťania novej lokality bude odstránená
stará lokalita a bude existovať len nová verzia.

Riešenie viacjazyčnej podpory na webovej lokalite má viacero
možností:
Vytvorenie dvoch samostatných webov pre každý jazyk
samostatne. Takéto riešenie je náročné na správu a udržanie
konzistentnosti obsahu a jeho prepojenia na oboch lokalitách.
Vytvorenie jedného webu s možnosťou výberu jazyka na
úvodnej stránke. Riešenie, ktoré sa podobá prvému opisu
riešenia problému. Má podobné nevýhody ako prvá možnosť
a tiež neumožňuje prepojenia rovnakého obsahu v rôznych
jazykoch.
Vytvorenie jedného webu s asociovanými obsahmi. Toto je
vhodné riešenie z hľadiska správy, udržania konzistentnosti
a prepojovania obsahu medzi jazykmi. Takéto flexibilné riešenie
nám umožňuje optimálnu správu obsahu vo viacerých jazykoch.
3.

Technické riešenie problému

Záver
Riešenie webu s podporou viacerých jazykov umožňuje
rozširovanie lokality EduTech Portal pre viac učiteľov a tak isto
rozširuje aj jej obsah. Nové riešenie webu má byť viac
nápomocné učiteľom predmetu Technika s väčším obsahom
a možnosťami publikovania. Takéto centralizovanie obsahu
umožňuje moderné vzdelávanie predmetu Technika.

Štruktúra obsahu

Nakoľko oba jazyky nezdieľajú tú istú štruktúru webu, bolo
prepotrebné vytvoriť riešenie, ktoré umožní prepínanie sa medzi
jazykmi, len ak pre oba jazyky existuje rovnaký obsah.
Tento problém sme vyriešili asociovaním obsahov, ktoré sú
pre oba jazyky rovnaké a na štruktúre webu nezávislé. Toto
riešenie nám umožnilo samostatné rozširovanie obsahov pre
oba jazyky a vytváranie prieniku medzi obsahmi, ktoré sú
dostupné pre oba jazyky.
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TVORBA A OVERENIE INOVAČNÝCH UČEBNÝCH MATERIÁLOV V MULTIMEDIÁLNEJ FORME V PREDMETE
ENVIRONMENTÁLNE TECHNOLÓGIE
CREATION AND VALIDATION OF INNOVATIVE TEACHING MATERIALS IN MULTIMEDIA FORM IN THE
SUBJECT OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES
Michaela ŠTEFÁNIKOVÁ
Abstrakt
Vzhľadom na skutočnosť, že pokrok v technológiách napreduje a kontrolné mechanizmy ostávajú v úzadí, apelujeme na zlepšenie
úrovne vzdelanosti a zvýšenie bezpečnosti v danom zameraní. Cieľom projektu je tvorba a overenie multimediálnej učebnej pomôcky
(MUP) v predmete environmentálne technológie v oblasti solárnej energie, presnejšie využívanie umelých zdrojov UV žiarenia.
Vzhľadom na masívnu komercializáciu a spopularizovanie sa solária stali trendom súčasného životného štýlu. Oproti tomu však chýbajú
potrebné kontrolné technológie, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť preventívneho systému (1). Jednou z nich je aj meranie Eer –
erytemálne účinnej intenzity ožiarenia vo vertikálnych soláriách, ktoré v bežnej praxi absentuje. MUP má študentovi priniesť obraz
metodického postupu pri vykonávaní technickej kontrolnej činnosti. Súčasťou výskumu bude aj hodnotenie kognitívnych vedomostí
realizovaného prostredníctvom neštandardizovaného didaktického testu.
Abstrakt
In view of the fact that progress in the most advanced technologies and the control mechanisms will remain in the back, we appeal
to improve the level of education and increase security in a given direction. The aim of the project is the creation and verification of
multimedia teaching aids (MTA) on the subject of environmental technology in the field of solar energy, the more the use of artificial
sources of UV radiation. In view of the massive komercionization and popularization sunbeds became a trend of contemporary lifestyle.
However lacks the necessary control technology, which constitute the essential part of the preventive system. One of them is the
measurement of the intensity of the exposure - Eer (erytemal effective irradiance) in vertical sunbeds, which in are the absence of
current practice. Multimedia teaching aid bring the image of guideline in implementation of technical control activities. Part of the
research will also assess cognitive knowledge, made by nonstandard didactic test.
Kľúčové slová: Environmentálne technológie, UV žiarenie, multimediálna učebná pomôcka
Keywords: Environmental Technologies, UV radiation, multimedia teaching aid
Úvod

má pre nás fundament UV žiarenie. Denne sme vystavovaní UV
zložkám, neuvedomujúc si dôsledky, ktoré so sebou prinášajú,
preto je potrebné zaoberať sa touto problematikou. Medzi
najčastejšie využívané umelé zdroje UV žiarenia patria solárne
zariadenia určené na kozmetické účely, ktoré sa počas
posledných dekád rozšírili komerčným spôsobom, bez toho, aby
sa vykonali podrobné štúdie o dôsledkoch s nimi spojenými. Už
počas samotného prevádzkovania sa svetové zdravotnícke
organizácie (3) stretávali s negatívnymi vplyvmi ako výstupmi
nadmernej expozície UV žiareniu a prispôsobila sa tomu
i samotná legislatíva. Nie však do takej miery, aby bola pre
najviac ohrozenú skupinu – adolescentov (4), z hľadiska vývinu
a vývoja zakázaná. Vzhľadom na danú skutočnosť sa v rámci
Štátneho zdravotného dozoru a Regionálnych úradov verejného
zdravotníctva vykonávajú minimálne raz za rok kontroly, ktoré
sú však nedostatočné pre vertikálne soláriá. Preto sme sa
rozhodli vytvoriť v predmete Environmentálne technológie MUP
vo forme videofilmu a prostredníctvom PowerPointu, ktorá má
napomôcť nie len v procese vyučovania, ale pripraviť ich aj do
budúceho povolania a samotnej praxe.

Ako každý technický pracovník musí mať technické
spôsobilosti, ovládať metódy a postupy pri práci na
zabezpečenie kvalitného výstupu vo svojej oblasti, tak
i poslucháči vysokých škôl by mali čo najefektívnejšie využívať
prostriedky, ktoré sú im poskytované prostredníctvom rôznych
učebných materiálov. V súčasnosti sa oproti klasickým
lineárnym
učebným
pomôckam
rozšírilo
využívanie
multimediálnych, e-learningových, internetových foriem, ktoré
prinášajú zvýšenie pozornosti, motivácie a záujmu o daný
predmet. Vzhľadom na predošlý výskum v oblasti solárnej
techniky, kde boli zistené nedostatočné merania vertikálnych
solárií z dôvodu absencie potrebnej konštrukčnej techniky, sme
sa zamerali na potrebu skonštruovania teleskopického stojana
ako prostriedku na získanie výstupov. Primárnym cieľom pre
nás však je tvorba multimediálnej učebnej pomôcky (ďalej
MUP) v predmete Environmentálne technológie zameranej na
meranie vertikálnych solárií v interakcii s komercializáciou
daných zariadení a ich využívaním mladými spotrebiteľmi,
u ktorých sa výskyt malígneho melanómu kože vzhľadom na ich
vek neočakáva (2).
Prostredníctvom MUP chceme dosiahnuť vyššiu motiváciu
a výkon poslucháčov v kognitívnej oblasti, kvalitnejšiu formu
vyučovacieho procesu a aktívnejšie učenie sa študentov
v danom predmete a v neposlednej miere ich budúci prínos pre
prax.

Učebná pomôcka
Z hľadiska veľkého potenciálu solárnej energie a jej využitia
v budúcnosti je potrebné vzdelávať budúcich technických
pracovníkov v oblasti environmentálnych technológií a pripraviť
im pôdu pre zlepšenie a zvýšenie kvalifikovanosti v danej
oblasti. V súčasnosti prináša využitie umelého zdroja UV
žiarenia veľký rozmach najmä v solárnych salónoch. Ich
obľúbenosť transformovala súčasné trendy a sociálnu
spoločnosť avšak bez kontrolovanej ochrany spotrebiteľa
a potrebnej osvety.
Nami vytvorená učebná pomôcka je audiovizuálneho
charakteru, ktorá má poslucháčovi sprostredkovať aplikačnú
úlohu, v rámci ktorej sme sa zamerali na meranie UVA aj UVB

Environmentálne technológie
Predmet Environmentálne technológie sa vyučuje prevažne
v 4. semestri určitých typov vysokých škôl, v rozsahu 2
vyučovacie hodiny prednášok a 2 vyučovacie hodiny seminárov.
V rámci predmetu Environmentálne technológie sme sa
zamerali na oblasť energií, konkrétne solárnej energie, z ktorej
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zložky v 3 expozičných rovinách - hlava, panva, nohy, v zmysle
prílohy vyhlášky MZSR č. 554/2007 o podrobnostiach o
požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, vo
vertikálnom soláriu prostredníctvom meracích prístrojov - UVA
rádiometrom 206 a UVB rádiometrom 206, ktorými sa meria Eer
– Erytemálne účinná intenzita ožiarenia, udávaná ako pomer
medzi výkonom žiarenia a ožarovanou plochou, mW.cm-2,
W.m-2 (1 W. m-2 = 0,1 mW. cm-2). Spôsob merania Eer je
určený technickou normou STN EN 60335-2-27 : 2006
bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na
podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na elektrické
spotrebiče a UV a infračerveným žiarením určené na
ošetrovanie pokožky. Videofilm v rozsahu 10 – 15 minút bude
pozostávať z niekoľkých častí, v rámci ktorých sa zameriavame
na: 1 prípravu techniky a začiatočnú fázu merania,
2 postup samotného merania a zachytávania výstupov,
3 vyhodnotenia výstupov.

aplikovanie v príbuzných predmetoch iných VŠ.

Záver
V súčasnosti sa technológie každým dňom inovujú a zlepšujú,
tak by to malo byť i vo vyučovacom procese v predmetoch
zaoberajúcich sa danou problematikou. Nami vytvorená MUP
má priniesť zefektívnenie vyučovacieho procesu vzhľadom na
doterajšiu lineárnu výučbu a uľahčiť znázornenie metodických
postupov pomocou audiovizuálneho vnímania a tiež dosiahnuť
vyššiu motiváciu a výkon poslucháčov v kognitívnej oblasti.
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Ciele a metodika
Multimediálna učebná pomôcka bude odprezentovaná
prostredníctvom PowerPointu v rámci problematiky solárnej
energie v rozsahu 2 vyučovacích hodín vo 4. semestri.
Výskumná vzorka bude pozostávať z denných i externých
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daný experiment aplikujeme. Jeho cieľom je zistiť, či štatisticky
významne ovplyvní úroveň vedomostí žiakov, mieru efektivity,
motiváciu a záujem o predmet. Súčasťou výskumu bude
overenie a hodnotenie vedomostí študentov prostredníctvom
neštandardizovaného didaktického testu v experimentálnej
i kontrolnej skupine.

spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2:
Osobitné požiadavky na elektrické spotrebiče s UV
a infračerveným žiarením určené na ošetrovanie pokožky.
6. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 554/2007 Z .z.
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti
o ľudské telo.

Ciele
Za hlavný cieľ sme si určili zefektívnenie vyučovacieho procesu
v predmete Environmentálne technológie, na to aby sme splnili
hlavný cieľ je potrebné zamerať sa na čiastkové ciele:

vytvorenie MUP pre metódu merania UV žiarenia,

aplikovanie v predmete Environmentálne technológie,

zhodnotenie využitia vytvorenej MUP,

Mgr. Michaela Štefániková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných
vied, Katedra techniky a technológií

INOVACE TECHNICKÉ GRAFIKY
INNOVATION OF TECHNICAL GRAPHICS
Zdeněk HODIS
Abstrakt
V příspěvku jsou popsány možnosti přístupu k inovaci technické grafiky. Jsou zmíněny možnosti jak inovovat technickou grafiku s
ohledem na parametrizaci a počítačovou podporu konstruování. Součástí příspěvku je i průzkum znalostí a dovedností k této
problematice od studentů technické a informační výchovy MU-PedF Brno.
Abstract
The article describes a possible approach to innovation of technical graphics. It describes the innovations of technical graphics with
regard to parameterization and computer aided design. The article is a survey of opinions on this issue from students of technical
education and information MU-PedF Brno.
1 Úvod

V rámci odborných předmětů pedagogických fakult, je třeba
se zaměřit na sledování nových trendů v technické grafice. Je
důležité hledat vzájemný vztah mezi technikou, konstruováním
a informačními technologiemi. Ideální spojení nabízí počítačová
podpora konstruování (CAD), aktuálně oblast konstrukčních
programů využívajících jádro založené na parametrickém
modelování a konstruování (3D CAD).

Technická grafika je velmi důležitý nástroj k návrhu
jakéhokoliv výrobku nebo zařízení a konstrukční práci si bez ní
již nedokážeme ani představit. Technická grafika a konstruování
je velmi rychle se rozvíjející součást techniky, která
v současnosti zasahuje nejen do oblasti středních a vysokých
technických škol, ale i do působnosti pedagogických fakult
vychovávajících primárně učitele technické výchovy (1).
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2 Počítačová podpora konstruování

konstrukčních programů. V Autodesk Product Design Suite for
Education 2012 jsou zahrnuty, programy (3):
 Autodesk Inventor Professional;
 Autodesk 3ds Max Design;
 AutoCAD Electrical;
 AutoCAD Mechanical;
 Autodesk Showcase;
 Mudbox;
 Sketchbook Designer;
 Vault (basic/free).

Člověk vnímá předměty kolem sebe prostorově a proto i při
samotné konstrukční práci je mu mnohem bližší vytváření
objektů s podporou 3D. V současnosti se v praxi, ale i na
vysokých a středních školách prosazují moderní způsoby 3D
konstruování vycházející z tzv. parametrického modelování (3D
CAD) (2). Zajímavé možnosti v CAD, včetně podpory 3D
konstruování, navrhla školám a fakultám fy Autodesk.
Společnost ve svém SW balíku Autodesk Product Design Suite
for Education 2012 nabízí 2D i 3D řešení grafických a

Obrázek 1 – Autodesk Product Design Suite for Education 2012 (3).

Obrázek 2 – Modelovací prostředí 3ds MAX (4).
Příklad pracovního modelovacího prostředí z programu 3ds MAX pro zobrazení trojrozměrného tělesa na obrazovce PC je na obr. 2 (4).
3 Inovace technické grafiky

výchovy s novými trendy v oblasti konstruování. K pochopení
základů technické grafiky lze využít vhodné učební pomůcky,
viz. obr. 3 (5).

Inovace počítačové podpory konstruování v předmětech
zaměřených na technickou grafiku by měla spočívat v
seznámení budoucích učitelů a asistentů technické a informační
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Obrázek 3 – Zobrazovací systém TZ 100 (5).
Po zvládnutí základů technického kreslení a normalizace je
možno přistoupit k práci s pokročilými nástroji počítačové
podpory konstruování (CAD). V CAD nové trendy souvisí
s využíváním programů založených na parametrickém
modelování. Nové pojetí výuky by mělo zahrnovat (1):
 využití učebních pomůcek k nácviku technického
zobrazování;
 podání základních informací o 3. generaci CAD
programů;
 seznámení se základy práce s parametrickými modeláři
Autodesk Inventor, 3ds Max apod.;
 využití 3D CAD k návrhu studentských prací a projektů.
Propojením všech těchto oblastí dosáhneme optimálního
seznámení studentů s novými technologiemi v konstruování.
Konstrukční práce se pro uživatele stane podstatně příjemnější
a mnohem více tvůrčí.

5 Závěr
Technická grafika a konstruování tvoří důležitou součást
technického vzdělávání. Stěžejní oblastí je především technické
zobrazování a pravidla pro zobrazování na výkresech, které jsou
důležitou součástí konstrukční práce. Významnou pomoc při
konstruování nabízí i počítačová podpora (CAD). Moderní
konstrukční programy podporují práci v 3D (parametrické
modelování) a usnadňují rutinní tvorbu konstrukční
dokumentace. Tyto programy jsou však málo známy a se
základy jejich využití, bude třeba studenty oboru technická
a informační výchova nejprve seznámit.
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4 Diskuse
Jaké jsou vstupní znalosti CAD u studentů SŠ nastupujících do
1. ročníku PedF MU specializace Technická a informační
výchova? Tato otázka je poměrně stěžejní z důvodu nastavení
úrovně obtížnosti inovovaného předmětu Technická grafika a
konstruování.
K ověření znalostí a dovedností v oblasti 3D CAD programů
bylo využito dotazníkového šetření (r. 2010 a 2011). Celkový
počet odevzdaných platných dotazníků byl 95. Dotazníkového
šetření se zúčastnilo 73 mužů (77 %) a 22 žen (23 %). Většina
studentů (78 %) nezná žádné programy založené na
parametrickém modelování a pouze 22 % uvádí převážně
základní dovednosti s parametrickými modeláři. Mezi nejčastěji
zmiňované programy patří Solidworks, Autodesk Inventor a 3ds
Max. Ostatní konstrukční a parametrické modeláře byly
jmenovány jen ojediněle (Solid Edge, Pro Engineer apod.).
Z uvedených výsledků je patrné, že v inovované výuce bude
třeba se zaměřit především na základní koncepci práce
s vybranými parametrickými modeláři. K dalšímu rozvoji
dovedností studentů se nabízí možnost vytvoření specificky
orientovaných volitelných nebo povinně volitelných předmětů.

Příspěvek vznikl
č. 691/2012
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rámci

řešení

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy
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ZVÁRANIE KONŠTRUKČNÝCH OCELÍ TECHNOLÓGIOU FRICTION STIR WELDING
FRICTION STIR WELDING BY CONSTRUCTIVE STEELS
Petra KVASNOVÁ
Abstrakt
V príspevku je prezentovaný pokrok v oblasti modifikácie technológie zvárania trením. Technológia FrictionStirWelding „trecie zváranie
premiešaním“ sa radí medzi zváranie v pevnom stave za tepla pri ktorom sa netavia základné materiály. Toto poskytuje nové možnosti
využitia špeciálnych a hybridných technológií.
Abstract
The article dealt with the technology of Friction Stir Welding. It is a welding in solid state by using the heat, when the bases materials
are non-fusing.
Úvod

zostáva nezdeformovaná, ale teplo zo zvaru ovplyvnilo
vlastnosti tejto oblasti. Zodpovedá tepelne ovplyvnenej oblasti.
Bližšie k zvaru - zóna C bola podrobená plastickej deformácii
ako aj tepelným vplyvom procesu zvárania. Hovorí sa jej
termomechanicky ovplyvnená oblasť. Zóna D predstavuje
zvyšok zvaru.

Technológia FrictionStirWelding „trecie zváranie premiešaním“
sa radí medzi technológie zvárania v pevnom stave. Táto
metóda bola spočiatku predurčená predovšetkým pre kovy
s dostatočnou plasticitou, ako je napr. hliník a niektoré jeho
zliatiny. Na Technische Universität v Mníchove, Institut für
Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften sa postupne
odskúšalo aj zváranie iných kovov a ich zliatin.
1.

4

Princíp zvárania

1

Najdôležitejšia časť zváracieho zariadenia je rotačná hlava
(obrázok 1), ktorá zabezpečuje okrem rotačného pohybu aj
potrebný prítlak. Najdôležitejšia časť hlavy pri zváraní je
rotujúci tŕň (obrázok 2), ktorého dĺžka je o niečo kratšia ako
hrúbka zváraného plechu.

3

2

Obrázok 3 Zobrazenie mikroštrukturálnych zón1 – spájaný
materiál, 2 – zvárací tŕň, 3 – pevná podložka, 4 – rameno
nástroja

Obrázok 1 Rotačná hlava

Obrázok 4 Popis mikroštrukturálnych zón
A - neovplyvnený materiál,
B - teplom ovplyvnená oblasť
C - termomechanicky ovplyvnená oblasť
D - oblasť s dynamickým premiešaním

Obrázok 2 Rotačný tŕň
Zvar vyhotovený technológiou FSW vznikne pritlačením
a rotáciou nástroja s osadeným tŕňom v mieste zvarového
spoja, kým nenastane tesný kontakt ramena nástroja a povrchu
obrobku. Trením obrobku a rotujúceho tŕňa sa kov zohrieva
a vytvára sa rúrkový stĺpec plastického kovu okolo tŕňa. Keďže
tŕň sa pohybuje v smere zvárania, predná strana tŕňa
špeciálneho profilu tlačí vysokou tlačnou silou plastický materiál
na zadnú stranu tŕňa, čím sa vytvorí zvarový kov a vznikne
spoj.
Princíp technológie FSW je znázornený na obrázku 3.
Skúšanie mnohých zvarov vyhotovených technológiou FSW
preukázalo štyri hlavné mikroštrukturálne zóny (obrázok 4).
Vonkajšia oblasť - zóna A je základný materiál, ktorý nie je
ovplyvnený teplom alebo mechanickou deformáciou. Zóna B

Rozhodujúcimi parametrami ovplyvňujúcimi kvalitu zvaru sú
rýchlosť rotácie, rýchlosť posuvu, prítlak hlavy a tvar
pracovného nástroja.
2.

Výhody a nevýhody technológie zvárania

Hlavnou
výhodou
v porovnaní
s bežnými
zváracími
technológiami je, že sa spojenie dosiahne pod teplotou tavenia,
čím
sa
zabráni
zhoršeniu
mikroštruktúry
materiálu
a mechanických vlastností spoja. Nenastáva žiadny prepal
legujúcich prvkov a chemické zloženie materiálu sa zachová.
Miešací a tvárniaci účinok zváracieho nástroja vytvára zvarový
kov s jemnejšou štruktúrou ako má základný materiál. To
umožňuje, že zvarový kov môže mať aj v podmienkach po
zváraní vyššiu pevnosť ako teplom ovplyvnená oblasť.
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Tabuľka 1 Priemyselné odvetvia s potenciálnym využitím FSW

3.

Priemysel
Kozmický

O zváranie touto metódou prejavil záujem letecký priemysel
(firma Boeing) a automobilový priemysel (na výrobu chladičov).
V tabuľke 1 sú niektoré priemyselné odvetvia a výrobkové
aplikácie jeho možného použitia.

Výrobky
z hliníka
Automobilový

Použitie vo výrobe
Rámové konštrukcie lietadiel,
nádrže a prípojky
špeciálnych zliatinových plášťov
Veľké výlisky, švové rúry

palivové

Využitie technológie FRICTION STIR WELDING

Záver

Priestorové rámy podvozkov, kolesá,
nádrže na prepravu
sypaného nákladu
Stavebný
Mosty, ubytovacie priestory na vrtných
plošinách
Potravinársky
Barely na pivo
Koľajové
Podvozky vagónov a osobných vozňov
vozidlá
a karosérie rýchlikov
Mraziarenský
Rúry chladiacej sústavy a výmenníky tepla
Lodiarsky
Trupy, paluby a vnútorné konštrukcie
ľahkých, energeticky
úsporných rýchlych lodí
Tlakové nádoby Zásobníky tekutého plynu

Z hľadiska zváracieho procesu budúce možnosti využitia
trecieho zvárania premiešaním závisia predovšetkým od
progresu vo vývoji zváracích nástrojov a zváracích zariadení.
Nástroj je základným prvkom trecieho premiešavacieho
zvárania. Tvar nástroja určuje ohrev a plastickú deformáciu
zvarového spoja. Veľkosť nástroja určuje veľkosť zvaru
a zváraciu rýchlosť. Od materiálu nástroja závisí rýchlosť
ohrevu trením, pevnosť nástroja a teplota zvárania, ktorá
určuje, aké materiály možno spájať touto metódou. Každý
z týchto aspektov sa podieľa na vytvorení kombinácie, pri ktorej
sa vyhotovia bezchybné zvary a dosiahne sa najvýhodnejší
rozsah parametrov procesu pri požadovanej pracovnej teplote.

Z nevýhod možno spomenúť, že zváracia rýchlosť pri
vyhotovení jednovrstvového zvaru plechu niektorých zliatin je
nižšia, ako pri niektorých mechanizovaných oblúkových
metódach zvárania. Zvárané dielce musia byť tuho upnuté na
podložke, aby sa zabránilo chybám zvaru. Na konci každého
zvarového spoja od jedného okraja po druhý, je potrebné
použiť nábehové a výbehové príložky. Na konci zvárania
zostáva otvor po vytiahnutí nástroja (obrázok 5).
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Obrázok 5 Otvor po vytiahnutí nástroja

TVORBA NAJJEMNEJŠEJ FRAKCIE Z PROCESOV PÍLENIA DREVA A JEJ ZHODNOTENIE Z POHĽADU
ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
PRODUCTION THE FINEST FRACTION FROM PROCESS OF SAWNED WOOD AND EVALUATION FROM THE
VIEWPOINT OF AIR POLLUTION
Martin KUČERKA
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá granulometrickým zložením smrekovej a dubovej piliny z rámovej píly CLASIC 150/200, kotúčovej rozmietacej
píly PWR 401 a kotúčovej rozmietacej píly PWR 401 s SK–plátkami, zastúpením častíc izometrických zŕn v suchej smrekovej a dubovej
piline a samotnými rozmermi najväčších a najmenších častíc v jednotlivých vzorkách sypkej drevnej hmoty. Z hľadiska úrovne
znečistenia ovzdušia sa znečisťujúce látky rozdeľujú do troch skupín. V prvej skupine je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou,
alebo viacerými znečisťujúcimi látkami vyššia ako limitná hodnota, prípadne limitná hodnota zvýšená o medzu tolerancie. V druhej
skupine je úroveň znečistenia jednou látkou alebo viacerými znečisťujúcimi látkami medzi limitnou hodnotou a limitnou hodnotou
zvýšenou o medzu tolerancie. Tretiu skupinu tvoria zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia pod limitnými
hodnotami.
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Abstract
The paper deals with particle size distribution of spruce and oak sawdust from the saw frame CLASSIC 150/200, circular saw PWR
401 and circular saw PWR 401 with SK-slices, isometric representation of particles in grain dry spruce and oak and drank the very
largest and smallest size particles each sample of loose wood. In terms of air pollution levels pollutants are divided into three groups.
In the first group, the level of air pollution substance one or more pollutants exceed the limit value or limit value plus the margin of
tolerance. In the second group, the level of pollution by one agent or more pollutants between the limit value and the limit value plus
the margin of tolerance. The third group consists of zones and agglomerations in which the levels of air pollution below the limit
values.
Úvod

Tabuľka 2 Rozmery najväčších častíc v hrubých frakciách suchej
smrekovej a dubovej piliny a najmenších častíc v analyzovaných
jemných frakciách
Rozmery
Plošné rozmery
Typ píly
maximálnych
najmenších častíc
zŕn piliny [mm]
piliny [μm]
CLASIC
1,5 x 1,8 x 27,8
88,38 x 81,17
150/200
1,1 x 1,3 x 24,4
87,84 x 82,49
Smrek
1,6 x 2,0 x 15,4
86,68 x 82,31
1,1 x 1,5 x 4,8
34,10 x 35,23
PWR 401
1,1 x 1,4 x 6,5
33,00 x 33,20
Dub
1,3 x 1,7 x 5,9
34,85 x 36,50
PWR 401 SK 1,1 x 1,7 x 9,5
33,10 x 36,23
plátky
1,2 x 1,9 x 11,2
33,28 x 33,56
Smrek
1,4 x 1,8 x 8,7
37,85 x 39,56

V Slovenskej republike sa piliarskou technológiou ročne
spracuje približne 2 440 000 m3 dreva (http://fao.org). V
procese pílenia dreva ako vedľajší produkt vzniká pilina trieska, ktorej tvar, rozmery a množstvo je závislé tak od
fyzikálno – mechanických vlastností píleného dreva, ako i od
tvaru, rozmerov, ostrosti rezného nástroja a technicko –
technologických
podmienok
realizácie
procesu
pílenia
(Dzurenda, 2007; Očkajová a Beljaková, 2004; Kollmann, 1955;
Krutel a Detvaj, 1990; Lisičan, 1996).
Využitie piliny ako druhotnej suroviny je rozmanité, pilina je
jednou z východzích surovín pre výrobu aglomerovaných
trieskových materiálov, chemické spracovanie dreva, cennou
surovinou pre energetické využitie priamym spaľovaním, resp.
základnou surovinou pre výrobu rozmerovo a energeticky
homogenizovaného paliva (brikiet a peliet).
Cieľom príspevku je zhodnotenie z environmentálneho hľadiska,
že v procese pílenia dreva sa netvoria respirabilné frakcie častíc,
ktoré sa podieľajú na tvorbe smogu v atmosfére.
Granulometrická
suchého dreva

analýza

piliny

vzniknutej

Na základe výsledkov analýzy tvaru a rozmerov častíc
smrekovej a dubovej piliny hrubých a stredne hrubých frakcií je
možné konštatovať, že prevažná väčšina zŕn týchto frakcií patrí
do skupiny polydisperzných vláknitých hmôt, tyčinkovitého
tvaru s výrazným predĺžením v jednom rozmere. Mikroskopické
analýzy rozmerov a tvaru častíc jemných frakcií prezrádzajú, že
častice tejto frakcie svojim tvarom patria ku skupine
izometrických častíc (Obr. 1), čo je dané hodnotou cirkularity ψ
od 0,7 – 1,0.

pílením

Výsledky sitovej analýzy – granulometrického zloženia
smrekovej a dubovej piliny, vzniknutej v procese pílenia
suchého fošňového reziva na lamely na jemnorežúcej rámovej
píle CLASIC 150/200 a kotúčovej rozmietacej píle PWR 401
uvádza Tab. 1.
Tabuľka 1 Granulometrické zloženie smrekovej a dubovej piliny
z rámovej píly CLASIC 150/200, kotúčovej rozmietacej píly PWR
401 a kotúčovej rozmietacej píly PWR 401 SK–plátky
Zastúpenie frakcií v suchej piline [%]
Rozmery
Označenie
CLASIC
PWR 401
oka sita
PWR 401
frakcie
150/200
SK-plátky
[mm]
Dub
Smrek
Smrek
4,3
2,000
2,1
10,9
hrubá
4,9
1,000
6,3
18,3
41,5
0,500
29,5
39,8
stredne
hrubá
29,5
0,250
25,5
16,9
0,125
0,080
0,063
dno

16,2
jemná

3,6
0,00
0,00

19,6
9,3

7,9
3,3

3,9
3,8

1,8
1,1

Obrázok 1 Zastúpenie častíc izometrických zŕn v suchej smrekovej
a dubovej piline s hodnotou cirkularity v intervale: ψ = 0,7 – 1,0
Zhodnotenie tvorby respirabilnej frakcie z procesov
pílenia dreva
Na základe získaných informácií o rozmeroch a tvare triesok
prachovej frakcie z procesu pílenia suchého dreva je možné
konštatovať, že v procese pílenia dreva sa netvorí jemná
respirabilná frakcia PM2,5 ani hrubá respirabilná frakcia PM2,5-10 s
aerodynamickým priemerom pod 10 µm. Pilina nie je zdrojom
pre tvorbu atmosférického smogu.

Rozmery najväčších triesok a najmenších častíc v jemných
frakciách suchej piliny z procesu pozdĺžneho pílenia smrekového
a dubového dreva na jednotlivých typoch píl uvádza Tab. 2.
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Obrázok 2 Vyznačenie intervalu veľkosti častíc jemnej a hrubej
respirabilnej frakcie
Záver
Zo získaných informácií o rozmeroch a tvare triesok jemnej
frakcie je možné konštatovať, že v procesoch pílenia sa netvorí
jemná respirabilná frakcia ani hrubá respirabilná frakcia s
aerodynamickým priemerom pod 10 µm. Toto zistenie nás
oprávňuje konštatovať, že sypká drevná hmota z procesov
pílenia dreva nie je z environmentálneho hľadiska zdrojom
prachových frakcií, ktoré sa podieľajú na tvorbe smogu v
atmosfére.
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METODA FOTOELASTICIMETRIE – CESTA OD KONKRÉTNÍHO K ABSTRAKTNÍMU VNÍMÁNÍ UČIVA
PHOTOELASTICITY METHOD - A WAY FROM THE SPECIFIC TO THE ABSTRACT PERCEPTION OF THE
CURRICULUM
Jan NOVOTNÝ
Abstrakt
Příspěvek pojednává o možnostech využití fotoelasticimetrické metody určení napětí v konkrétních součástech při výuce fyziky na
vysokých školách technického charakteru, ale i na nižších stupních vzdělávání.
Abstract
This paper deals with the method of determining polariscopic tension in specific components and its possibilities of using in the
teaching of physics at the technical universities, also on the lower stages of the educational system.
Úvod

praktickými příklady, je výukový efekt zapamatování si učiva
podstatně vyšší. V neposlední řadě má praktické ověření si
zákonitostí daného učiva i výrazný vliv na pochopení celé
problematiky a rozvoj technického myšlení.

Výuka náročného učiva, jako například tvorba numerických
modelů průběhu napětí v daných součástech je možná již na
středních a samozřejmě vysokých školách, především
technického charakteru. K pozorování průběhu napětí
v materiálu slouží velice efektní a dnes již prakticky zapomenutá
metoda pomocí polarizovaného světla, kdy modely součástí jsou
zhotoveny s opticky aktivního materiálu. Propojí-li se tato
teoretická část výuky s názornými a snadno ověřitelnými

Princip fotoelasticimetrie
Fotoelasticimetrie je jednou z jednoduchých, rychlých
a přitom již pomalu zapomenutých metod, jak zjistit průběh
napětí v modelech namáhaných součástí.
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Princip fotoelasticimetrické metody spočívá na schopnostech
určitých látek, jako je sklo, celuloid, nebo třeba umělé
pryskyřice, vykazovat dočasný dvojlom. Tento dvojlom je
výborně vidět v polarizovaném světle.
Zhotovíme – li průhledný fotoelasticimetrický model,
geometricky shodný se skutečným dílem z dvojlomného
materiálu, můžeme v polarizovaném světle pozorovat průběhy
napětí. Takový model lze snadno zhotovit například jako odlitek
z dentakrylu, či vyřezat z polymetylmetakrylátu, apod.

Využití fotoelasticimetrie při výuce
V dnešní době české školství prochází stavem, kdy se všichni
potýkají s odlivem zájmu o přírodovědné a technické obory.
Konkrétně vyučovací předmět fyzika platí všeobecně za
náročný, nezáživný a nezábavný. Je to škoda, neboť fyzika ve
skutečnosti může patřit mezi studenty vyhledávaný předmět.
Jednou z možností, jak tuto situaci zlepšit doplněním výkladu
názornými a poutavými experimenty, které jsou založeny na
propojení s technickou praxí budoucích techniků.
Ještě vhodnější je, pokud výuka technické problematiky, jako
je zjišťování mechanických napětí pomocí numerických modelů
průběhu
napětí
v
daných
součástech
propojena
s fotoelasticimetrickou metodou. Takovéto metody, využité v
technickém vzdělávání, podstatně zvyšují úroveň získaných
znalostí a dovedností. Zároveň při vhodném a odborném vedení
pedagogem lze dosáhnout výrazného vlivu vedoucího ke
zvýšené kreativitám studentů. Tento projekt je zamýšlen pro
studenty technicky zaměřených vysokých, případně středních
škol, ideálně pro výuku předmětu technická fyzika. Spočívá v
zpřístupnění výuky fyziky, kdy studenti mají možnost proniknout
do problematiky fyzikálních principů a zároveň do problematiky
mechanického namáhání a zároveň návrhu součásti od vzniku
polotovaru až po finální produkt, přičemž sami určují veškeré
aspekty týkající se tohoto procesu.
Ověření optické fotoelasticimetrie na školách a její
Pedagogicko – didaktické zhodnocení
Studenti FVTM, oboru vzdělávání - Technická výchova
aplikovali optickou lavici s fotoelasticimetrickou metodou i při
výuce na základních a středních školách. Jejich společná práce,
spolu se studenty a žáky, s touto pomůckou, byla praktická
a názorná. Výsledky žáci prezentovali v rámci projektové výuky.
Z hlediska etap vyučovacího procesu byla nejprve využita etapa
expoziční (prezentace nového učiva) a později byla využita
metoda fixační, opakování učiva a procvičování. Konkrétní obraz
pro ně tak náročného učiva, jakým je průběh mechanického
napětí, se stal zcela otevřenou cestou k pochopení základů této
problematiky. Žáky tato forma výuky velice zaujala. Nejvíce
oceňovali možnost prohlédnout si dodatečně vlastnoručně
pořízené detailní fotografie jimi vymodelovaných průběhů
mechanického napětí. Následná kontrola jejich práce dopadla
výborně a byla žáky, studenty i pedagogy ze spolupracujících
škol velice dobře přijata.

Obrázek 1 Vizualizace průběhu napětí v modelu z opticky
aktivního materiálu
Prosvítíme – li model součásti mezi polarizačními filtry bílým
světlem, pozorujeme řady jasně ohraničených barevných pruhů.
Prosvětlíme – li jej monochromatickým světlem, vidíme tyto
pruhy jako tmavé čáry. Jedná se o charakteristické čáry zvané
isochromaty. Isochromaty pozorujeme v místech modelu, kde
rozdíly napětí dosahují maximálních hodnot.

Obrázek 2 vizualizace napětí v ohybu
Známe – li optickou citlivost daného materiálu, můžeme vyjádřit
rozdíl hlavních napětí v kterémkoliv bodě modelu.
Obrázek 3 zapojení studentů při výuce
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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.
Matematické modely a numerické modelování průběhů napětí
v 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.

ADAMS, S., ALLDAY, J., 2000. Advanced Physics. Oxford.
MILBAUER, M., PERLA, M.: Fotoelasticimetrické přístroje
a měřící metody. Praha, ČAV 1959.
ZUKERSTEIN,
J.,
1997.
Modernizace elektrotechnické
laboratoře. In Modernizace výuky v technicky orientovaných
oborech a předmětech. Olomouc: UP.
PhDr. Jan Novotný, Ph.D.
Univerzita J. E. Purkyně
Fakulta výrobních technologií a managementu
Na okraji 1001
400 96 Ústí nad Labem
Tel. 475 285 511,
e-mail: novotny@fvtm.ujep.cz

THE CONDITIONINGS OF CURRENT CHANGES IN THE FIELD OF POLISH
VOCATIONAL EDUCATION THE ROLE OF NEW TECHNOLOGIES
Aleksandra KULPA-PUCZYŃSKA
Summary
Economic growth, globalisation, European integration and development of the information society influence job markets and have the
effect on the conditions and character of employment. The Polish vocational education system spares no efforts on adaptation to the
existing conditions so that vocational school graduates could have better prospects for employment, and later meet their vocational
obligations. In this paper it is underlined that current transformations in the field of vocational education were to be made, among
others, in accordance with the following principles: 1) high quality education based on the system of standards; 2) education flexibility
assuring flexibility and diversity of curricula, tools and techniques of learning; 3) connection in a definitely higher extent of vocational
schools with the broadly understood sphere of economy.
Important factors essential for proper development of
vocational education in Poland – introduction

(including Poland) have experienced the outflow of skilful
people searching for employment in the EU countries
(Kwiatkowski, 2007). The structural change within postcompulsory education means that much more people will
decide to continue their education in secondary schools as well
as taking the Matura Exam and it provokes the increased
demand on higher education, which is also determined by
higher requirements imposed by modern employers (Ratajczyk,
2007). Employers also indicate that there is a shortage of well
prepared workers and that there are too many graduates of
comprehensive high schools, who are particularly in danger of
being unemployed.
We also have to mention such factors, very important for the
development of Polish vocational education, as the fact that
working places put hardly any interest in vocational education,
which cuts down the possibilities of practical training – or the
general difficult financial situation at schools, being a huge
obstacle on their way to upgrading their didactic workshop. The
other unfavourable phenomenon is that a considerable part of
Polish society depreciates vocational education, which is
thought to be a ‘symbol’ of social and vocational
marginalization. Effective promotion of vocational education is
also hampered by: the image of a ‘poor vocational school
student’, the lack of system that would consolidate the
knowledge of good pupils and the popular conviction that
choosing a vocational school impedes further education on
higher levels (MEN, 2011).

According to the principles of the reform of vocational
education system, introduced in 1999, the education of the
youth has not only been targeted at acquiring first vocational
skills but has also aimed to prepare students to be able to
undertake further education. Vocational education was to be
organized in a way which would allow qualified employees
expand and broaden their knowledge as well as retrain, in case
it proved necessary. Thus, they would not be limited to perform
jobs which have been put down to them during their school
education (Bogaj, 2000). While introducing the changes, it was
considered that a potential employee should gain
comprehensive vocational knowledge in a specific economic
field as well as vocational skills profiled at the subject of future
work and necessary technologies, and should be characterised
by adequate personal qualities (Furmanek, 2006). Thus,
comprehensive job competences have become very important,
i.e.: flexible responsiveness to dynamic requirements of labour
market, individual entrepreneurship which allows to realize
vocational aspirations, and also motivation to being responsible
for one’s vocational development (Piątek, 2008).
Next to the abovementioned changes, the authors of the
education system reform have indicated one more strategic
goal – to limit the scope of vocational education to only 20% of
comprehensive secondary education. This move has proved to
be very disadvantageous, mainly because the developing Polish
economy was looking forward to (and is still in need of)
graduates of vocational schools. Moreover, emerging markets
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changes in vocational education referring to the objectives of
the reviewed Lisbon Strategy, the introduction of the concept of
lifelong learning (LLL), European and national qualification
frameworks and tools which improve the level of vocational and
continuing education (ECVET, EQARF).
The main purpose of introducing the vocational education
reform is to change the approach from education within the
requirements of a specific job to the system that allows
acquiring qualifications adjusted to the needs and
predispositions of students. As a consequence we have, among
others, one core curriculum for vocational education. Moreover,
acquiring vocational qualifications will be possible through
common school education as well as through the participation
in vocational courses, as indicated in Fig. 1.

The main incentives for introducing actual organizational and
substantial changes in the field of vocational education in
Poland, remarked by the Department for Vocational Training
and Continuing Education at the Ministry of National Education,
are ”globalisation and increasing significance of international

trade, geographic and vocational mobility, economical changes,
new techniques and technologies (especially in the field of
information and communication) as well as changes in the
organization of work, being partially a consequence of
technological changes and increased expectations of employers
regarding the level of competence among employees” (MEN,
2010). Another important thing is the European context of

Figure 1 Vocational and continuing education in the education system
Source: Z. Kolan, Vocational Education Reform, October 2011.
http://www.zsz-zelechow.com/komunikat_dyrektor/prezentacja_reforma_ksztalcenia_zawodowego2012
In order to adjust vocational education to the requirements of
global and local labour markets, the following changes have
been developed:

providing transparency of qualifications and competences
available on the national and European labour market,
which facilitates making comparisons between educational
achievements gained locally and abroad;

introduction of a new education system (Fig. 1), the
changes refer mostly to secondary education;

vocational school education supported by comprehensive
knowledge, being the basis for further education or
retraining (as the continuation of comprehensive education
introduced in junior high schools);

inviting schools into the system of qualification courses for
adults, especially in the realm of retraining courses
determined by the requirements imposed by employers;

arranging for practical training (more hours) and
cooperation with employers

performing practical vocational education in the actual
work environment, participation of employers in
educational processes, evaluation of students and
development of technological and didactic background of
vocational schools (MEN, 2010).
It is noteworthy that the presented changes regarding
organization and programmes will be introduced gradually. The
first changes – regarding the programme for first-year students
of basic vocational schools and vocational high schools – will be
realized in the school year 2012/2013. The implementation of

changes in vocational education system has become possible
with the financial support of the European Social Fund. For
instance, there is a project realized within the PO KL
Programme (Human Capital Operational Programme), titled:
“Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na

odległość w uczeniu się przez całe życie” (transl.: The model of
implementation and popularization system of distance
education in lifelong learning), which is to increase the

popularity of taking advantage of distance learning as an
alternative or supplementary educational path. The purpose of
the project is also to develop about 100 multimedia e-learning
courses for, among others, teachers and students of vocational
schools (MEN, 2010).
The place of new technologies in vocational education
reform. Final reflection
In recent years, the development of modern technologies in
Poland has improved. The percentage of people regularly using
the computer and the Internet has increased and their
knowledge in the field of information technology has improved
as well. The support of EU funds has played a significant role in
this process. However, as teachers and students generally lack
access to new techniques and technologies used by employers,
it seems a more severe problem than the actual didactic
background in vocational schools (e.g. since 2000 we have
observed a progress in the computerization of schools). The
problem is even more significant, taking into account the fact
that the cooperation among schools and workplaces, also in the
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Human Capital Operational Programme (2009-2014) “The

abovementioned realm, is important for development of
vocational education effectiveness, and the activity of
employers (financing work-specific equipment, taking part in
developing educational programmes, organizing practical
vocational trainings) may positively influence students’
efficiency at work.
Development and implementation of the d-learning system,
development of the educational-vocational information system
on the Internet, development of an online system of
educational and vocational guidance – these are another
activities indicated by the Advisory Committee for Vocational
and Continuing Education Reform appointed by the Minister of
National Education. The vocational information system will not
only include detailed information about: schools and
educational programmes, future jobs and labour market
tendencies, but also actual job offers, employment investment
schemes, training offers and information necessary to open and
run a business. It will comprise data from central (national),
regional (voivodeships) and local (counties) administration
levels. What is more, vocational guidance should accompany
vocational education for the whole time (MEN, 2009).
Modern technologies (information and communication) may
also play a significant role in the fight against stereotypes
associated with vocational schools by, for example, promoting
the positive image of vocational education and its graduates.

model of implementation and popularization system of distance
education in lifelong learning” realized by National Centre of
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TVORBA A OVERENIE INOVAČNÝCH UČEBNÝCH MATERIÁLOV V MULTIMEDIÁLNEJ FORME V ODBORNOM
PREDMETE PRESTAVBY BUDOV NA VYBRANOM OBSAHU UČIVA
CREATING AND TESTING INNOVATIVE STUDY MATERIALS IN MULTIMEDIA FORMAT IN A VOCATIONAL
SUBJEKT CALLED RECONSTRUCTION OF BUILDINGS TO SELECTED CONTENT OF THE CURRICULUM
Pavol LABUDA
Abstrakt
V príspevku je opísaná problematika projektu, ktorým sa bude autor zaoberať počas doktorandského štúdia. Jedná sa o tvorbu
a overenie inovačných učebných materiálov v multimediálnej forme v odbornom predmete Prestavby budov na vybranom obsahu
učiva. Tento príspevok objasňuje a poukazuje na dôležitosť, prečo je potrebné sa danou problematikou zaoberať. Autor tiež
v príspevku uvádza stručnú charakteristiku odborného predmetu Prestavby budov, cieľ a jednotlivé fázy projektu.
Abstract
In the contribution is described the issue of the project, which will the autor deal during the PhD study. It is the creating and testing
innovative study materials in multimedia format in a vocational subject called Reconstruction of Buildings to selected content of the
curriculum. This contribution explains and points out the importance why it is necessary deal with this issue. The author also makes in
the contribution brief description of the vocational subject Reconstruction of Buildings, aim of the project and individual phases of the
project.
Kľúčové slová: Prestavby budov. Učebnica. Inovačné učebné materiály. Projekt. Výskum.
Key words: Reconstruction of Buildings. Textbook. Innovative study materials. Project. Research.
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Úvod

tiež absentuje zahrnutie problematiky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a zásad ochrany životného prostredia pri
rekonštrukciách a opravách budov. Čo treba podotknúť, je fakt,
že učebnica nespĺňa svoje funkcie ani po stránke didaktickej,
a to najmä motivačnú, informačnú, systémovú, rozvíjajúcu
a výchovnú.

Pre úspešné vykonávanie každej profesie je potrebné
dokonalé ovládanie teórie a osvojenie si vedomostí z danej
problematiky v čo najvyššej možnej miere. Bez kvalitne
osvojených teoretických poznatkov by sa vykonávanie
pracovných činností v danej oblasti vyznačovalo mnohými
nedostatkami a kvalita odvedenej práce by bola na nízkej úrovni
alebo by danú prácu nebolo možné vôbec vykonať.
U absolventov stavebných odborov je dokonalé ovládanie
teórie obzvlášť dôležité, nakoľko zle odvedená práca môže
vyústiť k veľkým škodám, či už finančným alebo v horšom
prípade aj ujme na zdraví alebo živote človeka.
Na našich stredných odborných školách technického a najmä
stavebného zamerania sa mnoho odborných predmetov vyučuje
tradične a ako hlavnou učebnou pomôckou bývajú učebnice,
ktoré sú mnohokrát neaktuálne, neplnia didaktické funkcie
a neodzrkadľujú súčasné trendy v stavebníctve. Ináč tomu nie
je ani v odbornom predmete Prestavby budov, ktorý sa vyučuje
v učebnom odbore murár na stredných odborných školách.
Nami navrhovaný projekt vytvorenia a overenia inovačných
učebných materiálov v multimediálnej forme na vybranom
obsahu učiva, by mal zefektívniť a skvalitniť vyučovací proces,
urobiť ho zaujímavejším a tiež priniesť aktuálne poznatky
z problematiky prestavieb a rekonštrukcií budov.

Cieľ nášho projektu
Cieľom nášho projektu je vytvorenie inovačných učebných
materiálov, resp. učebných pomôcok v multimediálnej forme
pre tematické celky a témy predmetu Prestavby budov.
Následné zisťovanie efektivity použitia nami navrhnutých
a vyhotovených
inovačných
učebných
materiálov
prostredníctvom výskumu na vzorke žiakov stredných
odborných škôl. Spracovanie, prezentovanie
a publikácia
zistených výsledkov výskumu.
Tematické celky a jednotlivé témy, pre ktoré budeme
vytvárať inovačné učebné materiály:
9. Schody (2 vyučovacie hodiny)
9.2 Opravy schodišťových stupňov
9.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
10. Podlahy (2 vyučovacie hodiny)
10.1 Opravy betónových mazanín, terazza, keramických
dlažieb, drevených podláh a podkladových vrstiev
10.2 Použitie suchých poterov
11. Omietky a rímsy (2 vyučovacie hodiny)
11.1 Opravy vnútorných omietok
11.2 Opravy vonkajších omietok a ríms

Charakteristika predmetu 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
rekonštrukcií, adaptácií a opráv budov a 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).

Jednotlivé fázy projektu
1) Štúdium literatúry o danej problematike, obsahová analýza
pedagogických dokumentov.
2) Návrh a vyhotovenie inovačných učebných materiálov
v multimediálnej forme.
3) Oslovenie a výber vzorky na jednotlivých stredných
odborných školách, na ktorých budeme naše inovačné
učebné materiály overovať.
4) Rozdelenie vzorky na kontrolnú a experimentálnu skupinu
(napr. podľa spriemerovania prospechu žiakov na
jednotlivých stredných odborných školách).
5) Prirodzený pedagogický experiment.
6) Zisťovanie
úrovne
osvojených
vedomostí
pomocou
didaktického testu a zisťovanie, či sa žiaci aktívnejšie učili na
vyučovaní pomocou neštandardizovaného dotazníka.
7) Spracovanie zistených údajov po kvantitatívnej a kvalitatívnej
stránke.
8) Interpretácia zistených výsledkov výskumu.
9) Následná prezentácia výsledkov na odborných vedeckých
konferenciách a publikácia výsledkov.

Cieľové vedomosti, ktoré má mať žiak po absolvovaní
predmetu osvojené:
- poznať
technologické
postupy
pri
adaptáciách,
rekonštrukciách a opravách stavebných objektov;
- poznať pracovné pomôcky, náradie, strojové vybavenie
a materiály;
- poznať špeciálne pracovné činnosti pri odstraňovaní porúch
stavebných konštrukcií a pri obnove stavieb;
- poznať bezpečnostné a protipožiarne predpisy pri búracích
a adaptačných prácach;
- poznať
zásady
ochrany
životného
prostredia
pri
rekonštrukciách a adaptáciách budov. (Základné pedagogické
dokumenty 3661 2 murár)

Záver
V súčasnej dobe, kedy technika a technológie napredujú
obrovským tempom a prax vyžaduje absolventov s čo najväčším
rozhľadom v danom obore, existujú ešte technické odborné
predmety, ktoré strádajú mnoho nedostatkov. Jedným z nich je
aj predmet Prestavby budov, ktorý sa vyučuje v učebnom
odbore murár na stredných odborných školách stavebného
zamerania.
V príspevku sme uviedli problematiku projektu, ktorým sa
budeme zaoberať počas nášho doktorandského štúdia. V úvode
sme objasnili dôvody tvorby inovačných učebných materiálov
pre predmet Prestavby budov. Pre čo najúspešnejší priebeh
nášho projektu bolo potrebné stanoviť cieľ a jednotlivé etapy,
podľa ktorých budeme postupovať pri jeho realizácii, čo sme

Aktuálna učebnica predmetu Prestavby budov
Učebnica pre odborný predmet Prestavby budov používaná
v učebnom odbore 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 je zastaralá. Či už ide o jednotlivé materiály alebo
technológie
a
technologické
postupy
používané
pri
rekonštrukciách, adaptáciách a opravách budov, informácie
v učebnici sú neaktuálne. Okrem aktuálnosti nosnej časti učiva
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následne tiež uviedli v našom príspevku.
Dúfame že výsledky nášho projektu budú prínosom nie iba
pre danú oblasť predmetu Prestavby budov, ale môžu poukázať
na dôležitosť aktualizovať učebné materiály aj v iných
odborných predmetoch na stredných odborných školách
technického zamerania.
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SUKCES ŻYCIOWY JAKO WARTOŚĆ W PERCEPCJI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Tomasz ŁĄCZEK
Abstrakt
Sukces życiowy to zagadnienie, które w ciągu ostatnich lat podejmowane jest coraz częściej przez autorów różnych prac o
charakterze popularyzatorskim, popularno – naukowym i naukowym. W procesie wychowania sukces życiowy, jako cel stawiany przez
nauczycieli do osiągnięcia dla młodzieży nie występuje często. Jest to spowodowane m.in. faktem zaangażowania się współczesnej
szkoły w realizację celów mniej odległych w czasie, tj.: nauczanie, wychowanie, a przede wszystkim próbą zaspokojenia podstawowych
potrzeb uczniów tj.: potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, poznawania świata i siebie samego w przebiegającym podmiotowo procesie
nauczania.
Abstract
Success in life is an issue that in recent years, is increasingly being taken by the authors of a variety of popular scientific works,
popular - and scientific research. In the process of bringing success in life, as the objective pursued by the teachers to achieve for
young people does not occur often. This is due inter alia fact engage in contemporary school goals less distant in time, namely:
teaching, education, and above all an attempt to meet the basic needs of students such as: the need for security, acceptance, learning
about the world and himself in the process of extending learning subjectively.
Słowa kluczowe: Sukces. Nauczanie. Wychowanie. Potrzeba bezpieczeństwa. Akceptacji. Poznawania świata i siebie samego.
Key words: Success. Teaching. Education. The need for security. Acceptance. Learning about the world and himself.
Wprowadzenie

znajdują się na dole piramidy, zaś każde następne powyżej.
Teoria A. Maslowa zakłada, że dopiero po zaspokojeniu potrzeb
podstawowych, możliwe jest działanie zmierzające do
skutecznego zaspokojenia potrzeb wyższych. Jeśli zatem
uznamy, iż osiągnięcie sukcesu życiowego jest potrzebą wyższą,
a zatem jej zaspokojenie jest możliwe tylko dla osób, które
osiągnęły gratyfikację i zaspokojenie potrzeb niższego rzędu.
Już na tym etapie analizy zagadnienia uwidacznia się pewien
dylemat, którego szersze omówienie powinno sprzyjać
pogłębionemu zrozumieniu problematyki sukcesu życiowego.
Oto bowiem założyć można, że teoretycznie więcej osób
pragnie osiągnięcia sukcesu życiowego, aniżeli rzeczywiście go
osiąga. Ludzie próbują bowiem realizować własne potrzeby, ale
ilość i jakość zaspokajanych przez nich potrzeb jest ostatecznie
zbyt niska w porównaniu do własnych w tym zakresie
oczekiwań. Poza tym, indywidualne oczekiwania jednostki mogą
być uświadomione i nieuświadomione, przy czym ich pełne
uświadomienie jest często niemożliwe przed osiągnięciem
(realizacją) pewnego poziomu oczekiwań uświadomionych.
Przykładem może być tutaj uczeń, który osiąga oceniane przez
nauczyciela efekty przyswajania przez siebie wiedzy na
poziomie dostatecznym. Jego potrzeba uzyskania wyższych
ocen jest potrzebą uświadomioną. Jednak dopiero, gdy osiągnie
on przeciętną ocen kwalifikującą go jako ucznia z większością
ocen uzyskanych na poziomie dobrym, dochodzi on do
uzmysłowienia sobie tkwiącego w nim wcześniej przekonania, iż
chciałby on być uczniem uzyskującym oceny bardzo dobre, a
nie tylko dobre (choć te przecież są ocenami lepszymi, aniżeli
dostateczne). Oczywiście przykład ten może uznany jako
niedoskonały. Co bowiem sądzić w sytuacji, gdy przytoczona w
powyższym przykładzie potrzeba osiągania ocen bardzo

Obserwując zmieniającą się współcześnie rzeczywistość
szkolną warto zastanowić się nad zagadnieniem dotyczącym
sukcesu życiowego. Powodów skłaniających do bliższej analizy
tego zagadnienia jest wiele. Jednym z nich jest fakt, iż
pragnienie osiągnięcia sukcesu życiowego jest przez wielu ludzi
czymś oczekiwanym i wpisywanym w cele, które stawia sobie
do osiągnięcia w życiu człowiek. Znaczna część celów, (w tym
celów życiowych) wynika z odczuwanych potrzeb. Z autopsji,
ale również ze znajomości dokonań psychologii wiemy, że każdy
człowiek odczuwa pewne potrzeby, które mogą być
realizowane, bądź nie w toku przebiegu następujących po sobie
kolejnych lat życia. Jednym z elementów świadczących o stylu
życia, ale również częścią wyznaczającą poziom aktualnego
stanu zadowolenia z życia jest właśnie m.in. sposób realizacji
własnych potrzeb. Wśród zdiagnozowanych przez psychologów
potrzeb odczuwanych przez człowieka, jest pewna ich grupa
związana z samorealizacją. Jej znaczenie w życiu człowieka
można skrótowo przedstawić w postaci zamieszczonego poniżej
opisu.
A. Maslow na bazie wieloletnich obserwacji i badań własnych
sprecyzował pewien model, który znany jest w literaturze
naukowej pod nazwą piramidy potrzeb A. Maslowa. Struktura ta
zakłada, iż jednostka posiada różne potrzeby, które można
pogrupować na pięć zasadniczych obszarów: potrzeby
fizjologiczne
(np.:
jedzenie,
oddychanie),
potrzeby
bezpieczeństwa (np.: doznawania opieki, spokoju), potrzeby
miłości i przynależności (np.: miłość, więzi emocjonalne),
potrzeby szacunku i uznania (np.: poważanie, kompetencja)
oraz potrzeby samorealizacji (np.: posiadanie celów,
realizowanie ich) (Maslow, 2006). Pierwsze z ww. potrzeb
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dobrych powstała dopiero w czasie, gdy uczeń uzyskiwał już
oceny dobre. W takiej przecież sytuacji powstała nowa
potrzeba, a nie doszło do uświadomienia potrzeby tkwiącej w
uczniu wcześniej. Tym niemniej, osiągnięcie sukcesu życiowego
w sytuacji, gdy większość potrzeb niższego rzędu jest
niezrealizowana wydaje się być bardzo trudne, czy dla wielu
wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Taki układ wydaje się
znajdować
odzwierciedlenie
w
obserwacji
otaczającej
codziennie rzeczywistości.
Poziom potrzeb, który jednostka uważa za wystarczający, aby
daną potrzebę określić jako zaspokojoną jest wynikiem szeregu
czynników. W odniesieniu do potrzeb niższego rzędu
(znajdujących się w pierwszej grupie, tzn. będących „podstawą
piramidy”), to są one regulowane m.in.: przez własne
możliwości anatomiczne, metabolizm, styl życia, itp. Przy
realizacji potrzeb wyższego rzędu wzrasta znaczenie nie tyle
predyspozycji fizjologicznych, co zwiększa się udział osobistych
predyspozycji psychicznych, osobowościowych. Zaspokajając
potrzebę bezpieczeństwa jednostka uzależniona jest w pewnym
stopniu m.in.: od indywidualnego progu wrażliwości na
docierające z zewnątrz bodźce czy reakcji organizmu na
czynniki stresogenne. Potrzeba miłości i przynależności
realizowana jest w dłuższym okresie czasu, a uzyskanie
szacunku czy uznania podlega ciągłej weryfikacji przez ocenę
innych tego, co człowiek egzemplifikuje na zewnątrz. Z kolei
znajdująca się na „szczycie piramidy” potrzeba samorealizacji
związana jest choćby z poziomem aspiracji człowieka w zakresie
samodoskonalenia czy systemem wyznawanych wartości.

bogatszy w wiedzę i doświadczenie. Często równocześnie
wzrasta umiejętność logicznego rozumowania oraz zdolność do
racjonalnego przewidywania następstw podjętych czynności.
Tak sukcesywnie następuje rozwój jednostki. Poszerzają się
horyzonty myślowe, utrwalają się poglądy, radykalizują sądy i
dokonywane oceny.
Niebagatelną rolę w opisywanych tutaj pozytywnych
procesach zachodzących w człowieku w okresie jego dorastania
mają rodzice. Autorytet, który wzmacnia przekazywane
werbalnie treści powoduje, że młodzi ludzie z zaangażowaniem
przystępują do proponowanych im przez rodziców zadań. Nie
chodzi tutaj o zaistnienie u młodzieży postawy braku analizy,
bezkrytycznego podejścia do wykonywania jakichś czynności,
ale o pewną wartość dodaną, którą niesie ze sobą pozytywny
przekaz czegokolwiek przez człowieka, który darzony jest u
odbiorców pewnym autorytetem. Również nauczyciele i
wychowawcy w znaczący sposób mogą wpływać na wyzwania
podejmowane przez młodych ludzi. Podmiotowe traktowanie
uczniów polegające na indywidualnym podejściu do każdej
osoby, na prowadzonej w partnerski sposób rozmowie sprzyja
rozpoznaniu przez ucznia własnych możliwości w zakresie celów
i dążeń.
Proces odkrywania własnego potencjału osobniczego jest
długoterminowy i u jednostek aktywnych, posiadających wysoki
stopień aspiracji, dążących do osiągnięcia sukcesu życiowego
trwa często przez całe życie. Dokonuje się on nie tylko w
obszarze systematycznie prowadzonej przez szkołę edukacji, ale
ma miejsce również w procesach autorealizacyjnych. Jednym z
takich procesów jest samoedukacja, którą może i powinna
prowadzić młodzież niezależnie od uczestniczenia w zajęciach
lekcyjnych czy akademickich, a szczególnie ta jej część, która
teoretycznie ze względu na wiek ma już pewien stopień
rozeznania co do własnych zainteresowań i sprecyzowane
sposoby osiągania zamierzonych celów (mam tutaj na myśli
m.in.
młodzież
akademicką).
Zakres
wiadomości
przekazywanych przez nauczyciela w trakcie poszczególnych
jednostek lekcyjnych, to przecież tylko część wiedzy, która
powinna być opanowana przez ucznia w przewidzianym okresie
czasowym takim jak semestr czy rok szkolny (ew. akademicki).
Pozostałe
wiadomości
powinny
być
pozyskiwane
z
podręczników szkolnych, encyklopedii, prasy, naukowej
literatury przedmiotu czy zasobów internetowych. Taki proces
wymaga jednak cierpliwości, samodyscypliny i wytrwałości.
Oprócz więc nauczania, w odkrywaniu własnych możliwości
przez ucznia niezbędne jest też samonauczanie.

Potencjał osobniczy młodzieży szkolnej a realizacja
własnego planu samorealizacji
W celu określenia tego, które z czynników oddziałują na
wystąpienie u jednostki zakresu poszczególnych potrzeb i
doprecyzowanie tego, w jakim stopniu możliwe jest ich aktualne
przez jednostkę zaspokojenie, niezbędne jest rozpoznanie
tkwiącego w każdym człowieku indywidualnego potencjału
osobniczego. Jest to czynność mająca ogromne znaczenie dla
efektywności podjęcia dalszych działań ukierunkowanych na
osiągnięcie wyznaczonych celów. Szczególne znaczenie ma to w
przypadku młodzieży, bowiem okresowi adolescencji towarzyszy
szereg nagłych i często niesygnalizowanych zmian w
zachowaniu, myśleniu czy wartościowaniu. Środowisko
rodzinne, które do pewnego okresu w życiu człowieka ma
wpływ wiodący, w okresie dojrzewania traci na ważności. Dla
młodego człowieka ważniejsza wydaje się być akceptacja
rówieśników, która realizowana może być czy to na poziomie
życia szkolnego w środowisku klasowym czy to na polu
przebywania w grupie rówieśniczej zlokalizowanej np. w okolicy
miejsca zamieszkania jednostki. Przynależność do określonego
środowiska rówieśniczego wiąże się często z internalizacją
wartości uznawanych przez grupę czy też okazywanych przez
poszczególnych jej członków zachowań odnoszących się
zarówno do osób tworzących daną grupę, jak i do pozostałych,
będących poza obrębem danej społeczności osób. Członkowie
grupy w zakresie własnych uzdolnień wykazują tylko te z nich,
które są przez innych akceptowane, oczekiwane i ewentualnie
rozwijane.
Taki
stan
rzeczy
sprawia,
że
pewne
samoograniczenie jednostki, tak charakterystyczne dla grup
subkulturowych czy przestępczych jest i w tym przypadku
obecne. Jednak sytuacja, w której uczeń przynależy do jakiejś
grupy rówieśniczej (lub też wielu grup), a pomimo tego
następuje u niego odkrywanie i rozwijanie własnych
zainteresowań, uzdolnień czy możliwości zdarza się najczęściej.
Naturalna, tkwiąca w człowieka potrzeba poznawania świata i
tego, co ten świat może zaproponować działa na zasadzie
sprzężenia zwrotnego. Im więcej poznajesz, tym stajesz się

S. Ludwiczak twierdzi, że samonauczanie występuje wtedy,
gdy:
- „ nauczyciel i uczeń to ta sama osoba,
- program ustalają wspólnie,
- w realizacji programu większą rolę spełnia uczeń,
- realizację programu oceniają wspólnie,
- wspólnie kontrolują realizację programu” (Ludwiczak, 2009,
s. 72).
Wydaje się, że przedstawiony powyżej model samonauczania
można odnieść w prawie niezmienionej formie do prawidłowo
przebiegającego procesu nauczania w szkole. W pierwszym
tylko znajdującym się powyżej wyznaczniku zamiast „nauczyciel
i uczeń to ta sama osoba” wystarczyłoby wprowadzić zmianę i
zapisać „nauczyciel i uczeń to nie ta sama osoba”, a dalsza
treść odpowiadałaby również prawidłowo realizowanemu w
szkole procesowi nauczania. Jak widać obydwa przedstawione
powyżej procesy, a więc proces nauczania i proces
samonauczania mają ze sobą wiele wspólnego. W trakcie
przyswajania przez młodzież w wieku szkolnym wiedzy procesy
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te, powinny zachodzić równocześnie, uzupełniać się i w ten
sposób sprzyjać prawidłowo przebiegającemu procesowi
odkrywania, rozwijania i doskonalenia indywidualnego
potencjału osobniczego.

się do zajęć, utrwalanie poznanego materiału z wykorzystaniem
internetu, itp. traktowane jest przez wielu uczniów w
kategoriach obowiązku. Oprócz uczenia się, młody człowiek
przebywając w szkole przeżywa wiele stresów związanych z
kontaktami
rówieśniczymi,
spełnianiem
wymogów
nauczycielskich wynikających z programu nauczania czy
ekspozycją społeczną dokonującą się choćby w trakcie
indywidualnego odpytywania w klasie. Nie wszyscy uczniowie
potrafią podołać tym wymaganiom. W wielu doświadczanych
przez ucznia trudnościach pomocą służą rodzice, rodzeństwo
lub nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu.
Czasem
jednak
potrzebne
jest
wsparcie
bardziej
usystematyzowane, zorganizowane i długotrwałe. W sytuacjach
trudnych, oprócz systematycznych wizyt, porad czy sesji
terapeutycznych odbywających się w ramach funkcjonowania
lokalnych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych potrzebne
jest też zainteresowanie i wynikająca z niego pomoc okazywana
uczniowi przez pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i
wychowawcę. T. Zimny proponuje wspierające uczniów
działania, które mogą być wykonywane bez wcześniejszej
diagnozy specjalistów, a które polegają na:

„uświadamianiu im obowiązujących norm społecznych,
czyli na zapoznaniu z nimi, na wyjaśnieniu ich istoty oraz
na przedstawieniu zachowań w rozmaitych sytuacjach
zgodnych z tymi normami,

kształtowaniu nawyków zachowań w typowych
sytuacjach, np. zwrotów grzecznościowych,

monitorowaniu
zachowań
uczniów
i
bieżącym
egzekwowaniu od nich zachowania zgodnego z
zaprezentowanymi normami,

przez wskazywanie zachowań uczniów niezgodnych z
nimi, wyjaśnianiu dlaczego i prezentowaniu właściwych
możliwości zachowań zgodnych,

rozmowie i dyskusji nad ustaleniem norm dla zespołu
uczniowskiego, oczywiście zgodnych z normami
społecznymi, a dotyczących realizacji obowiązku
szkolnego, procesu oceniania, itp.,

eksponowaniu
własnym
zachowaniem
wartości
społecznie uznawanych, obowiązujących w środowisku
szkolnym, np. szacunku dla drugiego człowieka,
prawdomówności, itp.” (ibidem, s. 92-93).

Potrzeby ucznia realizowane przez niego w szkole
W pierwszej części tekstu dokonana została syntetyczna
analiza hierarchii potrzeb człowieka opracowana przez A.
Maslowa. Odniesiona ona została do potrzeby osiągnięcia przez
człowieka sukcesu życiowego. Warto zastanowić się, jakie
potrzeby realizowane są przez ucznia w trakcie jego pobytu w
szkole. W pewien sposób ich realizacja wpływa pozytywnie na
osobowość ucznia, rozszerza zakres jego wiedzy, pozwala
poznać własne możliwości, pogłębia wiadomości związane z
własnymi zainteresowaniami, itp., itd. W literaturze naukowej
dotyczącej zagadnień związanych z samorealizacją ucznia w
szkole znaleźć można wiele klasyfikacji tego procesu. W
zależności od tego, czy analiza naukowa dokonywana jest z
uwzględnieniem jako wiodących czynników psychologicznych
czy pedagogicznych, wyodrębnić można również różne zakresy
interpretacji omawianego problemu (interpretacja bardziej
psychologiczna lub analizująca szerzej czynniki pedagogiczne).
Zaprezentowana poniżej typologia uwzględnia z podziałem na
grupy, – ale również i szczegółowo – rozległe spektrum
najczęściej występujących wśród uczniów pragnień, które
realizowane są w trakcie pobytu w szkole.
Według T. Zimnego uczęszczający do szkoły uczeń ma więc
możliwość realizowania potrzeb tj.:
1. „psychiczne posiadania:
 wiedzy teoretycznej o własnościach elementów
rzeczywistości, praktycznej o wartości elementów
rzeczywistości dla siebie i innych ludzi o zmianach tych
wartości,
 postaw wobec środowiska i jego elementów, dóbr
materialnych oraz skutków własnego i cudzego
działania,
 umiejętności i sprawności wykonywania operacji i
czynności;
2. socjopsychiczne posiadania:
 akceptacji biernej i czynnej kolegów, nauczycieli i
rodziców,
 uznania ze strony rodziców i nauczycieli za osiągnięcia w
uczeniu się,
 uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w oddziale
klasowym, szkole, w grupie uczniowskiej;
3. funkcjonalne posiadania:

poczucia mocy działania na elementy rzeczywistości, w
relacji do zadań stawianych uczniowi przez szkołę oraz
w relacji do kolegów,

poczucia przyrostu mocy działania, względem
realizowanych zadań oraz kolegów” (Zimny, 2010, s.
86).

Część działań wspierających powinna być jednak
poprzedzona wstępną, indywidualną, profesjonalną diagnostyką
występujących u uczniów problemów. Takie działanie ma na
celu zwiększenie efektywności udzielonej uczniom pomocy,
bowiem diagnoza problemu obejmuje również odniesienie się
do jego przyczyn, rozpoznanie czynników sprzyjających
powstaniu danej trudności czy patologii. W takiej sytuacji
pomoc może być ukierunkowana nie tylko na przywrócenie
zadowalającego ucznia stanu jego równowagi psychicznej, ale
również na złagodzenie lub wyeliminowanie w przyszłości
powodów oddziałujących na ucznia destrukcyjnie. T. Zimny
stwierdza, że do działań wspierających uczniów, które jednak
powinny zostać poprzedzone wcześniejszą diagnostyką zaliczyć
można te, które polegają na:
 „organizowaniu wspólnych działań z podziałem na
zadania dla poszczególnych uczniów dostosowanych do
zainteresowań i możliwości i integrujących zespół
uczniowski,
 motywowaniu uczniów do uczenia się poprzez
eksponowanie ich osiągnięć,
 nauczaniu rozwiązywania konfliktów wewnętrznych
przez dookreślenie kryteriów wyboru i wartości
nienaruszających norm społecznych dla indywidualnego
ucznia,

Ten sam autor stwierdza, iż w celu realizowania przez szkołę
wymienionych powyżej potrzeb ucznia, niezbędne jest
wcześniejsze zaspokojenie potrzeb, które określa jako:

„potrzeby przedmiotowo – funkcjonalne posiadania
środków działania, takich jak: przybory szkolne,
zeszyty, podręczniki, itp.,

potrzeby przedmiotowe posiadania dobrego stanu
zdrowia, powietrza, napojów, pożywienia, itp.,

potrzeby podmiotowo – funkcjonalne: możność
działania, orientacji w sytuacji, zdolności, itp.” (ibidem,
s. 86-87).
Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i wynikające z niego
zdania tj.: odrabianie zadanych lekcji, bieżące przygotowywania
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nauczaniu rozwiązywania konfliktów zewnętrznych
indywidualnych i grupowych,
- promowaniu zdrowego stylu życia, np. właściwego
odżywiania się, planowania relaksu i odpoczynku oraz
aktywności ruchowej” (ibidem, s. 93).

rozwiązywania problemów jest elementem życia większości
uczniów dzisiejszej szkoły. Współpraca ucznia, rodziców i
pracowników
szkoły
może
sprzyjać
określeniu
najkorzystniejszych
form
rozwiązywania
problemów
uczniowskich. Nie każdy uczeń realizuje zaspokajanie własnych
potrzeb w stopniu adekwatnym do osobistego zapotrzebowania,
nie każdy też obiektywnie ocenia powody powstawania
problemów. Wielu jednostkom potrzebna jest pomoc,
polegająca nie tylko na diagnozie występujących aktualnie
potrzeb
czy
sprecyzowaniu
czynników
utrudniających
funkcjonowanie w szkole, ale również na zaproponowaniu
konkretnych rozwiązań służących poprawie sytuacji.

W sytuacji wystąpienia zagrożenia sytuacją dla ucznia trudną,
prowadzona przez specjalistów diagnostyka prowadzi do
rozpoznania tych zagrożeń. Ten etap jest bardzo ważny dla
całego procesu wspierania ucznia, bowiem pomylenie,
niedocenienie lub przecenienie któregokolwiek z wpływających
na dziecko czynników, może w efekcie prowadzić do działań
chybionych czy też tylko doraźnych, zamiast do np. gruntowego
przebudowania struktury środowiskowej otoczenia ucznia, która
być może w niektórych przypadkach spowodowałaby radykalną
poprawę. Oczywiście, działania doraźne nie są czymś złym.
Wprost przeciwnie, w wielu przypadkach są one konieczne,
bowiem pomagają one ustrzec ucznia, będącego np. ofiarą
przemocy domowej od destrukcyjnego ataku ze strony
alkoholizującego się rodzica. Tym niemniej poznanie powodów
(po wcześniejszej ich weryfikacji dokonanej w trakcie
przeprowadzania indywidualnej diagnozy ucznia), które
wpływają, ale również i tych, które wpływać mogą na
rozwijanie się sytuacji trudnej u ucznia jest zadaniem
kluczowym dla obrania przynoszącej zamierzone efekty strategii
pomocowej. T. Zimny wśród zagrożeń mogących implikować
sytuacje trudne wymienia te, które wynikać mogą:
 „ze środowiska rodzinnego,
 z własności charakteru ucznia (np. duży temperament
charakteryzujący się znaczną przewagą siły pobudzenia
nad siłą hamowania przy jednoczesnej dużej ruchliwości
procesów nerwowych),
 z własności zdrowotnych ucznia,
 z niskich zdolności ucznia,
 z zaległości w spełnianiu wymagań programowych, ze
środowiska rówieśniczego” (ibidem, s. 93).

Podsumowanie
Sukces życiowy to zagadnienie, które w odniesieniu do
młodzieży w wieku szkolnym rozpatrywane może być jako jeden
z obszarów umiejscowionych w przestrzeni potrzeb.
Zaspokojenie potrzeb podstawowych sprzyja określeniu, próbie
zbliżenia się oraz realizacji potrzeb wyższego rzędu, w tym tych
związanych z samorealizacją. Z tego też powodu sukcesywne
rozwiązywanie problemów uczniowskich sprzyja określaniu i
precyzowaniu kolejnych potrzeb wyższego rzędu, wśród których
występuje potrzeba osiągnięcia sukcesu życiowego. Dla
młodzieży w wieku szkolnym w sytuacji, gdy zakres
przeżywanych przez nią problemów jest wysoki, zagadnienia
związane z celami życiowymi, sensem życia czy sukcesem
życiowym stają się mniej ważne. Dużo istotniejsze jest wtedy
dla młodych ludzi wyjście z bieżącego kryzysu, zażegnanie
stresów i frustracji wynikających z doznawanych aktualnie
trudności. Wartość sukcesu życiowego w percepcji młodzieży
szkolnej jest więc w jakiś sposób uzależniona od stopnia
zaspokojenia bieżących potrzeb zlokalizowanych w hierarchii A.
Maslowa jako potrzeby niższego rzędu.
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diagnoza sprzyja ustaleniu skutecznych działań zmierzających
do rozwiązania sytuacji konfliktowej. Część sytuacji trudnych
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 przerzucenie decyzji na inne osoby,
 radzenie się rodziców, wychowawców, kolegów, innych
osób,
 dokonanie szczegółowej analizy swoich potrzeb, możności
i wyboru, który okazał się najkorzystniejszy (uwaga:
możności działania nie tylko dotyczą wiedzy, umiejętności,
sprawności postaw, ale także ograniczeń psychicznych
działania wynikających z zaakceptowanych wcześniej
norm)” (ibidem, s. 94).
Przedstawiony powyżej aspekt doświadczania przez ucznia
sytuacji trudnych i wynikających z tego obieranych strategii
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ARGUMENTY ZDÔVODŇUJÚCE POTREBU POSILNENIA TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA
ARGUMENTS JUSTIFYING THE NEED TO STRENGHEN TECHNICAL EDUCATION
Dana DOVALOVÁ
Abstrakt
Technické vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou všeobecného vzdelávania na základných školách a vytvára základ pre štúdium
technických odborov na stredných odborných školách. Potreba technického vzdelania je zdôrazňovaná aj v súvislosti so štúdiom
umeleckých výtvarných odborov a nedostatkom príležitostí rozvoja žiakov technickým smerom v čase mimovyučovacích aktivít.
Prebiehajúce legislatívne zmeny v rezorte školstva neprinášajú posilnenie pozície technického vzdelávania na základných školách,
a preto aj v dôsledku nedostatočnej motivácie žiakov dochádza k poklesu ich záujmu o technické odbory. Rozvoj všeobecného
technického myslenia podporuje ďalšie napredovanie študenta aj v umeleckých výtvarných odboroch a vytvára mu širšie možnosti
realizovania umeleckého zámeru.
Abstract
Technical education is an integral part of general education in primary schools and provides a basis for studying technical subjects at
secondary vocational schools. Need of technical education is also emphasized in connection with the study of visual arts disciplines and
the lack of opportunities for the development of pupils' technical direction at the time of extra-curricular activities. On-going legislative
changes in the education sector do not strengthen the position of technical education in primary schools and, therefore, due to lack of
students' motivation decreases their interest in technical fields. Development of technical thinking encourages further progress in
students' artistic and a creative discipline creates a greater possibility of realizing his artistic intent.
Kľúčové slová: Technické vzdelávanie. Umelecké výtvarné odbory. Pokles záujmu o technické odbory.
Key words: Technical education. Fields of creative art. Decrease interest in technical fields.
Úvod

strane vyučujúcich techniky na základných školách, ktorým
štátny vzdelávací program úrovne ISCED 2 znížil hodinovú
dotáciu na vyučovanie tohto predmetu a jednotlivé školy vo
väčšine prípadov nevidia potrebu tento fakt zmeniť určením
aspoň jednej disponibilnej hodiny práve pre tento predmet.
Stredné odborné školy sa tak musia popasovať so situáciou, že
žiaci, ktorí k nim prichádzajú, nevedia pracovať s jednoduchým
náradím a nemajú základné pracovné návyky.
Technické vzdelanie má svoje nezastupiteľné miesto aj vo
výtvarnom umeleckom vzdelávaní. Technický základ získaný na
základnej škole patrí spolu s výtvarným talentom
medzi
východiskové
predpoklady štúdia na umeleckých školách
výtvarného smerovania. Technika je teda základným prvkom
nielen pre odbory technického zamerania, ale je opodstatnenou
súčasťou aj niektorých humanitných študijných oblastí, medzi
ktoré môžeme v našom ponímaní zaradiť aj umelecké odbory
štúdia.

V súvislosti s prípravou nového školského zákona pred rokom
2008 učitelia základných i stredných škôl očakávali, že nová
legislatíva prinesie spružnenie a zlepšenie práce v školskom
systéme a napomôže rozvoju jednotlivých škôl a ich
napredovaniu v súlade s novými trendmi a požiadavkami či už
príslušného regiónu alebo celej spoločnosti. Za jednu
z najvýznamnejších legislatívnych zmien možno označiť
zavedenie vzdelávacích programov. MŠVVaŠ SR vydalo štátne
vzdelávacie programy pre jednotlivé stupne vzdelania, ktoré sa
stali základom pre vytvorenie školských vzdelávacích programov
pre všetky materské, základné a stredné školy i školské
zariadenia. Štátne kurikulum obsiahnuté v štátnych
vzdelávacích
programoch
vymedzuje
školám
povinné
vzdelávacie minimum a poskytuje im priestor na jeho
rozširovanie
a
na
vytváranie
vlastného
zamerania
prostredníctvom disponibilných hodín, ktorými môžu posilniť
niektoré vyučovacie predmety alebo dokonca vytvoriť nové
predmety. Školy túto možnosť využili a vo svojich školských
vzdelávacích programoch zohľadnili aktuálne požiadavky
rodičov a spoločnosti, v rámci ktorých je preferovaná najmä
výučba cudzích jazykov a rozvoj počítačovej gramotnosti.
Každý učiteľ očakával zlepšenie postavenia práve tej oblasti,
ktorá zodpovedá jeho aprobácii. Sklamanie preto nastalo na

1 Problematika posilnenia technického vzdelávania
v kontexte súčasnej reality
V dôsledku realizácie obsahovej reformy je vyučovanie
technických predmetov na základných školách skôr na ústupe
a ak nedôjde k zmenám vo vzdelávacích programoch
nemôžeme očakávať nápravu tohto stavu. Tu máme na mysli
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jednak zmeny v štátnom vzdelávacom programe a jednak
zmeny v školských vzdelávacích programoch. Čo sa týka
školských vzdelávacích programov, školy by mali viac využívať
disponibilné hodiny na posilnenie pracovnej a technickej
výchovy žiakov. Uvedomujeme si však, že to naráža na problém
motivácie školy k takémuto kroku ako aj problém finančných
zdrojov potrebných k vytváraniu primeraných materiálnotechnických podmienok k realizácii učebných disciplín
pracovného a technického zamerania na školách. Čo sa týka
štátneho vzdelávacieho programu, tu by riešením mohlo byť
posilnenie vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
Žiaci môžu počas štúdia na základnej škole navštevovať aj
iné vzdelávacie inštitúcie. Ak sa žiaci chcú zdokonaľovať
v cudzích jazykoch, počítačovej gramotnosti majú možnosť
navštevovať akadémie vzdelávania a naplno rozvíjať svoju
záľubu. Ak sa chcú venovať hudbe, spevu, tancu či hudobnodramatickému alebo výtvarnému umeniu môžu navštevovať
základné umelecké školy, ktoré ponúkajú široké možnosti
zdokonaľovania sa v umeleckých odboroch. Základné umelecké
školy vytvárajú v žiakovi prvotné návyky a vzbudzujú záujem
o určitý odbor umeleckého vzdelávania. No ak sa žiak zaujíma
o techniku či už v oblasti strojárstva, drevovýroby, odevného,
automobilového priemyslu a podobne, jeho možnosti sú veľmi
oklieštené, nemá takú jednoduchú možnosť ako pri štúdiu
cudzích jazykov alebo umeleckých odborov. Aj to je dôvod,
prečo by sme mali posilniť technické vzdelávanie na základných
školách, či už zvýšením hodinovej dotácie predmetu technika
alebo možnosťou voliteľných predmetov, prípadne vytvorením
krúžkov, ktoré budú pre žiaka zaujímavé, inšpiratívne a budú
vytvárať vzťah k technike a rôznym remeslám.
Nemôžeme očakávať zvýšený záujem o štúdium technických
odborov, ak nezačneme vytvárať pozitívny vzťah žiaka týmto
smerom už od základnej školy, kde je bohužiaľ vyučovanie
techniky na ústupe.
V súčasnosti opäť prebiehajú legislatívne zmeny v rezorte
školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa snaží
alokovať viac žiakov na stredné odborné školy, do študijných a
učebných odborov, čo rieši napríklad zavedením hranice
priemerného prospechu žiaka zo základnej školy (v ktorom
napríklad technika nie je zohľadnená) ako kritéria pre možnosť
uchádzania sa o štúdium na gymnáziu. Vnímame to ako snahu
o realizáciu potrebnej pozitívnej zmeny, ale zabezpečovanú
vyslovene formálnym spôsobom, pretože tu naďalej absentuje
predchádzajúce
vytváranie
adekvátnych
pracovných
a technických zručností. Možno to interpretovať ako „trestanie“
slabo prosperujúcich žiakov ich umiestňovaním na študijných
odboroch, pre ktoré v predchádzajúcom období u nich nebol
jednak ani vytváraný záujem a jednak ani rozvíjané
predpoklady. O dosiahnutie želanej zmeny sa vôbec nesnažíme
rozvojom manuálnych zručností žiakov na základnej škole.
Podľa nášho názoru práve tu, na základnej škole, je potrebné
vytvárať u žiakov vzťah k technike. Práve v tomto období sa
formuje budúce profesijné zameranie žiakov, kladú sa základy
ich profesijnej orientácie, formuje sa ich vzťah k technickým aj
humanitným smerom. Toto je ten správny čas, aby prišli do
kontaktu s rôznymi materiálmi, tvarovali ich, osvojovali si
správne návyky práce s náradím, nástrojmi, nadobúdali
vedomosti a určité zručnosti v základných technologických
postupoch spracovania materiálov ako drevo, papier, plast, kov,
textil a pod. Toto je ten správny čas, aby si osvojili náležité
zručnosti používania rôznych nástrojov a prístrojov, s ktorými
možno prídu do kontaktu v bežnom živote, napr. pri
elementárnych technických prácach v domácom prostredí,
alebo
budú
neoddeliteľnou
súčasťou
ich
budúceho
zamestnania.
V tak malom časovom priestore, ktorý má učiteľ techniky k

dispozícii, musí disponovať obrovským majstrovstvom, aby
dokázal naplniť všetky tieto atribúty a to nehovoriac o chabom
materiálnom zabezpečení vyučovania, a zastaranom a
nevyhovujúcom vybavení dielní na mnohých základných školách
(Hašková, Pisoňová, Bitterová, 2011).
2 Technické vzdelanie v kontexte štúdia umeleckých
výtvarných odborov
Výtvarník, ktorý sa chce uplatniť v dnešnej modernej dobe,
musí disponovať mnohými zručnosťami, musí byť zorientovaný
v rôznych oblastiach, musí sa oboznamovať s novými trendmi,
a to nielen umeleckými ale aj v oblasti nových materiálov
a technológií. Aktívny výtvarník musí byť multifunkčný človek,
ktorý ovláda problematiku výtvarného umenia a to od
technologických záležitostí, cez estetické aspekty až po dejiny
umenia. Pri realizovaní svojho umeleckého zámeru sa
nezaobíde
bez
profesionálneho
ovládania
grafických,
animačných a ďalších počítačových programov, poznania
moderných materiálov a technológií spracovania plošných
a priestorových objektov.
Technické vzdelanie teda patrí
k základnej výbave každého dobrého výtvarníka, ktorý nielen
navrhuje ale aj zhotovuje dielo. Potrebuje ho, aby nebol
odkázaný na korekciu a pomoc pri tvorbe technickej časti
realizácie na technikov a to od technického nákresu, výkresu až
po samotné spracovanie materiálu. Úspešné absolvovanie
výtvarných študijných odborov umeleckých škôl si preto
vyžaduje, aby žiak mal osvojené základné technické zručnosti
a návyky a tie pretavoval do tvorby umeleckého objektu,
predmetu, diela, ktoré môže mať nielen estetický ale aj
úžitkový charakter. Sochár používa rôzne ručné náradia ako
dláta, kladivá na opracovanie kameňa. Musí mať výtvarné
vzdelanie spojené s výbornými remeselnými zručnosťami
a poznatkami technologických postupov i vlastností daných
materiálov, s ktorými pracuje. Podobnú pozíciu má aj keramik –
modelár. Takisto odevný dizajnér nedokáže navrhovať
realizovateľné modely bez toho, aby poznal vlastnosti textílií,
technologické postupy spracovania odevov ako i samotnú
konštrukciu strihov. Namaľovať či nakresliť sa dá čokoľvek, no
nie zhotoviť v materiáli. Grafici sa stretajú s klasickými
grafickými technikami. Pracujú s rydlami, učia sa obsluhe,
údržbe i nastavovaniu grafického lisu. V prípade maľby si laik
môže myslieť, že v tomto odbore bude iba maľovať obrazy.
Zabúda však, že i maliar si musí zostaviť napínací rám, napnúť
plátno a pripraviť podklad. Ak realizuje nástenné techniky,
stáva sa z neho v prvom rade murár – omietkar, ktorý si musí
pripraviť stenu na realizáciu umeleckého zámeru. Pri vykladaní
mozaiky sa zasa mení na obkladača, ktorý teoreticky i prakticky
musí ovládať
moderné technologické postupy lepenia
keramických, kameninových a podobných materiálov na
omietku. Sklárske umelecké odbory si vyžadujú od študenta
technickú zručnosť, precíznosť a ovládanie technologických
postupov tvárnenia, fúkania, brúsenia a iných spôsobov
spracovania skla. S tvarovaním rôznych materiálov sa stretajú
i priemyselní dizajnéri, ktorí svoje návrhy dizajnu rôznych
spotrebičov, zariadení, dopravných prostriedkov a pod.
zhotovujú nielen v digitálnej forme, ale aj ako trojrozmerné
modely v zmenšenej mierke. Výtvarník musí vedieť previesť
svoj návrh do technického nákresu, jeho umiestnenie v interiéry
či exteriéry, potrebuje poznať spôsoby premietania, vedieť čítať
a zhotovovať technický výkres. Môžeme teda konštatovať, že
štúdium výtvarných odborov je orientované nielen humánnym,
ale z veľkej časti i technickým smerom.
Záver
Naše
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vzdelávania na základných školách nevychádza iba zo
skutočnosti oslabovania pozície stredných odborných škôl
spojeného so zánikom aj rôznych potrebných učebných odborov
a potreby riešenia tohto problému, ale aj z potreby a dôležitosti
technického vzdelania aj pre štúdium umeleckých smerov.
Podľa nášho názoru je technika dôležitou súčasťou
vzdelávacieho systému nielen pre technické smery štúdia a
všeobecný rozvoj jedinca, ale je dôležitým elementom pre
úspešnú tvorbu samostatného umelca – výtvarníka. Technika
ako taká nachádza uplatnenie v mnohých smeroch profesijného
i spoločenského života, preto by sme mali podporiť jej rozvoj už
od základných škôl a nie zmrazovanie ako to spôsobuje
nastolený štátny vzdelávací program pre úroveň vzdelávania
ISCED 2 (Vargová, Noga, 2011).
Všeobecné technické vzdelávanie je nezastupiteľné na
dosiahnutie technickej gramotnosti, prispieva k vyššej kvalite
života, nedocenenie toho vzdelania je jednou z príčin nižšej
vedomostnej úrovne slovenských žiakov najmä v kreatívnom a
analytickom riešení problémových úloh (Ďuriš, 2005). Rozvoj
všeobecného technického myslenia môže podporiť ďalšie
napredovanie jedinca, rozväzuje mu ruky a vytvára široké
možnosti realizovania umeleckého zámeru. Nedocenenie
technického vzdelávania má za následok zníženie kreatívneho
riešenia úloh, logického myslenia a obmedzenia možností
riešenia praktických cvičení aj vo výtvarných odboroch štúdia.
Uvedené skutočnosti považujeme za závažný argument pre
posilnenie technického vzdelávania na základných a stredných
školách.
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DÔLEŽITOSŤ TVORBY UČEBNÝCH MATERIÁLOV VO VÝCHOVNO –VZDELÁVCOM PROCESE
RECENZIA NA PUBLIKÁCIU „TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ“
THE IMPORTANCE OF THE EDUCATIONAL MATERIALS DEVELOPMENT FOR EDUCATIONAL PROCESS
PUBLICATION REVIEW „THE THEORY AND PRACTICE OF EDUCATIONAL MATERIALS DEVELOPMENT“
Melánia FESZTEROVÁ
Oldřich Lepil: Teorie a praxe tvorby výukových materiálů.
1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci,
2010, 97 s. ISBN 978-80-244-2489-7.

a telovýchovy Českej republiky pod názvom „Zvyšovaní kvality
vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů“ (reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/07.0074).
Publikácia je monotematické dielo, orientované na učebné
materiály a ich tvorbu. Hlavnou myšlienkou je využívanie
nových foriem vzdelávania v prírodovedných disciplínach
s využitím
multimédií.
Úlohou
je
zvýšiť
efektívnosť
prírodovedného vzdelávania. Cieľom je nielen vysvetliť
dôležitosť učebných materiálov vo výchovno - vzdelávacom
procese, ale aj možnosti ich tvorby a využitia. Už niekoľko
desaťročí práve informačné technológie a multimédia vytvárajú
podmienky pre rozvoj nových foriem a metód vzdelávania.
Spracovanými témami ako aj svojím obsahom sa dostáva do
rúk čitateľov jedinečná publikácia. Je orientovaná na
pedagogicko - metodické zvyšovanie úrovne učiteľov, na
skvalitnenie a na zvýšenie efektívnosti ich práce s ohľadom na
vybrané prostriedky vyučovania a dostupnú didaktickú techniku.
Recenzovaná publikácia je členená do dvoch hlavných oblastí:

učebné materiály, učebnice a využitie možností, ktoré poskytujú
multimédia (IKT) v prírodovednom vzdelávaní. Prezentuje
možnosti využitia multimédií v prírodovednom vzdelávaní, s
ohľadom na celý rad výhod (interaktívne zásahy do vyučovania,
vizualizácia, individuálna výučba, simulácia výsledkov, ale aj
priebeh experimentov), ktoré umožňujú. Teorie a praxe tvorby

Publikácia „Teorie a praxe tvorby výukových materiálů“
autora Oldřicha Lepila vznikla v rámci riešenia projektu
Európskeho sociálneho fondu a Ministerstva školstva, mládeže
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výukových materiálů je publikácia, ktorá je svojím rozsahom a

procesu. V kapitole je uvedený aj prehľad najpoužívanejších
kancelárskych softvérov pre tvorbu učebných materiálov (MS
Word, MS Excel, MS PowerPoint) a tiež Interactive Physics,
Coach 5 ako príklad, ktorý sa dá použiť na tvorbu simulačných
modelov. Kapitola približuje v súčasnej dobe medzi učiteľmi
veľmi obľúbenú a často využívanú interaktívnu tabuľu.
Problematika interaktívnych tabulí je orientovaná na hodnotenie
tejto nové učebnej technológie a na efektívne využívanie
programov v podobe predvádzacích zošitov. Záverečné kapitoly
sú venované webovým informačným zdrojom a tvorbe databázy
odkazov pre použitie vo vzdelávaní prírodovedných predmetov.
Autor súčasne poukazuje na často diskutovaný problém a to na
elektronickú podobu a učebnicovú podobu získavania informácií.
Konštatuje, že žiaci sa ľahšie orientujú v učive, ktoré majú pred
sebou v tlačenej forme. Výsledkom je moderné vzdelávanie,
ktoré ako uvádza „by sa malo odohrávať v systéme navzájom

spracovaním cenným obohatením problematiky súvisiacej
s prírodovedným vzdelávaním. Publikáciu tvorí 5 kapitol
v rozsahu 97 strán.
V prvej kapitole Výukové materiály a východiska jejich tvorby
autor vymedzuje pojmy súvisiace s učebným materiálom (typy,
východiská tvorby) a ich vývoj. Nové možnosti prezentácie
učebných informácií sa zobrazujú aj vo vývoji v oblasti
technológie vzdelávania. Moderné IKT a ich didaktická aplikácia
významne
ovplyvňujú
vybavenie
učební
technickými
prostriedkami. Ako prezentuje autor, ovplyvňujú nielen
metodiku výkladu, pracovný postup žiakov, ale aj ich kontrolu
vedomostí, hodnotenie a iné aktivity. Základom pre tvorbu
učebných materiálov sú: obsah učiva, metódy a organizačné
formy výučby a materiálno -didaktické prostriedky, ktoré
zaisťujú výučbu. Kapitola charakterizuje najvýznamnejšie druhy
učebných materiálov (učebnica, doplňujúca a pracovná
literatúra pre žiakov, odborná a metodická literatúra pre
učiteľov, učebné pomôcky, materiály pre elektronickú
prezentáciu, informačné zdroje na webe a materiály pre e learning). V podkapitole „Výukové materiály a autorský zákon“
sú uvedené právne aspekty tvorby učebných materiálov a
autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským). Táto podkapitola
približuje najčastejšie aplikácie autorského zákona, s ktorými sa
učiteľ stretáva pri využívaní a tvorbe učebných materiálov. V
rukách učiteľa je, ktoré učivo a akým spôsobom využije počas
vyučovacej hodiny. Celá kapitola poskytuje informácie súvisiace
s učebnými materiálmi. Jej záverečná časť je venovaná
voľnému využitiu diela s ohľadom na platný autorský zákon.
V druhej kapitole Učebnice v přírodovědném vzdělávání sú
popísané základné funkcie učebnice, ktorá je kurikulárnym
projektom. Učebnice patria medzi základné školské dokumenty,
sú zdrojom obsahu vzdelávania pre žiakov, plnia informačné,
motivačné, kontrolné a aktivizačné funkcie. Pre učiteľov
učebnice plnia funkciu didaktických prostriedkov, funkcie
prostriedkov
plánovania
učiva,
riadenia
výchovno vzdelávacieho procesu a kontroly. Štruktúrnymi prvkami
učebnice sú: výkladové a nevýkladové zložky a obrazový
materiál. Na učebnice sú kladené odborné, didaktické,
metodické, logické, psychologické, lingvistické, estetické,
hygienické požiadavky, ktoré slúžia ako kritéria pre výber
vhodnosti tej ktorej učebnice z ponuky vydavateľstiev. Každý
prvok zo štruktúry učebnice má svoje miesto vo výchovno vzdelávacom procese žiakov. Nové učebné technológie
vplývajú aj na obsah a koncepciu učebníc. V súčasnej dobe sa
pri tvorbe učebníc kladie dôraz na interaktivitu, multimediálne
spracovanie a hypertextový prístup k učebným informáciám.
Svoje miesto vo výchovno - vzdelávacom procese má
doplňujúca literatúra pre učiteľa i žiaka (odborná a metodická
literatúra pre učiteľa, zbierky úloh, didaktické testy, pracovné
zošity, tabuľky, prehľady poznatkov, doplnkové čítanie,
populárno náučná literatúra, encyklopédie, lexikóny, atlasy).
Stále viac sa presadzujú učebné materiály v elektronickej
podobe. Školská prax je najdôležitejším kritériom, ktorá nám
dáva odpoveď na kvalitu postavených cieľov a v súvislosti s tým
aj na ich konkretizáciu v učebniciach.
Tretia kapitola sa orientuje na prehľad učebných materiálov
pre
elektronickú
prezentáciu
učiva
predovšetkým
v
prírodovedných predmetoch ako vyplýva už zo samotného
názvu Výukové materiály pro elektronickou prezentaci. Hlavnou
úlohou autora bolo vymedziť a priblížiť vybrané typy učebných
materiálov: videozáznam, aplet, multimediálny program,
didaktická počítačová hra, materiál pre interaktívne tabule.
V práci sú tieto vybrané typy učebných materiálov
charakterizované a hodnotené z hľadiska vzdelávacieho

väzbami prepojených objektov, kde na jednej strane je učiteľ
a žiak a na druhej strane je učebnica a moderné učebnicové
zdroje“. Uvedomenie si reality prírodovedného pozorovania, že
jej najcennejším zdrojom je „priame pozorovanie prírodných
javov, reálny experiment a vlastný podiel žiaka na sledovaní
jednotlivých dejov“ nemôže nahradiť internet.
V štvrtej kapitole s názvom Počítačem podporovaný
experiment je popísaný systém pre počítačom podporovaný

experiment, jeho jednotlivé funkčné časti. Použitie systému je
ilustrované na konkrétnom príklade. Pre školské experimenty sa
môžu používať aj systémy, ktoré boli pôvodne určené pre
vedecké účely alebo technickú prax. Obsah kapitoly tvoria
príklady systémov od rôznych výrobcov, ktoré sa v súčasnosti
používajú na našich školách (ISES, Coach, PASCO, Vernier).
Ďalšie možnosti využitia počítača predstavuje videoanalýza.
Videoanalýza umožňuje získavanie informácií o prezentovanom
deji v podobe grafického záznamu resp. zobrazením časových
závislostí. Používa sa pri štúdiu pohybu rôznych objektov a k
spracovaniu dát, ktoré boli získané analýzou videosekvencíí.
V súčasnej dobe medzi ponúkané programy na analýzy patria:
EasyVid 1.5a, VidAnToo, Viana 3.64. Veľmi zaujímavé je aj
riešenie na diaľku ovládaných experimentov vo virtuálnych
laboratóriách.
Posledná piata kapitola pod názvom Technické výukové
prostrědky popisuje základné princípy najdôležitejších
technických výučbových prostriedkov, dataprojektora a
interaktívnej tabule a ich vlastnosti z technického ako aj
didaktického hľadiska. Sú tu uvedené ďalšie prístroje a
zariadenia, v nadväznosti na počítač a dataprojektor, ktoré
umožňujú realizovať ucelený systém prostriedkov pre
interaktívnu výučbu (interaktívny dotykový panel, tablet,
vizualizér).
Recenzovaná publikácia, spôsob a spracovanie témy svedčí
o permanentnej a dlhoročnej práci autora s učebný textom
a tiež s multimédiami v oblasti prírodovedných disciplín. Práve
rýchle sa rozvíjajúce informačno - komunikačné technológie
vytvárajú nové požiadavky na obsah a formy vzdelávania.
Publikácia zdôrazňuje nevyhnutnosť inovácie v prírodovednom
vzdelávaní a súčasne prezentuje aj nové trendy orientované na
spracovanú oblasť. Zdôrazňuje efektívnosť výchovno vzdelávacej činnosti s využívaním multimédií (dynamika
vyučovacej hodiny, príprava učiteľa, podpora podielu aktívnej
činnosti žiaka na vyučovaní a pod.). Základom efektívnosti je
najmä tvorivá práca učiteľa so žiakmi. Obzor čitateľa rozširujú a
zvyšujú záujem o danú oblasť nasledovné časti vložené do
jednotlivých kapitol s názvami: úlohy, najdôležitejšie pojmy,
zhrnutie orientované na vybrané témy. Jednotlivé kapitoly
publikácie uzatvára použitá literatúra. Publikácia je napísaná
veľmi
prehľadne,
zrozumiteľným
jazykom
a logicky
štruktúrovaná. Text rozširujú obrázky a na zvýraznenie
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nadpisov upozorňujú piktogramy. Snaha o prehlbovanie
vedomostí
mladých
ľudí
v prírodovedných
disciplínách, získavanie dobrých teoretických poznatkov a ich
aplikácia v školských podmienkach je v publikácii poňatá veľmi
komplexne. Dielo je svojím aktuálnym obsahom prínosom pre
pedagógov. Autor, uvedomujúc si význam správnej motivácie
a dôležitosť systematického vzdelávania v prírodných vedách
predložili čitateľovi dielo po odbornej stránke veľmi fundované.
Publikácia je originálnym dielom súvisiacim s inováciami
v prírodovednom vzdelávaní, ktoré určite zaujme. Predstavuje
súhrn skúseností a informácií vypracovaných na základe
niekoľkoročných skúseností autora, overených v praxi.

Práca bola podporená projektom KEGA č. 041UKF-4/2011 pod
názvom „Implementácia moderných trendov vzdelávania
z oblasti BOZP do celoživotného vzdelávania“.
doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných
Katedra chémie
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovensko
tel: 00421 37 6408661, e-mail: mfeszterova@ukf.sk

vied,

RECENZE PUBLIKACE ELEKTRONICKÁ UČEBNICA DIDAKTIKA TECHNICKEJ VÝCHOVY
Jan NOVOTNÝ
(KOŽUCHOVÁ, Mária.: Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy.[online]. Bratislava: Univerzita Komenského,
2011. Dostupné na http://ki.ku.sk/cms/utv ISBN 978-80-223-3031-2)
Publikace Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy
je určena jako studijní materiál pro studenty učitelství, ale i pro
stávající učitelskou veřejnost. Učebnice může být nápomocna
při práci jako užitečný materiál při výuce technických předmětů
z didaktického, i technického hlediska. Výhodou učebnice je
také to, že má multimediální charakter a široká veřejnost si ji
tak může velice snadno obstarat.

Každá kapitola začíná cíly, kterých chtějí autoři dosáhnout.
K jejich dosažení si čitatel může snadno ověřit, zda text
pochopil tím, že zodpoví na otázky, které jsou v závěru každé
kapitoly. Tyto otázky jsou koncipovány tak, že každý čitatel
musí uvažovat nad danou tematikou a sám zvažovat možnosti
řešení probírané tematiky.
Součástí učebnice jsou přílohy, které čitateli rozhodně také
stojí za prostudování. V přílohách je uvedena celá řada
informací které výraznou měrou napomáhají realizovat osvojené
teoretické poznatky a východiska přímo do pedagogické praxe.
Součástí příloh jsou tematické plány s časovým rozvrhem učiva,
ukázky příprav na vyučovací hodiny, ale například
i videozáznamy, které mohou být vynikajícím vodítkem při
výuce nejen začínajícím pedagogům.
Za zmínku stojí i velmi dobré technické zpracování
multimediální učebnice, které práci s textem do značné míry
usnadňuje.
Celá publikace působí uceleným dojmem. Autorka v publikaci
vhodně propojila oblasti odborné výuky a předmětové didaktiky,
čímž najde tato publikace ještě širší uplatnění.
Publikaci lze doporučit nejen studentům učitelství a stávajícím
pedagogům
z
oblasti
oborové
výuky
technických
a přírodovědných předmětů, ale i doktorandům a všem těm,
kteří chtějí zdokonalit své pedagogicko - technologické
kompetence.
Publikace,
která
je
na
internetové
adrese
http://ki.ku.sk/cms/utv, čímž je snadno dostupná opravdu celé
široké veřejnosti. Každý, kdo má o publikaci zájem, si ji takto
může snadno opatřit.

Při množství změn, které v posledních desetiletích postihly
oblast výuky technické výchovy, je publikace paní profesorky
Kožuchové a jejich spolu-autorů, cestou k orientaci se v dané
problematice. Tyto změny postihly prakticky shodně školství jak
na Slovensku, tak i v Čechách. Autorka se svým kolektivem
nahlíží na celkovou situaci technického vzdělávání velice
komplexně a s patřičnou fundovaností renomovaných odborníků
v tomto oboru.
Erudovaný text, do potřebné hloubky poskytující základní
orientační informace v rozsáhlé problematice didaktiky
technického vzdělávání, je napříč své odbornosti velice čtivý.
Tím poskytne patřičný náhled odborné i laické veřejnosti.
K tomu výraznou měrou napomáhá i přiložený terminologický
slovník, který je precizně a přehledně zpracován do patřičných
oddílů.

PhDr. Jan Novotný, Ph.D.
Univerzita J. E. Purkyně
Fakulta výrobních technologií a managementu
Na okraji 1001
400 96 Ústí nad Labem
Tel. 475 285 511,
e-mail: novotny@fvtm.ujep.cz
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RECENZE PUBLIKACE VYUŽITÍ ICT U DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Jaroslav ZUKERSTEIN
ZIKL, P. a kol. Využití ICT u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami . 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 128 s.
ISBN 978-80-247-3852-9.

a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
králové na základě výzkumných aktivit tohoto pracoviště.
Uvedená monografie se primárně zaměřuje na oblast využití
informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím
procesu pro cílovou skupinu žáků se specifickými vzdělávacími
potřebami. Je rozdělena do 8 kapitol se členěním do dalších
podkapitol postihujících příslušné kategorie. Monografie je
opatřena všemi povinnými náležitostmi.
Úvodní kapitoly a podkapitoly popisují možnosti využití
informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků
se specifickými vzdělávacími potřebami a opírají se o výzkumné
aktivity autorského kolektivu. Jsou zde uvedeny možnosti jak
využívat potenciál informačních a komunikačních technologií pro
jednotlivé kategorie postižení, například mentální, tělesné,
s vadami zraku apod. Další část práce obsahuje kapitoly, které
jsou zaměřeny na speciální hardware a software v kontextu
s využitím
u
žáků
s různým
zdravotním
postižením
a specifickými potřebami. Závěrečná část monografie je
věnována různým příkladům převážně v podobě pracovních listů
a prezentací, které lze využít při vzdělávání žáků
respektujících uvedené specifické potřeby.
Publikace s názvem Využití ICT u dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami je svým zaměřením vítaným počinem
uvedeného autorského kolektivu, který si velmi dobře
uvědomuje současné trendy v oblasti zpřístupňování ICT široké
veřejnosti. S ohledem na cílovou skupinu žáků, kterých se
uvedený text týká, se jedná o velmi dobrého pomocníka
každému, kdo se uvedenou problematikou zabývá. Svým
obsahem cíleně předkládá oblast nových přístupů ke
vzdělávacímu procesu podpořenou ICT a přispívá tak k podpoře
efektivity vzdělávání různých cílových skupin. Jednotlivé kapitoly
vytvářejí logický sled problematiky a vymezují základní oblasti
vzdělávání žáků cílové skupiny, proto lze publikaci doporučit
jako velmi kvalitní text pro úvodní seznámení s přístupy ve
vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami široké
učitelské veřejnosti.

Nakladatelství Grada Publishing, a.s. vydalo v roce 2011
publikaci Využití ICT u dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami autora Mgr. Pavla Zikla, Ph.D. Uvedená monografie
je prací autorského kolektivu, jehož dalšími členy jsou PhDr.
Petra Bendová, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. a PaedDr.
Martina Maněnová, Ph.D. Uvedená publikace je výstupem
projektu OPVK „Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji“, reg. CZ.
1.07/1.2.01/01.0003,
a
vznikla
na
Ústavu
primární

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.
Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP
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