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GENERÁCIA DNEŠNÝCH ŽIAKOV MÔŽE PRISPIEŤ K ZVÝŠENIU KVALITY ŽIVOTA
NA SLOVENSKU
THE CONTEMPORARY GENERATION OF PUPILS CAN IMPROVE QUALITY
OF LIVE IN SLOVAKIA
Jozef PAVELKA
Abstrakt
Štúdia prezentuje vybrané časti Programového vyhlásenia Vlády SR z mája 2012, ktoré sú zamerané na oblasť podpory vedeckotechnického rozvoja Slovenska a zlepšenie kvality života. Prezentuje niektoré štatistické výsledky o vývoji duševného vlastníctva vo
vybraných štátoch sveta a uvádza návrhy systémových zmien vo vzdelávaní, ktoré by mali zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska
v strednodobom horizonte.
Abstract
This study analyzes selected parts of Program of the Slovak Government of May, 2012, especially these which focus on the
governmental support of scientific development of Slovakia and the improvement of the quality of life. The paper also analyzes
selected statistical results related to the development of spiritual sphere in various states of the world and proposes some systematic
changes in education, especially these which should improve the competitiveness of Slovakia in the near future.
Kľúčové slová: Programové vyhlásenie vlády. Podpora vedecko-technického rozvoja. Duševné vlastníctvo. Všeobecné technické
vzdelávanie.

Key words: The Government Resolution. Support of scientific and technological development. Intellectual property. General technical
education.

Úvod

celkového rozvoja každej krajiny, ale v konečnom dôsledku aj
k úsiliu EÚ, ktorým je zvyšovať jej konkurencieschopnosť voči
USA a Japonsku. (1)

V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky z mája
2012 je uvedená ako jedna z kľúčových úloh „založiť dlhodobé
tendencie pre hospodársky, sociálny, environmentálny
a vedecko-technický rozvoj Slovenska a pre zlepšenie kvality
života. Vláda istôt pre občanov zabezpečí trvalý a udržateľný
hospodársky
rast,
konkurencieschopným
reálnym
hospodárstvom v globálnom priestore, ktoré odvíja svoju
globálnu konkurencieschopnosť od zamestnancov, ktorí
ovládajú moderné svetové technológie, metódy a techniky,
dokážu ich pružne využívať a zdokonaľovať. Vláda si
uvedomuje, že výskum a vývoj patrí medzi najdôležitejšie
faktory ďalšieho rozvoja Slovenska spojeného s rastom kvality
života jeho občanov aj v období hospodárskej, sociálnej,
finančnej a morálnej krízy. Štátna vedná a technická politika
Slovenskej republiky, ako jeden z troch pilierov vedomostnej
spoločnosti, má zabezpečiť hospodársku a spoločenskú
prosperitu krajiny, má prispievať nielen k rozvoju vedomostnej
spoločnosti vlastnej krajiny, ktorá je základným pilierom

Duševné vlastnícvto a prosperita krajiny
Medzi oficiálne ukazovatele hodnotenia výsledkov výskumu
a vývoja a ich účinkov patria o. i. najmä Bibliometrická analýza
– je hodnotením počtu publikácií a ich kvality a Patentová
štatistika – Patent je ochrana intelektuálnych práv k technickým
vynálezom. Aby bolo možné porovnávať patentovú aktivitu
rôznych krajín, sleduje sa počet viacnásobných patentov, t. j.
súborov patentov chrániacich jeden vynález niekoľkými
patentovými úradmi zároveň, väčšinou u European Patent
Office (EPO), U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)
a Japanese Patent Office (JPO). Zdrojom týchto údajov sú
národné a medzinárodné patentové úrady. O patentových
aktivitách napr. v Českej republike v r. 2011 informácie
poskytuje tabuľka 1 (2).

Tabuľka 1 Patentové aktivity Národné patenty a validované európske patenty na území Českej republiky k 31.12.2011 členené podľa
sídla majiteľa
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Z tabuľky 1 vyplýva, že napr. Slovensko má v ČR chránených
60 patentov, pričom v porovnaní napr. s Českom, Nemeckom,
Japonskom, Holandskom, USA atď. je počet patentov veľmi
nízky. Počet prihlášok patentov podaných domácimi
prihlasovateľmi v SR sa vyvíjal od r. 2005 (155 patentov) a v r.
2010 dosiahol počet 235.
Štatistické údaje Svetovej organizácie duševného vlastníctva
WIPO (3) za rok 2010 (Obr. 1) uvádzajú, ktoré krajiny sveta
a ktoré spoločnosti patria k prihlasovateľom s najvyšším počtom
medzinárodných PCT podaní.

vzdelávania s prírodovedným a technickým zameraním. Vláda
postupne inovuje štátne vzdelávacie programy v súlade
s novými prioritami štátnej vzdelávacej politiky, počnúc
predškolskou výchovou, a s aktuálnymi požiadavkami
pedagogickej praxe – zosúladenie obsahu vzdelávania
a odbornej prípravy s aktuálnymi potrebami trhu práce. Preto
podporí zavedenie výučby smerujúcej k rozvoju pracovných
zručností u žiakov základných škôl s cieľom zabezpečiť ich
profesionálnu orientáciu žiakov, osobitne na štúdium na
stredných odborných školách. Bude podporovať zvyšovanie
kompetencií detí, žiakov a študentov s väzbou na vytváranie
konkurencieschopnosti európskeho štandardu hodnotení, napr.
PISA.“ (1)
Z pohľadu potrieb zabezpečenia kvalifikovaných ľudských
zdrojov v dostatočnom počte pre systém vedy a techniky bude
nevyhnutné zvýšiť záujem mladých ľudí pracovať vo výskume
a vývoji, čo znamená sústrediť pozornosť na vzdelávanie
a výchovu potenciálnych zamestnancov výskumu a vývoja už na
základnej škole, pokračovať na všetkých typoch stredných škôl,
vysokých škôl a zabezpečiť už zamestnancom výskumu a vývoja
celoživotné vzdelávanie.
„Preto vo vzdelávaní a príprave na profesionálnu kariéru vo
výskume a vývoji, bude dôraz kladený na rozvoj regionálneho
školstva s cieľom zatraktívniť a sprístupniť vedu a techniku
žiakom a stimulovať ich pre pôsobenie vo vede a technike už od
vyšších ročníkov základnej školy vhodne upravenými osnovami
vyučovacích predmetov sústreďujúcich sa na poukazovanie
prínosov vedy a techniky pre zvyšovanie kvality života ľudí.
Rovnako budú žiaci stimulovaní vybrať si pôsobenie vo vede
a technike, ako svoje povolanie, tiež v rámci mimoškolských
aktivít. Takýto prístup k zabezpečovaniu dostatočných ľudských
zdrojov pre vedu a techniku vo všetkých vekových kategóriách
je bežne zaužívaný vo všetkých starých členských krajinách EÚ.
Pre plnenie tohto cieľa bude potrebné vybaviť základné
a všetky typy stredných škôl potrebnými modernými
technickými vyučovacími prostriedkami a laboratóriami.
Zdrojom pre zabezpečenie moderného technického vybavenia
regionálneho
školstva
by
mali
byť
v nasledujúcom
programovacom období hlavne zdroje štrukturálnych fondov.“
(1)
„V súčasnosti jedným z hlavných problémov vedy a techniky
nielen na Slovensku ale aj v iných krajinách EÚ je nedostatočné
vnímanie
ich
významu
verejnosťou
ako
faktorov
podmieňujúcich hospodársky a spoločenský rozvoj krajiny Preto
popularizácia vedy a techniky, ktorá bude zabezpečovať
uvedomovanie si ich významu verejnosťou, bude jedným
z hlavných cieľov štátnej vednej a technickej politiky. Bude
potrebné systémovo zlepšiť vnímanie vedy a techniky
spoločnosťou ako jedného zo základných stavebných kameňov
pre zvyšovanie životnej úrovne občanov a celkového rozvoja
spoločnosti.“ (1)

Obrázok 1 Počet prihlasovaných patentov
Uvedené štatistické údaje umožňujú konštatovať, že krajiny
a spoločnosti, v ktorých sú výsledky duševného vlastníctva na
vysokej úrovni, sú schopné zabezpečiť hospodársku
a spoločenskú prosperitu krajiny a vysokú kvalitu života
občanov krajiny. V tomto ponímaní by sa mala stratégia
vedecko-technického rozvoja v SR v najbližšom období
orientovať.
Disponibilné ľudské zdroje sú základným predpokladom
rozvoja vedy a techniky, sú nevyhnutným predpokladom pre
zvýšenie
konkurencieschopnosti
slovenskej
ekonomiky
a rýchlejšiu modernizáciu celej spoločnosti a v konečnom
dôsledku sú nevyhnutnou podmienkou pre úspešný rozvoj
vedomostnej spoločnosti v plnom rozsahu. Vzdelané ľudské
zdroje osobitne, sú nevyhnutným predpokladom rozvoja
vedomostnej spoločnosti, preto vzdelanie ako jeden z pilierov
vedomostnej spoločnosti, má byť v osobitnej pozornosti
dlhodobého rozvoja a využívania vedy a techniky.
V časti Programového vyhlásenia 5. Znalostná spoločnosť,
vzdelávanie a kultúra „Vláda považuje za základný pilier
znalostnej spoločnosti a ekonomiky výchovu, vzdelávanie, vedu,
výskum a inovácie, informatizáciu a digitalizáciu. Uvedomujeme
si, že konkurencieschopnosť Slovenska je závislá od
konkurencieschopných ľudí, ktorí sú vzdelaní, zruční, tvoriví
a adaptabilní. Vláda vytvorí podmienky na posilnenie

Aby sa naplnili programové ciele Vlády SR v oblasti rozvoja
vedy a techniky v SR a aby sa SR zaradila medzi krajiny
s vysokou konkurencieschopnosťou, je potrebné v praxi, napr.
na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania, uplatniť niektoré
systémové zmeny, ako napr.:

vykonať hĺbkovú analýzu vzdelávacích systémov tých krajín
sveta, v ktorých je vytvorená vysoko kvalitná vedeckotechnická a vývojová báza a ktoré napr. v posledných 15
rokoch prihlásili v patentových organizáciách sveta najvyšší
počet podaní a získali najvyššie počty udelených patentov,

v zmysle výsledkov analýzy transformovať ciele, obsahy
a stratégie vzdelávania na jednotlivých jeho stupňoch
školskej sústavy v SR tak, aby sa výsledky vzdelávania
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s akcentom na vedu a techniku dostavili v horizonte napr.
10 až 15 rokov,
v nasledujúcom plánovacom období čerpania fondov ES
programovo naplánovať prioritnú os zameranú na podporu
vedy a výskumu a najmä na vytvorenie a zdokonalenie
potrebnej materiálno-technickej infraštruktúry vzdelávania
v oblasti vedy a výskumu,
okrem výstavby materiálno-technickej bázy prírodovedne
a technicky
orientovaných
predmetov
v základných
a stredných odborných školách zriadiť regionálne Centrá
edukácie, kreácie a popularizácie vedecko-technických
poznatkov.

•

•

•

Návrh opatrení pre prechodné obdobie, t.j. počnúc
šk. r. 2012/2013:

a) v oblasti rozsahu, obsahu a špecifických cieľov
všeobecného technického vzdelávania na nižšom
stupni sekundárneho vzdelávania:
-

-

-

•

vykonať zmeny v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 2
tak, aby vyučovaciemu predmetu Technika bola pridelená
časová dotácia 2 vyučovacie hodiny týždenne v roč. 5. až
9.,
obsah a špecifické ciele predmetu Technika (jestvujúci
vzdelávací štandard) zmeniť, t.j. opätovne dočasne zaviesť
vzdelávacie obsahy a výkonový štandard bývalej Technickej
výchovy,
skúmať
a legislatívne
stanoviť
budúce
obsahové
zameranie, rozsah tematických okruhov a výkonové
požiadavky
všeobecného
technického
vzdelávania
s akcentom na vekové osobitosti žiakov, ich záujmy,
potreby a vlohy a spoločenské potreby.

•

•

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

b) v oblasti priestorového a materiálno-technického
zabezpečenia vzdelávania:

Návrh systému všeobecného technického vzdelávania na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania pre
prechodné obdobie

Obrázok 2 Návrh systému všeobecného technického vzdelávania
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Návrh vzdelávacích obsahov pre prechodné obdobie
v 5. až 7. roč. (2 vyuč. hod. /týž.)

-

1.

Človek a technika (vzťahy, dejiny, vznik produktu techniky,
ekológia a technika)
2. Grafická komunikácia (tech. náčrt, základy tech.
zobrazovania)
3. Materiály a technológie (technol. ruč. spracovania tech.
mat.)
4. Elektrická energia (výroba, rozvod, BOZP)
5. Technika – domácnosť – bezpečnosť (druhy, použitie,
BOZP)
6. Profesionálna orientácia a podnikanie (zákl. prehľad
profesií, možnosti uplatnenia v praxi, podnikateľská
činnosť)
Ako doposiaľ, zámerom je vytvoriť u žiakov základ technickej
gramotnosti.

-

Záver
Z členstva Slovenskej republiky v EÚ vyplýva pre vedu
a techniku náročná úloha v oblasti medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce, ktorou je vyrovnávať sa s problémami,
ktoré vyplývajú pre slovenské organizácie výskumu a vývoja zo
spoločného európskeho konkurenčného prostredia – byť
rovnocenným konkurencieschopným partnerom organizáciám
z ostatných členských krajín. Aby slovenské organizácie boli
rovnocennými konkurencieschopnými partnermi, potrebujú si
zabezpečiť kvalifikované ľudské zdroje, modernú technickú
infraštruktúru a tiež dostatočné domáce finančné zdroje,
ktorých spoluúčasť na riešení programov EÚ pre výskum
a vývoj je požadovaná Európskou komisiou.

Návrh vzdelávacích obsahov pre prechodné obdobie
v 8. a 9. roč. (2 vyuč. hod. /týž.)
Moduly (napr. povinný výber 2 modulov /15 vyuč. hod./modul):
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Technológie
strojového
obrábania
a
spracovania
technických materiálov (K, D, PL a iné = HOBBY technika druhy, princípy, použitie, BOZP)
Stroje a zariadenia v praxi
Experimenty v technike
Doprava a dopravné prostriedky
Grafické softvéry
Príprava jedál a stolovanie
Pestovateľstvo a ovocinárstvo
Domáce chovateľstvo
a ďalšie.

Záujmová i profesionálna orientácia žiakov (Úvod - napr. 2
hod. s následným výberom modulov)
Konštruovanie
a navrhovateľské
činnosti,
Materiály
a technológie
Elektrická energia, El. spotrebiče v domácnosti (princípy,
BOZP)
Technická elektronika a automatizácia (TV a satelitná
technika, bezpečnostné a automatizované systémy
v domácnosti – napr. signalizačná a zabezpečovacia
technika, automatické otváranie brán, garáží atď.)
Mechanizačné prostriedky v domácnosti (princípy, BOZP)
Ekonomika domácnosti, šetrenie energiami, moderné
technické zariadenia a prístroje, teplo a klimatizácia.
Technológie údržby domácnosti (stavebné technológie
v domácnosti – napr. drobné opravy stien a podláh,
maľovanie, tapetovanie...; nábytkové a bytové kovania,
zámky..., úchytky; žalúzie; bytové textílie)
Bezpečne v domácnosti (napr. ako sa správať pri
poruchách domácich zariadení a inštalácií – plyn, voda
kúrenie a pod.)
Ľudové remeslá
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Ďalšie možné moduly:

TESTOVANIE ŽIAKOV NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA OBLASTI GRAFICKÝCH ZRUČNOSTÍ
A PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI
TESTING OF LEARNERS IN LOWER SECONDARY EDUCATION IN THE AREA OF GRAPHIC SKILLS AND
SPATIAL IMAGINATION
Viera TOMKOVÁ
Abstrakt
Grafické zobrazovanie situácií a javov, ktoré žiaci nemôžu priamo sledovať na vyučovaní, je bežnou súčasťou vzdelávania žiakov
nižšieho sekundárneho vzdelávania. Testovaním žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ sme sledovali ich schopnosť vytvárať grafické zobrazenia vo
vyučovaní. Pri grafickom zobrazovaní žiaci uplatňujú rovinnú a priestorovú predstavivosť a preto sme pri hodnotení úloh venovali
pozornosť aj tejto oblasti. V príspevku sú uverejnené výsledky realizovaného testovania žiakov a ich analýza.
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Abstract
The graphic representation of situations and phenomena which learners cannot study directly in classes will be a common part of
education in lower secondary schools. Through testing of the learners in years 5-9 we monitored their ability to create graphic
representations in lessons. In creating graphic representations, the learners apply their plane and spatial imagination and therefore
while evaluating the tasks we payed attention also to this area. The paper presents the results and analysis of the learners´ testing.
Úvod

informácie zadané vo forme grafických obrazov, sme na
Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre
realizovali v roku 2005 a na základe vyhodnotenia výsledkov
sme konštatovali, že žiaci nemajú osvojené potrebné zručnosti
na efektívne odovzdávanie informácií vo forme statických
obrazov. Priemerná úspešnosť žiakov v testoch bola 42,39 %.
V roku 2011 sme realizovali kontrolné testovanie s cieľom zistiť,
či bude zistený štatisticky významný rozdiel v úrovni grafických
zručností žiakov oproti výsledkom z roku 2005, v prospech
výsledkov z roku 2011. Boli sme prekvapení, že priemerná
úspešnosť žiakov v testovaní grafických zručností v roku 2011
bola len 33,10 %, čo predstavuje zhoršenie, oproti roku 2005,
o 9,29 %.
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že v priebehu šiestich rokov
sa schopnosť žiakov komunikovať pomocou grafických
vyjadrovacích prostriedkov nezlepšila. Naopak, v testovanej
oblasti zameranej na schopnosť žiakov čítať technickú
dokumentáciu, bol zistený štatisticky významný rozdiel
v prospech výsledkov z roku 2005. Kým v roku 2005 žiaci
v danej sledovanej oblasti dosiahli celkovú priemernú
úspešnosť 56,56 %, v roku 2011 to bolo len 28,54 %, čo
predstavuje zhoršenie o 28,02 %.

Hlavným cieľom vo vzdelávaní žiakov nižšieho sekundárneho
vzdelávania je pripraviť žiakov na plnohodnotný život
v multikultúrnej spoločnosti a na trh práce. Tvorivý učiteľ hľadá
možnosti, ako vhodne zaraďovať nové formy a metódy práce
do vyučovania, zabezpečujúce rýchlejší a efektívnejší prenos
informácií od učiteľa k žiakovi a naopak. Výmena informácií je
základom pedagogickej komunikácie vo vzdelávaní žiakov na
základnej škole. Efektívnosť prenosu informácií od pedagóga
k žiakovi a naopak, je podmienená schopnosťou rečníka
interpretovať potrebné informácie tak, aby boli jednoznačné,
zrozumiteľné a výstižné. Vo vzdelávaní žiakov na základnej
škole sa okrem verbálnej komunikácie (slovom a písmom)
aktívne zúčastňujú aj zložky neverbálnej komunikácie. Každá
správa, ktorú hovoriaci odvysiela, má podobu verbálnych
a neverbálnych prostriedkov, ktoré sa navzájom posilňujú
a podporujú. K neverbálnej komunikácii sú zaraďované najmä
nasledovné neverbálne prejavy komunikanta: melodika hlasu,
pohľad, postoj, využitie priestoru pri komunikácií, rýchlosť reči,
plynulosť reči, využívanie pauzy v prejave, dotyky a celková
úprava rečníka. V technickom vzdelávaní na základnej škole sa,
okrem už spomenutých neverbálnych prejavov, uplatňuje aj
obrazová a symbolická komunikácia ako forma neverbálnej
komunikácie.
1.

Na základe realizovaných prieskumov konštatujeme, že žiaci
2. stupňa ZŠ:
 nemajú osvojené zručnosti potrebné pri prácu
s tabuľkami a grafmi,
 nevedia získať podstatné informácie zo schém
a grafov,
 nemajú
osvojené
kompetencie
z matematiky
a geometrie potrebné na analýzu zadania vo forme
podnetných a situačných zobrazení úloh vo forme
obrázka,
 majú
nedostatočne
rozvinutú
priestorovú
predstavivosť.

Problematika grafických zručností a priestorovej
predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho
vzdelávania

Grafické zručnosti žiakov sú vo vzdelávaní rozvíjané vo
všetkých vyučovacích hodinách. Špecifikom technického
vzdelávania je, že žiaci pri riešení zadaných úloh využívajú
vedomosti z ostatných prírodovedných predmetov, ako je
matematika, fyzika, prírodopis, chémia a iné. Grafické
zobrazenia vhodne dopĺňajú verbálny prejav učiteľa a žiaka
a ich hlavnou výhodou je, že poskytujú presný obraz technickej
myšlienky, ktorý by mal byť pre obe strany komunikujúcich
jednoznačne zrozumiteľný.
Aby žiak vedel komunikovať vo forme grafických obrazov vo
vzdelávaní, je potrebné, aby mal osvojené vedomosti
a zručnosti z problematiky tvorby technickej dokumentácie vo
forme náčrtov, schém, grafov, tabuliek a technických výkresov.
Nevyhnutnou podmienkou úspešnej komunikácie vo forme
obrazov a symbolov je dostatočne rozvinutá priestorová
predstavivosť žiakov.
Hlavnými dôvodmi, prečo je potrebné venovať pozornosť
rozvíjaniu grafických zručností a priestorovej predstavivosti
žiakov je, že majú podiel na:
 rozvoji kľúčových kompetencií žiakov vo vzdelávaní,
 úspešnosti prípravy žiaka na štúdium na strednej
škole,
 schopnosti žiakov riešiť úlohy zadané v grafickej
forme,
 rozvoji neverbálnej pedagogickej komunikácie vo
forme grafických zobrazení,
 rozvoji tvorivosti žiakov,
 rozvoji technického myslenia žiakov.

2.

Testovanie zamerané na grafické zručnosti žiakov
5. až 9. ročníka základnej školy

V prieskumoch v rokoch 2005 a 2011 sme testovali len žiakov
9. ročníka. V školskom roku 2011/2012 sme sa rozhodli
sledovať
úroveň
grafických
zručností
a priestorovej
predstavivosti žiakov vo všetkých ročníkoch nižšieho
sekundárneho vzdelávania – 5. až 9. ročník základnej školy.
Sledovali sme, či sa u respondentov v období staršieho
školského veku prejavujú výraznejšie rozdiely v dosiahnutej
úrovni grafických zručností a aj v rozvoji priestorovej
predstavivosti, súvisiace s rýchlym rastom dospievajúceho a tiež
s dosiahnutou úrovňou jeho kognitívneho vývinu.
Testovanie sa realizovalo na troch základných školách
v Slovenskej republike a troch základných školách v Českej
republike. Jednotlivé didaktické testy pozostávali z ôsmych až
desiatich položiek. Pre každý ročník bol vypracovaný špecifický
test, ktorého konštrukciu sme konzultovali s učiteľmi
vyučujúcich jednotlivé ročníky v Slovenskej aj Českej republike.
Po konzultácií, s prihliadnutím na rozdiely požiadaviek štátnych
vzdelávacích programov a aj školských vzdelávacích programov,
boli vytvorené testy, ktoré boli vhodné na testovanie
jednotlivých ročníkov v oboch republikách. Testy boli zostavené
tak, že úlohy síce vychádzali z predpísaného učiva, ale boli

Prvé testovanie žiakov zamerané na dosiahnutú úroveň
grafických zručností a ich schopnosť vyhľadávať žiadané

6

Časopis Technika a vzdelávanie, 1, 2012, č. 1
aplikované v iných typoch úloh než sú žiaci zvyknutí riešiť vo
vyučovaní na základnej škole. V testoch boli zaradené aj úlohy,
ktoré boli rovnaké pre niektoré ročníky, nakoľko sme sledovali,
či žiaci vyšších ročníkov boli v ich riešení úspešnejší ako žiaci
nižších ročníkov. Úlohy boli bodované v rozsahu 1 až 5 bodov
podľa náročnosti konkrétnych úloh a podľa sledovaných
parametrov. Testy boli anonymné a na ich vyplnenie mali žiaci
časovú dotáciu 45 minút. Hlavnými sledovanými oblasťami
prieskumu boli:
•
schopnosť žiakov graficky zobraziť riešenie úlohy,
•
schopnosť
žiakov
manipulovať
s
objektmi
v predstavách,
•
schopnosť žiakov znázorniť známe javy pomocou
grafického zobrazenia,
•
schopnosť žiakov odhadnúť vzdialenosti a rozmery
znázornených objektov,
•
schopnosť výberu vhodného grafického vyjadrovacieho
prostriedku pri znázornení riešenia úlohy.

Obrázok 5 Graf závislosti teploty a času – dievča (11 rokov)

Prieskumnú vzorku tvorilo spolu 498 žiakov piateho až
deviateho ročníka vo veku od 10 do 15 rokov. Testovania sa
zúčastnilo 251 chlapcov a 247 dievčat.
Na obrázkoch č. 1 až 8 sú znázornené ukážky riešených
testových úloh pre respondentov.

Obrázok 6 Graf závislosti teploty a času – chlapec (12 rokov)

Obrázok 7 Graf závislosti teploty a času – chlapec (11. rokov)
Za základe vyhodnotenia riešenia jednotlivých úloh sme
dospeli k záveru, že žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania
nevedia správne vyhodnotiť informácie vo forme
statických obrazov a taktiež nemajú osvojený potrebný
pojmový aparát a potrebné zručnosti na vytvorenie
vlastných statických obrazov (tabuliek, grafov, schém,
výkresov), ktoré by presne, jednoznačne a výstižne vyjadrovali
správu, ktorá je zdrojom žiadanej informácie. Z následnej
analýzy riešenia grafických úloh vyplýva, že hlavnými príčinami
neúspechu žiakov v testovaní boli:

nedostatočne osvojené zručnosti pri práci s rysovacími
pomôckami,

nedostatočne
osvojená
potrebná
odborná
terminológia,

neschopnosť zobraziť videné vo forme vlastného
zobrazenia skutočnosti s prihliadnutím na základné
tvarové prvky a rozmery zobrazovaného telesa,

nízka úroveň priestorovej predstavivosti žiakov,

neschopnosť
vyhľadať
potrebné
informácie
v zdrojovom dokumente obsahujúcom statické obrazy,

nedostatočne osvojené zručnosti potrebné pri
neverbálnej grafickej komunikácií (pri čítaní informácií
a aj znázorňovaní informácií vo forme statických
obrazov).

Obrázok 1 (dievča – 14 rokov)

Obrázok 2 (dievča – 14 rokov)

Obrázok 3 (chlapec – 13 rokov)

Záver
Výsledky prieskumov v oblasti grafických zručností a úrovne
priestorovej predstavivosti poukázali na skutočnosť, že žiaci 2.
stupňa ZŠ nemajú osvojené základné kompetencie potrebné pre
rozvoj technického myslenia a tvorivosti žiakov. Ak žiaci nie sú
v technickom vzdelávaní schopní vyjadriť svoje technické
myšlienky, riešenia a nápady jednoznačne a presne vo forme

Obrázok 4 (dievča - 14 rokov)

7

Časopis Technika a vzdelávanie, 1, 2012, č. 1
technických výkresov, náčrtov a schém, nie je možné očakávať
od nich samostatnú tvorivú prácu vo vyučovaní technických a aj
prírodovedných predmetov. Úroveň grafických zručností žiakov
je možné zlepšiť rôznymi aktivitami, ktoré učiteľ vhodne zaradí
do vzdelávacieho procesu. Na základe výsledkov prieskumu
odporúčame do vyučovania zaraďovať úlohy vyžadujúce
grafické znázornenie riešenia, klásť dôraz na správne osvojenie
pojmového aparátu, viesť žiakov k tvorbe grafov a schém, na
vyučovacích hodinách aktívne pracovať s pracovnými listami
rozvíjajúcimi grafické zručnosti žiakov, venovať pozornosť
konštruktérskej činnosti žiakov, ktorá rozvíja ich priestorovú
predstavivosť, zadávať žiakom problémové úlohy, ktorých
zadanie bude v podobe situačného zobrazenia, venovať
pozornosť rozvoju zručností žiakov potrebných pri tvorbe
technických výkresov, na hodinách techniky pracovať s
technickou dokumentáciou, aby sa žiaci naučili čítať informácie
vo forme statických obrazov.
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ROZVOJ VEDECKÉHO BÁDANIA ŽIAKOV NA PRIMÁRNOM STUPNI VZDELÁVANIA
DEVELOPMENT OF BASIC SCIENTIFIC SKILLS IN PRIMARY EDUCATION
Mária KOŽUCHOVÁ
Abstrakt
Príspevok vychádza zo základných sociálnych a kognitívnych teórií poznávania, ktoré sú spojené s koncepciou výskumne ladenej
koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania. Koncepcia je inšpirovaná vedeckými výskumnými postupmi. Proces výskumnej
činnosti (tvorba hypotéz a ich následné overenie, tvorba záverov a generalizácia) prispieva k rozvoju kognitívnych schopností žiakov.
Okrem toho ide o rozvoj schopnosti spolupracovať, rozvoj nadšenia a záujmu o poznávanie okolitého sveta. Tento článok si kladie za
cieľ objasniť teoretické východiská rozvoja vedeckého bádania žiakov na primárnom stupni vzdelávania prostredníctvom
pedagogického experimentu.
Abstract
The contribution is based on fundamental social and cognitive theories that are founded on a natural way of cognition of the world.
The research process (the formation of hypotheses and predictions and their subsequent verification, the formation of conclusions that
are supported by the facts, generalization) contributes to preconcepts modification and the development of the specific cognitive
abilities of students. Moreover, it is also about developing a willingness to cooperate, developing enthusiasm and interest in exploring
the world around them.The article aims to clarify the theoretical basis of scientific approach in primary education and pedagogical
anchoring of steps in technical education as well. Improvement of educational steps is based on the experimental verification at
training primary schools.
Úvod

didaktického systému primárneho vzdelávania. Žiak sa stáva
spoluvytvárajúcim subjektom všetkého podstatného, čo sa vo
výučbe deje. Súčasné vzdelávanie na primárnom stupni by malo
byť zamerané na rozvíjanie špecifických spôsobilostí, ktoré
súhrnne nazývame schopnosťou vedeckej práce. Výskumne
orientovaná koncepcia primárneho vzdelávania v európskom
priestore bola rozvinutá najmä ako koncepcia prírodovedného

V súčasnosti v primárnom vzdelávaní je zdôrazňovaný
osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa, zdôrazňujú to aj
tvorcovia poslednej kurikulárnej reformy v SR. Rešpektovanie
osobnosti dieťaťa znamená akceptáciu ontogenetických
zákonitostí tohto vekového obdobia ako východiská
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vzdelávania. Neskôr na základe snáh Európskej komisie sa stala
aj koncepciou spoločenskovedného i technického primárneho
vzdelávania.
Vo svojom príspevku predstavujeme verziu, ktorá akceptuje
výsledky výskumov realizovaných v slovenskom prostredí a je
prispôsobená slovenským podmienkam. Z výskumu na našich
cvičných školách a z aktuálneho diskurzu na našom pracovisku i
z diskurzu na vedeckých konferenciách (napr. na konferencii
„Biológia v škole dnes a zajtra“, ktorá sa konala koncom
januára 2012 v Ružomberku) vyplýva, že schopnosti
vedeckej práce je možné rozvíjať už na primárnom stupni
vzdelávania, len ak rešpektujeme kognitívny vývin dieťaťa.

merať,
vyvodzovať
(interpretovať)
a
tvoriť
predpoklady (Brotherton, Preece, 1995). Naše overenia
potvrdzujú, že takmer všetky spomenuté schopností vedeckej
práce je možno rozvíjať v technickom experimente. Vedeckotechnický experiment slúži najmä na uvedomenie si toho, čo
všetko nie je v procese myslenia dieťaťa samozrejmé a na čo je
vhodné ho navádzať, aby sa jeho schopnosť spracovávať
informácie a vytvárať objektívne hodnotné vedomosti skutočne
rozvinula (Milne, 2007).
Proces žiakovho vedeckého bádania
Experiment začína vyhľadávaním problému a jeho
verbalizáciou. Problém je potrebné formulovať tak, aby bolo
jasné, čo sa ide skúmať. Ponúkame niekoľko príkladov
vedeckých problémov (otázok) v technickom vzdelávaní: Ako
donútime plastelínu, aby plávala na vodnej hladine? Ktorý
papier je najvhodnejší na skladanie? Ako súvisí tvar lode
s veľkosťou nákladu?
Tvorba predpokladov a hypotéz. Tvorba predpokladov je
jednou zo základných vlastností ľudského myslenia.
Predpoklady tvoríme neustále na základe informácií
vyplývajúcich z vlastnej skúsenosti. Tieto predpoklady sú podľa
Žoldošovej (2006) zväčša implicitné a sú overované naším
spontánnym správaním v daných situáciách. Keďže našim
cieľom je rozvíjať u žiakov schopnosť vedeckej práce, budeme
sa snažiť z implicitných predpokladov spraviť explicitné a
spontánne správanie dieťaťa zmeniť na cieľavedomú výskumnú
činnosť. Žiaci na primárnom stupni vytvárajú hypotézy
pomocou výskumnej otázky. Tvorbu hypotézy chápu ako tvorbu
odpovede na výskumné otázky ale jej správnosť sa preukáže až
overením. Dôležité je viesť žiakov k tomu, že predpokladom je
len to tvrdenie, ktoré je podložené nejakou skúsenosťou alebo
vedomosťou. Ak žiak nie je schopný vysvetliť, prečo vytvára
určitý predpoklad (hypotézu), nie je možné jeho tvrdenie za
predpoklad považovať. V tomto prípade ide o dohad.
Overovanie predpokladu, hypotézy. Najefektívnejším
spôsobom overovania predpokladu (hypotézy) je realizácia
experimentu. Je to zároveň najnáročnejší spôsob overenia
vlastných predpokladov. Preto je potrebné zvážiť aktuálne
schopnosti žiakov, ale aj časové a materiálne podmienky. Pri
realizácii experimentu vedieme žiakov k tvorbe vlastných
zápiskov, ktoré sú významnou pomôckou pre žiaka v jeho
výskumnom úsilí. Zošit pokusov je výlučne pomôckou žiaka,
preto by učiteľ nemal zošity hodnotiť (ak nechce dieťa zastaviť
v jeho spontánnych prejavoch). Často sa v zošite nachádzajú
zaujímavé poznámky o nesystematickom skúmaní daného javu
a na ich základe možno lepšie pochopiť, ako žiak pri riešení
problému myslí. Nie každý žiak si osvojí používanie vlastného
zošita pokusov a nie je potrebné ho k tvorbe vlastných
poznámok nútiť. Učiteľ môže žiakom osnovu zápisu poskytnúť v
tlačenej forme a žiak si ju môže do zošita vložiť.
Ďalšou
fázou
vo
výskumnom
procese
žiaka
je
konfrontovanie zistených záverov. Žiak má byť vedený ku
konfrontácii vlastných skúseností so skúsenosťami ostatných.
Konfrontácia záverov je zameraná aj na to, aby si žiak uvedomil
kontinuitu celého výskumného procesu, najmä ak má zo
začiatku málo skúsenosti s vlastnou výskumnou činnosťou. Ak
chce žiak konfrontovať svoje závery so závermi ostatných, musí
ich najskôr naformulovať. tak, aby boli jasné, stručné a aby
ich každý pochopil rovnakým spôsobom. Ak chceme, aby bola
konfrontácia záverov skutočne funkčná, mali by sme
povzbudzovať deti k sledovaniu prezentácií záverov ostatných
žiakov/skupín. Ak chceme, aby žiak konfrontoval svoje závery
so závermi ostatných, musíme dbať na ich spôsob formulácie.
Tým sa podporuje aj rozvoj komunikačných spôsobilostí
v písomnej a ústnej forme a s nimi sa rozvíja aj spôsob

Osobitosti poznávacieho procesu žiakov na primárnom
stupni
Osobitosťou poznávacieho procesu žiaka na primárnom stupni
je konkrétne myslenie viazané na reálne skúsenosti. Túto
vývinovú fázu Piaget (1999) charakterizoval ako rešpektujúcu
základné zákony logiky s rešpektovaním reality. Znamená to, že
myslenie na tomto vývinovom stupni vždy operuje predstavami
alebo symbolmi, ktoré majú konkrétny obsah. Pri myslení žiaci
vychádzajú z vlastných skúseností s objektmi, dejmi,
konkrétnymi situáciami. Vlastná skúsenosť dieťaťa je
najbohatším zdrojom informácií myslenia. Na základe
uvedomelého vnímania reality sa myslenie stáva objektívnejšie
a presnejšie. Tým je charakterizovaný postupný prienik logiky
do myslenia.
Ďalšou osobitosťou poznávacieho procesu žiaka na
primárnom stupni je to, že pri myslení využíva konkrétne
logické operácie a z nich hlavne:
 klasifikáciu a triedenie: žiak dokáže rozoznávať rôzne
kritériá triedenia a definovať rôzne vzťahy objektov a na ich
základe objekty triediť (napr. podľa veľkosti, farby, alebo
počtu),
 zahrnutie (inklúzia): pochopenie rozdielu nadradených
a podradených tried vlastností pre klasifikáciu prvkov, napr.
žiak vníma farbu ako nevýznamný znak a druh materiálu
ako nadriadenú triedu,
 zoraďovanie objektov: žiak dokáže identifikovať kritérium
triedenia objektov a podľa neho správne objekty zoraďovať,
nie však na základe viac ako dvoch kritérií naraz (Žoldošová,
2006).
Ďalej je toto obdobie charakterizované zmenou rozvoja
predstavivosti. Predstavivosť postupne stráca svoju
spontaneitu a nezámernosť. Sedemročné dieťa už chápe rozdiel
medzi skutočnosťou a fantáziou. Svet predstáv má však pre
neho naďalej svoje kúzlo a naďalej sa k nemu rado vracia
v hre, pri čítaní a pozeraní fantazijných príbehov. Rozvoj
zámernej predstavivosti je stimulovaný vyučovacími aktivitami.
Dieťa už lepšie dokáže umiestniť vlastné predstavy v čase
a priestore oproti predškolskému veku.
To všetko ovplyvňuje metodickú stránku výučby (dôraz na
osobnú skúsenosť dieťaťa, hrové aktivity). Učiteľ, ktorý
rešpektuje osobnostný rozvoj žiaka, sa nezameriava len na
výsledok (produkt vzdelávania), ale tiež (či hlavne) na proces
a na dlhodobejšie efekty vzdelávania, ako sú myšlienkové
operácie, hodnotová orientácia, záujmy, životné ašpirácie...
Je zrejmé, že súčasné technické vzdelávanie už na primárnom
stupni by malo byť zamerané na rozvíjanie špecifických
spôsobilostí,
ktoré
súhrnne
nazývame
schopnosťou
vedeckého bádania. Tento prístup je typický pre primárny
stupeň základnej školy (ISCED 1) v mnohých krajinách Európy a
aj mimo nej (Žoldošová, 2006). V diskurze sa stretávame
zväčša s identifikáciou šiestich tzv. základných schopností
vedeckej práce (basic science process skills) a sú nimi
schopnosť pozorovať, komunikovať, klasifikovať,
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premýšľania žiaka, čo je prirodzenou súčasťou výskumne
ladenej koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania.
Pri prezentovaní záverov inými skupinami si môže žiak upraviť
svoj vlastný poznatok. Aby sme žiakom konfrontáciu záverov
uľahčili, vhodné je ich požiadať o vytvorenie posteru, ktorý
bude prezentovať ich zistenia. Postery zostávajú vyvesené na
viditeľnom mieste, aby ich mohli žiaci pri zhodnocovaní
výskumu vzájomne porovnať. Záver by mal byť jednoduchým
zhodnotením výskumnej otázky.
Ďalšou fázou je transfer vedomostí do novej situácie a
ich využitie v bežnom živote. Zaraďovanie transferu do
výskumného procesu umožňuje žiakom uvedomiť si, že nové
poznatky ďalej overujeme za pomoci nových skúseností v
konfrontácii s inými poznatkami (Žoldošová, 2010). Ak sa pri
prezentácii záverov žiaci sústreďujú dostatočne kvalitne na
interpretácie, transfer do novej situácie nie je až taký
podstatný.
Vo výskumne ladenej koncepcii je žiak neustále vedený k
formulácii vlastných myšlienok, rozvíja sa predovšetkým jeho
schopnosť
zovšeobecňovať.
Vyjadrovanie
vlastných
myšlienok pomerne náročný proces, najmä ak žiaci nemajú
dostatočne osvojený spôsob argumentácie a dostatočnú zásobu
vhodných výrazov. V takomto prípade je vhodnejšie sledovať
vyjadrenia vrstovníkov. Učiteľ si uvedomuje, že detské
zvnútornené poznatky sa prejavia až po iniciačnej diskusii v
skupine vrstovníkov ( či už vo verbálnej alebo v grafickej
podobe).

Aplikácia výskumne orientovanej koncepcie vzdelávania
predstavuje novú koncepčnú zmenu. Experiment je len jedna z
možných alternatív vedecko-technického postupu. Ďalšie
možnosti výskumne orientovanej koncepcie uvádzame
v elektronickom dokumente Kožuchová a kol., 2011, ktorý je
verejne dostupný na stránke Pedagogickej fakulty KU
v Ružomberku http://ki.ku.sk/cms/utv.
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Záver
Vo svojom príspevku som sa pokúsila ukázať, že edukačné
zmeny u nás sa premietajú aj do didaktickej sféry technického
vzdelávania. V nových koncepciách vedecko-technického
vzdelávania ide z hľadiska vecnej podstaty o prekonanie
remeselníckeho prístupu a z pedagogickej stránky o prekonanie
zjednodušeného výkladu behaviorálnych prístupov, ktoré sú
založené na prispôsobovaní, jednostrannej akceptácii kategórie
výkonu a zdôrazňovaní vonkajšieho pôsobenia na subjekt.
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PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA ŽIAKOV NA PRIMÁRNOM STUPNI ZŠ
VOCATIONAL SPECIALIZATION OF PUPILS AT PRIMARY LEVEL OF PRIMARY SCHOOLS
Mária KOŽUCHOVÁ, Mária VARGOVÁ
Abstrakt
Príspevok prináša teoretické a empirické poznatky o profesijnom vývine žiaka na primárnom stupni základnej školy. V teoretických
východiskách sa autorky opierajú o relevantné teoretické koncepcie, ktoré sa zaoberajú procesmi kariérového vývinu. Teoretické
koncepcie medzinárodného významu overovali v našich podmienkach u žiakov 4. ročníka ZŠ. V príspevku prinášajú aj výsledky
empirického výskumu.
Abstract
The article brings the theoretic and the empiric information about the vocational development of a pupil at the primary level of the
primary school. The authors are taking the theoretical basis from the relevant theoretical concepts of the processes of career
development. They were verifying the theoretical concepts of the international importance within the local conditions with the pupils of
the 4th grade of primary schools. In the article, they provide also the results of the empiric research.
Úvod

ovplyvňovaný
cieľavedomosťou
jedinca,
individuálnymi
spôsobilosťami, ale aj ďalšími okolnosťami. Významný podiel na
tom má rodina žiaka, ale aj škola, ktorá by mu mala pomôcť
v sebapoznaní a poskytnutí relevantných informácií o rôznych
povolaniach. Cieľom príspevku je predstaviť základné teórie
medzinárodného významu, ktoré sa zaoberajú problematikou
kariérového vývinu a predstaviť motivačné faktory, ktoré

Voľba povolania je pre mladého človeka rozhodnutie, ktoré
môže ovplyvniť celý jeho život. Predstupňom budúceho
reálneho profesijného zamerania sú prvotné nejasné predstavy
a sny o budúcom povolaní, ktoré sa často menia, ale napokon
sa kryštalizujú do konkrétnej podoby. Tento postup býva
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vplývajú na profesijnú voľbu žiakov 4. ročníka ZŠ. Toto
odhalenie nám môže objasniť, aký vplyv na výber povolania
žiakov má škola, a ktoré ďalšie faktory ešte vplývajú na jeho
výber.

Existujú výskumy, ktoré potvrdzujú, že rodičia významne
ovplyvňujú profesijnú dráhu dieťaťa tým, že stimulujú jeho
motivačný a kognitívny vývin, čím predisponovávajú budúce
šance na profesiu (Kurek, 2012). Klimová (1981) zistila, že 52
% pätnásťročných detí uviedlo oboch rodičov ako vzor pri
výbere povolania. Miera tendencie ku stotožneniu sa s rodičmi
v profesijnej oblasti nezávisí od školskej úspešnosti (prejavuje
sa rovnako u výborných i slabších žiakov). Ďalším zistením,
ktoré nám uvedené teórie kariérového vývinu priniesli je
skutočnosť, že základy cieľov a motivácií sa vytvárajú už
v detstve. Čím je dieťa menšie, tým väčší vplyv na jeho
kariérový vývin majú rodičia a niekedy aj súrodenci. Z príkladu
rodičov si dieťa osvojuje hodnoty a ciele, ktoré považuje za
najdôležitejšie. Rodina mu poskytuje základné vzorce správania
a myslenia. Aj vďaka ním dieťa rozvíja svoje vzťahy k sebe
samému, druhým ľuďom a širšiemu okoliu. Po nástupe do školy
môžeme hovoriť o sekundárnej socializácii. V nej zohráva
významnú úlohu škola.

Teórie kariérového vývinu
Skôr, než sa budeme zaoberať teóriami kariérového vývinu,
vysvetlíme si, čo v našom ponímaní kariérový vývin znamená.
Brown (Hlaďo, 2009) charakterizuje kariérový vývin ako
komplexný celoživotný proces zahŕňajúci psychologické,
sociologické, ekonomické a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňujú
výber, adaptáciu a postup v zamestnaní. Medzinárodná
organizácia práce dôraz kladie na osobnostné aspekty. V období
školskej dochádzky hovorí o študijno-profesionálnom vývine (v
našich podmienkach používaný termín profesijná orientácia)
a v dospelosti o kariérovom vývine. V našej štúdii budeme
týmto termínom označovať proces progresívnych prírastkov
a dispozícií osobnosti pre určitý typ povolania. Pri posudzovaní
kariérových cieľov jedinca je potrebné sa zamerať na dlhodobé
trendy, ktoré sa prejavili pri mapovaní jeho kariéry. Na základe
spomínaných trendov je možno identifikovať viaceré kariérové
typy. Uvedieme kariérové typy najvýznamnejších autorov
v danej oblasti.
J. Holland predpokladá, že v kariérovom vývine veľkú úlohu
zohráva dedičnosť s množstvom kultúrnych a osobných
vplyvov. Vypracoval dotazník pre 160 profesií, ku ktorým jedinci
vyjadrujú svoj postoj. Tvrdí, že u niektorých jedincov prevláda
jeden povahový typ a u ďalších dochádza ku kombinácii dvoch
a viacerých typov. Na základe toho
vytvoril šesť tried pracovného prostredia:
a) motorické prostredie (robotník, obslužný pracovník, farmár,
vodič a i.)
b) intelektuálne prostredie (vedecký pracovník, matematik,
filozof a i.)
c) podporné prostredie (učiteľ, terapeut, sociálny pracovník a i.)
d) konformické prostredie (sekretárka, úradník, pokladník a i.).
e) presvedčovacie prostredie (obchodný agent, manažér a i.)
f) estetické prostredie (herec, spevák, hudobník,výtvarník a i.)

Úloha školy pri voľbe povolania
Škola významne ovplyvňuje kariérový vývin žiaka. V podstate
sa od nej očakáva najvýznamnejší vplyv aj v oblasti kariérovej
výchovy. Kariérová výchova rozvíja a prehlbuje chápanie sveta
práce a vzdelávania. Súčasťou kurikula je aj rozvoj schopností
a osvojovanie zručností, ktoré uľahčujú životné zmeny pri
prechode cez jednotlivé stupne vzdelávania a následne zo školy
do zamestnania. Kariérová výchova je súčasťou kurikula.
Stretávame sa s ňou pod názvom profesijná orientácia, výchova
k voľbe povolania a pod. Nie je to nová úloha školy, ale často
býva podceňovaná. Navyše treba dodať, že túto úlohu dokáže
plniť len za spolupráce s rodinou.
Systematická profesijná orientácia bola do škôl zavedená už
v období jednotnej školy, kedy išlo o plánované hospodárstvo
a existovali aj kvóty pre jednotlivé profesie. V porevolučnej
demokratickej výchove sa tejto problematike venovala menšia
pozornosť. Kritické hlasy na živelnú kariérovú výchovu sa
objavili až neskôr, kedy MŠMT SR vydalo metodický pokyn
(2002), ktorý sa tykal kariérovej výchovy. Podľa spomenutého
metodického pokynu kariérové poradenstvo predstavuje
komplexnú odbornú pomoc človeku pri riešení jeho rozmanitých
vývinových úloh, situácií a pri realizácii jeho potrieb vo sfére
práce, zamestnania, povolania, vrátane vzdelávania a odbornej
prípravy. Predstavuje systémový vývinový prístup k človeku
počas životnej cesty a má interdisciplinárny charakter. Ďalšiu
významnú zmenu predstavuje Štátny vzdelávací program SR
(2008). V tomto dokumente sa objavuje vzdelávacia oblasť
Človek a svet práce. Cieľom vzdelávacej oblasti je priniesť
žiakom komplexné informácie z oblasti sveta práce a rozvíjať
základné praktické zručnosti, ktoré sú dôležité pri rozhodovaní o
významných životných krokoch pri plánovaní budúcnosti a
začlenenia do pracovného života. Veľká pozornosť je tu
venovaná aj sebapoznávaniu. Vážnym nedostatkom celej
vzdelávacej oblasti je skutočnosť, že je časovo hlboko
poddimenzovaná.
Nie náhodou je oblasť Človek a svet práce zaradená už od
začiatku školskej dochádzky. Základná škola v procese voľby
povolania by mala odzačiatku vybavovať žiakov kompetenciami
potrebnými pre rozhodovanie v oblasti profesijných ponúk. Ide
o rozsiahly spoločensko-edukačný jav, kde jadro tvorí
formovanie profesijných záujmov, potrieb, postojov, motívov a
diagnostika profesijného vývoja.

Aj keď mal Holland svojich kritikov, ktorí mu vyčítali popisný
charakter, jeho teória sa ukázala ako veľmi životaschopná.
Podnietila
rozvoj
skúmania
záujmov
a osobnosti
prostredníctvom dotazníkov nielen v Amerike, ale aj v Európe.
Ginzbergova teória výberu povolania znamenala priblíženie
sa k všeobecnej teórii. Jeho primárnym cieľom bolo vytvoriť
teoretickú štruktúru pre štúdium ľudských zdrojov. Začal
skúmať jedincov vo veku 11 rokov, keď už dieťa má predstavu
o svojej budúcej práci. Proces rozhodovania rozdelil do troch
štádií (Peters, 1970):
a) výber podľa fantázie (do 11 rokov),
b) nestály výber (11 – 17 rokov),
c) skutočný výber (17 a viac rokov).
Pre skúmanie kariérového vývinu u najmladších detí má veľký
prínos Gottfredsonová. Podľa nej deti prechádzajú štyrmi
štádiami kariérového vývinu (Brown, 2003):
a) štádium orientácie na veľkosť a silu (3-5 rokov)
b) štádium orientácie na rodové role (6-8 rokov),
c) štádium orientácie na sociálne ohodnotenie (9-13 rokov),
d) štádium orientácie na vnútorný život a vlastnú jedinečnosť
(po 14. roku).
V jej prístupe ide o sebapoňatie a jeho porovnávanie
s obrazmi povolania. Z prehľadu vyplýva, že všetky spomenuté
teórie kariérového vývinu akceptujú vývinové hľadisko. Je to
dlhodobý proces, ktorý sa začína už v ranom detstve.

Výskum v oblasti kariérového vývinu, cieľ a metodika
výskumu
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Ako už bolo spomenuté, v deväťdesiatych rokoch záujem o
túto tému poklesol. Existuje len malé množstvo článkov, ktoré
by sa zaoberalo touto problematikou. Väčiu pozornosť tejto
otázke venovali psychológivia, než pedagógovia. Svedčia o tom
aj publikácie v odborných časopisoch. Väčšina z nich bola
publikovaná v časopise Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
Najväčšiu pozornosť danej téme venovali: Grajcár (2002),
Hargašová a Lepeňová (2004), Špitka a Ihnacík (2005) a iní.
Jednou zo základných úloh bolo rozvinúť výskum profesijného
vývinu detí a mládeže a nadviazať na stav poznania zákonitostí
kariérového vývinu už na primárnom stupni ZŠ. Jedným
z najdôležitejších faktorov, na ktoré by sa mali výskumy
orientovať, sú činitele, ktoré ovplyvňujú rozhodovací proces
žiakov, ich motiváciu k voľbe určitého povolania, ktoré činitele
vplývajú na proces voľby či rozhodovania. Je nutné taktiež
zamerať sa na obdobie, kedy sa dieťa začína zaujímať
profesijnou voľbou, a ktoré faktory stimulujú začiatok tohto
procesu. Z toho dôvodu sme sa rozhodli skúmať túto
problematiku u žiakov 4. ročníka ZŠ.
Naším cieľom bolo zistiť vzťah medzi povolaním rodičov
a preferovanou voľbou povolania žiakom. Ďalším cieľom bolo
zistiť vzťah medzi voľbou povolania a sebahodnotením školskej
úspešnosti žiaka.

Graf 2 Preferovanie povolania žiaka a povolanie matky
Vysvetlivky: Technicko-intelekt. povolanie (TI-P)
Materiálno-techn. Robotnícke povolanie (MTR-P)
Intelektuálne povolanie (I-P)
Umelecké povolanie (U-P)
Sociálne povolanie (S-P)
Podnikavé povolanie (P-P)
Úradnícke povolanie (Ú-P)

Hypotézy výskumu:

Medzi povolaním rodičov a preferovaným výberom
povolania predpokladáme významný vzťah.

Medzi voľbou povolania a sebahodnotením školskej
úspešnosti žiaka predpokladáme významný vzťah.

Najviac otcov bolo zaradených do kategórie P-P (do tejto
kategórie patrili podnikatelia aj živnostníci), najmenej otcov
bolo zaradených do kategórie S-P. Matky mali vyvaženejšie
povolania, takmer rovnomerne zastupené vo všetkých
kategóriách. Najviac ich vykonávalo úradnícke povolanie,
najmenej umelecké povolanie. Žiaci najviac preferovali
robotnícke povolania a v kategórii úradnické povolania nie je
žiaden záznam. Najvyššia zhoda žiakov s povolaním otca bola
v kategórii robotníckych povolaní, najvyššia zhoda s povolaním
matky bola kategória sociálnych povolaní. Tým zamietame
nulovú hypotézu so štatistickou významnosťou na koeficiente
signifikancie 0,001.
Zaujímali nás aj dôvody preferovaných povolaní žiakov.
Skutočný záujem o povolanie vo 4. ročníku ZŠ prejavilo 32,2 %
žiakov, ale následne 25,5 % uviedlo, že svoj výber spojilo
s dobre plateným povolaním, na treťom mieste sa objavil
dôvod, že niekto z rodiny má toto povolanie (13,6 %), dôvod
spojený so slávou bol na 4. mieste (11,7 %). Iné dôvody sa
objavili u 9,5 žiakov a 7,5 % uviedlo, že sa rozhodli práve
v tejto chvíli.
Druhá hypotéza súvisela so sebahodnotením žiakov. Jedna
z otázok znela, aký stupeň preferovaného vzdelania chcú
dosiahnúť. Až 78,7 % žiakov uviedlo, že chcú dosiahnuť
vysokoškolské vzdelanie, 14,1 % chce dosiahnuť stredoškolské
s maturitou, 2 % učňovské a 1,3 % iba základné vzdelanie.
Predpokladali sme, že stupeň preferovaného vzdelania súvisí
s nízkym sebahodnotín žiakov 4. ročníka ZŠ, preto nasledovala
otázka, ktorá súvisela so sebahodnotením školskej úspešnosti.
Žiaci sa mohli zaradiť do piatich kategórií (jedničkár až päťkár).
Ich hodnotenie je zobrazené v grafe 3.

Výskum sme realizovali v Bratislave na štyroch základných
školách a zúčastnilo sa ho 93 respondentov. Boli to žiaci 4.
ročníkov ZŠ (46 chlapcov a 47 dievčat). Ako výskumný nástroj
bol použitý dotazník, ktorý vychádzal z Hollandovej typológie
(vychádzali sme zo 7 kategórií povolaní). Dotazník obsahoval
alternatívne voľby odpovede s možnosťou doplnenia. Priemerný
čas na vypracovanie dotazníka bol 25 minút. Výsledky výskumu
boli spracované matematicko-štatistickými postupmi (percentá,
arit. priemer, median, test zhody: chí-kvadrát).
Interpretácia výsledkov výskumu

Z výsledkov výskumu vyplýva, že najviac preferovanými
povolaniami žiakmi 4. ročníka sú robotnícke povolania
(26,2 %), za nimi nasledujú sociálne povolania (22 %). Nad
hladinou 15 % sa objavili aj umelecké povolania (17,2 %).
Úradnické povolania sa vo výskume vôbec neobjavili. Ďalej sme
skúmali vzťah medzi preferovaným povolaním žiaka
s povolaním jeho rodičov. Rozdiely v preferenciach žiakov a ich
rodičov sme vizualizovali do grafu 1 a 2.

Graf 1 Preferovanie povolania žiaka a povolanie otca

12

Časopis Technika a vzdelávanie, 1, 2012, č. 1
vplyv rodina, než škola. Stojí za úvahu zamyslieť sa nad
štátnym kurikulom a nad tým, ktoré kompetencie u žiakov škola
rozvíja, keď na kariérový vývin má väčší vplyv rodina než škola.
Chceli sme poukázať aj na to, že konečné rozhodnutie
o profesijnej voľbe je potrebné chápať na pozadí dlhodobého
kognitivného a psychosociálneho vývinu žiaka.

150
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dvojkár
P-P

S-P

U-P

I-P
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Záver
Naším cieľom bolo predstaviť základné teórie medzinárodného
významu, ktoré sa zaoberajú problematikou kariérového vývinu.
V rámci výskumu sme chceli poukázať na vzťahy viacerých
činiteľov, ktoré vplývajú na kariérový vývin žiakov 4. ročníka ZŠ
a predstaviť niektoré motivačné faktory, ktoré ovplyvňujú ich
profesijnú voľbu. Zistili sme, že na oblasť praktických zručností,
ale aj na oblasť estetickej a kultúrnej výchovy má výraznejší
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UPLATNENIE DIDAKTICKÉHO AUTOTESTU V PREDMETE ELEKTROTECHNIKA
APPLICATION OF TEACHING SELF-TEST IN THE SUBJECT OF ELECTRICAL ENGINEERING
Milan ĎURIŠ
Abstrakt
V príspevku sa autor venuje problematike vyučovania vybraného obsahu učiva v predmete Elektrotechnika prostredníctvom
prezentačného programu PowerPoint. Zdôrazňuje uplatnenie navrhnutého didaktického autotestu pre žiakov, ako jednu z možností
získania spätnej väzby, s cieľom zistiť do akej miery žiaci preberané učivo pochopili. Prezentované snímky v príspevku tvoria súčasť
praktickej ukážky uplatnenia didaktického autotestu pri preberaní témy Paralelné zapojenie rezistorov.
Abstract
In this paper, the author deals with the problem of teaching the curriculum content of the selected object in Electrical Engineering
through a PowerPoint presentation. It emphasizes the application of the proposed teaching self-test for students as an option to obtain
feedback to determine the extent to which students understand the subject matter discussed. Images presented in this paper are part
of the practical application of teaching self-test samples for downloading themes resistors connected in parallel.
Kľúčové slova: didaktický autotest, spätná väzba, praktická ukážka
Keywords: educational-test, feedback, practical demonstration
Úvod

Jednou z možností je aj sprostredkovanie daného obsahu učiva
prostredníctvom prezentačného programu PowerPoint. Tento
program umožňuje učiteľovi využívať rôzne šablóny programu,
animácie, vloženie videosekvencie, využívať rôzne simulácie,
hypertextové odkazy a ďalšie ponuky, ktoré program obsahuje.
Ak vyhotovenú prezentáciu učiteľ vhodne skombinuje
s jednotlivými fázami vo zvolenom type vyučovacej jednotky,
s vhodnými vyučovacími metódami pri dodržaní konkrétnych
vyučovacích zásad, potom záujem žiakov o daný obsah učiva
v odbornom predmete bude dosť jednoznačný.
Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu v odbornom
predmete je i spätná väzba ako pre učiteľa, tak i pre žiaka. Pre
učiteľa je potrebná informácia, ako žiaci porozumeli
preberanému učivu, či postupy, ktoré uplatňoval a metódy,
ktoré používal boli správne. Pre žiaka je spätná väzba potrebná,
lebo ak porozumel učivu a učivo ho zaujalo, aktívnejšie sa
zapája ďalej do vyučovacieho procesu, ktorý plánuje,
organizuje a riadi učiteľ.
V poslednom období sa čoraz častejšie objavuje názor, aby
žiaci na vyučovacej hodine pracovali samostatne, aby boli
aktívny a dokonca sa dokázali aj individuálne ohodnotiť
s cieľom do akej miery učivo ovládajú, porozumeli mu. Jednou
z možností učiteľa ako umožniť žiakom získavať takto spätnú
väzbu je, že preberané učivo spracuje v podobe prezentácie v
prezentačnom programe PowerPoint, súčasťou ktorej bude
i skonštruovaný didaktický autotest. Didaktický autotest by mal
mať hypertextové prepojenie na jednotlivé snímky na ktorých
sa nachádza učivo, daná informácia. V princípe ide o to, aby sa
žiak na základe vlastného tempa otestoval, do akej miery
zvládol preberané učivo. Žiak odpovedá na otázku, ktorá má tri,
alebo štyri ponúkané odpovede. Pokiaľ žiak odpovedá
nesprávne, hypertextovým odkazom sa dostáva do prezentácie,
kde je dané učivo spracované. Žiak sa znovu snaží učivu
porozumieť a prostredníctvom tlačidla sa dostáva späť do
prostredia k danej otázke a snaží sa zvoliť správnu odpoveď,
ktorá ho zároveň posúva na ďalšiu otázku z daného učiva.
Takýmto spôsobom sa žiak sám otestuje do akej miery
preberanému učivu porozumel.
Takto skonštruovaný didaktický autotest môže učiteľ
odborného predmetu uplatniť v niektorej z fáz vyučovacej
jednotky (napr. vo fixačnej, diagnostickej), teda priamo na
vyučovaní, alebo môže učiteľ prezentáciu i s didaktickým
autotestom sprístupniť žiakom na webovej stránke školy, kde

Školská reforma základných a stredných škôl v šk.roku 20122013 vstupuje už do svojho piateho roka realizácie. Niektoré
výsledky reformy sú už merateľné a postupne zverejňované
širokej odbornej i rodičovskej verejnosti. Najcitlivejšie vnímajú
reformu tí, ktorí je realizujú, učitelia základných a stredných
škôl. I napriek rôznym negatívam, ktoré sprevádzajú reformu
od jej samého začiatku (nepripravenosť učiteľov na zmeny,
chýbajúce učebnice pre vyučovacie predmety, nedostatočné
materiálno-technické
zabezpečenie
najmä
odborných
a technicky zameraných predmetov atď.), reforma priniesla
a prináša aj pozitívne prvky do vyučovacieho procesu
základných a stredných škôl. Jedným z nich je umožnenie
kariérneho rastu učiteľov, možnosť absolvovať niektoré
z druhov vzdelávania v rámci kontinuálneho vzdelávania
učiteľov, čím si učiteľ môže zvyšovať kvalifikáciu a na základe
získaných kreditov aj postúpiť do vyššej platovej triedy.
Mnohí učitelia sa v rámci ďalšieho vzdelávania zdokonaľujú
a osvojujú si rôzne kompetencie medzi ktoré možno zaradiť
i počítačovú
kompetenciu,
čím
získavajú
počítačovú
i informačnú gramotnosť. Učiteľ odborného predmetu
„vyzbrojený“ danou kompetenciou dokáže pomocou PC
realizovať vyučovací proces pre žiakov zaujímavejšie
a názornejšie.
Využitie didaktického autotestu v odbornom predmete
Učiteľ odborného predmetu, ktorý má osvojenú aj počítačovú
kompetenciu a je aj po didaktickej stránke svojho predmetu
dostatočne zdatný, má veľa možností, ako vo svojom odbornom
predmete rozvíjať u žiakov technické tvorivé myslenie.
Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania takto disponovaného
učiteľa je i využívanie takých aktivizujúcich metód a koncepcií
vyučovania, ktoré vytvárajú podmienky na rozvoj kreativity
samotných žiakov. Učiteľ odborného predmetu daných kvalít
využíva vo svojej práci moderné i svojpomocne vyhotovené
učebné pomôcky, informačno-komunikačné technológie (IKT),
PC, dataprojektor.
Ak je daný učiteľ tvorivý, rozmýšľa, hľadá spôsob ako žiakom
sprostredkovať informácie týkajúce sa obsahu učiva v danom
odbornom predmete zaujímavou a pútavou formou, ktoré
zároveň musia byť primerané veku žiakom.
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sa žiakom prostredníctvom vlastného kódu sprístupní daná
stránka a tak si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti z danej
problematiky aj v domácom prostredí za podmienky, že žiak má
možnosť napojiť sa doma na internet.
V ďalšej časti uvádzame ukážku z prezentácie na tému
Paralelné zapojenie rezistorov aj s navrhnutým didaktickým
autotestom. Daná téma sa preberá v tematickom celku Obvody
jednosmerného prúdu v 1.ročníku na SOŠ v predmete
Elektrotechnika v študijnom odbore Elektrotechnika.

Paralelné zapojenie rezistorov
Napätie na všetkých rezistoroch je rovnaké !

I1

I

R1

I2

R2

I3

R3

Uzol B

U
Keďže rezistory majú rôznu hodnotu odporov (každý kladie prúdu iný odpor),
každým odporom musí tiecť iný elektrický prúd:
U
U
U
I2 
I3 
I1 
R2
R3
R1

Elektrotechnika
• Ročník: prvý
Tematický celok: obvody jednosmerného prúdu

Prúdy vtekajú do uzla B a ich sčítaním vzniká celkový elektrický prúd I.
Test

Paralelné zapojenie rezistorov

téma: Paralelné zapojenie rezistorov

• Jednotlivé rezistory môžeme nahradiť jedným výsledným
rezistorom R.
• Po úprave zlomku dostaneme výsledný vzťah pre výpočet rezistora:

1 1 1 1

 
R R 1 R2 R3

Paralelné zapojenie rezistorov
I1

R1

Pozor! Výsledkom matematickej operácie je prevrátená hodnota

výsledného rezistora.
I

I2

R2

I3

R3

Didaktický autotest
U

Pravidlá pre prácu s didaktickým autotestom:
• Každá otázka testu ponúka možnosť troch odpovedí, z ktorých je
len jedna správna.
• Odpovede sa označujú kliknutím na príslušné tlačidlá:

Pri tomto zapojení spojíme všetky vstupné a výstupné svorky rezistorov.
Na jednotlivých rezistoroch (t.j. v každej vetve) bude rovnaké napätie U.
Prúd I sa rozdelí do jednotlivých vetiev s rezistormi R1, R2 a R3.
Test

a

Paralelné zapojenie rezistorov
• Jednotlivými vetvami budú tiecť prúdy I1, I2, I3:

I1 

U
R1

I2 

U
R2

I3 

U
R3

c

Test ← klikni

• Prúd I sa rozdelí do vetiev podľa 1. Kirchoffovho zákona:

I = I1 + I2 + I3

b

• Po označení správnej odpovede sa posúva žiak na ďalšiu otázku.
• Nesprávna odpoveď → žiak je vrátený do snímku s teóriou na
dodatočné preštudovanie.
• Po preštudovaní teórie sa objaví tlačidlo, ktoré vás vráti späť do
testu.

(A)

Dosadením do vzťahu (A) dostaneme:

U U U U
  
R R1 R2 R3
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Didaktický autotest
Otázka č.1

V súčasnej škole sa očakáva, že učiteľ odborného predmetu je
nielen odborne ale i didaktický zdatný. Ak predpokladáme, že
dokáže vyučovanie realizovať aj pomocou IKT a PC, tak potom
záleží len samotnom učiteľovi do akej miery dokáže všetky
svoje schopnosti a osvojené kompetencie využiť pri príprave na
vyučovaní i pri samotnom vyučovaní svojho odborného
predmetu.
Pokiaľ je učiteľ tvorivý a záleží mu na žiakoch, ktorých
pripravuje prostredníctvom svojho odborného predmetu
v zmysle profilu budúceho absolventa daného študijného
odboru na trh práce, potom v maximálnej miere sa bude snažiť
vyučovanie realizovať pre žiakov pútavo, zaujímavo, aby vzbudil
záujem žiakov nielen o samotný predmet, ale i o budúcu
profesiu. To sa mu podarí pokiaľ bude využívať vhodne
koncepcie vyučovania, vyučovacie metódy, organizačné formy
vyučovania, ale predovšetkým vtedy, ak bude žiakov zapájať do
aktívnej činnosti na vyučovaní v rámci ktorej si budú môcť žiaci
sami preveriť osvojené vedomosti riešením navrhnutého
neštandardizovaného didaktického autotestu. To bol jeden
z cieľov tohto príspevku, v ktorom sme chceli poukázať aj na
základe praktickej ukážky na danú skutočnosť.

• Pri paralelnom zapojení rezistorov sú rezistory
zapojené:
a) vedľa seba
b) za sebou
c) vedľa seba aj za sebou
a

b

c

Didaktický autotest
Otázka č.2
• Pri paralelnom zapojení 3 rôznych rezistorov bude
rezistormi prechádzať:

Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu KEGA
č. 011UMB-4/2012.
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

a) rovnaký prúd a aj napätie na nich bude rovnaké
b) rôzny prúd a aj napätie na nich bude rôzne

Katedra techniky a technológií, FPV UMB, Banská Bystrica,
Slovenská republika, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica
e-mail: Milan.Duris@umb.sk

c) rôzny prúd a napätie na nich bude rovnaké
a

b

c

FENOMÉN SEBAREFLEXIE V PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÁCH UČITEĽA ODBORNÝCH PREDMETOV
SELF-REFLECTION AS A PHENOMENON IN REGARDS TO THE PROFESSIONAL COMPETENCIES
DEVELOPMENT OF A TEACHER OF SPECIALIZED SUBJECTS
Ján STEBILA, Ľuboš KRIŠŤÁK
Abstrakt
V predkladanom príspevku poukazujeme na aktuálne požiadavky na profesijné kompetencie učiteľa v národnom a medzinárodnom
kontexte i na rozdielnosť prístupov k ich kategorizácii. Významnou súčasťou rozvoja osobnosti učiteľa je sebareflexia, ktorá pomáha
rozvíjať profesijné kompetencie. Zaujímalo nás, ako hodnotia svoju pripravenosť na plnenie požiadaviek pedagogickej praxe, svoje
kompetencie učitelia odborných predmetov v Slovesnkej republike. Na základe návrhu profesijného štandardu sme uskutočnili
prieskum, ktorého výsledky prezentujeme textom, pre prehľadnosť aj tabuľkami.
Abstract
This article aims to outline current demands in regard to the professional competencies of a teacher within national and international
context. In addition, we would like to point out differences in attitudes concerning their categorization. Self reflexion is a very
important part of teacher´s development because it helps them to improve their professional competencies. We were interested in
evaluation of their preparation in order to manage the demands of pedagogical practice by applying their competencies. We have done
the survey based on the professional standard. Its results are presented in the text as well as with enclosed charts.
Kľúčové slová: Sebareflexia, Učiteľ odborných predmetov, Profesijné kompetencie, Kompetencie
Key words: Self-reflection, Teacher of specific subjects, Professional competencies, Competencies
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Úvod

plánovacie a organizačné:
efektívne
plánovať
a projektovať výučbu, vytvárať a udržiavať určitý
poriadok a systém vo výučbe,

poradenské a konzultatívne: poradiť študentom pri
riešení ich problémov, a to nielen študijných,

sebareflexívne: hodnotiť vlastnú pedagogickú prácu
s cieľom zlepšiť svoju budúcu činnosť.
Z uvedeného je zrejmé, že systém kompetencií je otvorený,
že jednotlivé kompetencie či spôsobilosti sa prelínajú a je zložité
vymedziť ich jednoznačnú kategorizáciu.

Školská reforma na Slovensku, reflektujúca potreby súčasnej
trhovej ekonomiky a trendy vzdelávania v štátoch Európskej
únie, výrazne ovplyvnila požiadavky nielen na kurikulárnu
transformáciu školstva, na rozvoj a zdokonaľovanie kľúčových
kompetencií, ale aj na kvalitu práce učiteľa, na jeho
kompetencie, a v konečnom dôsledku i na pregraduálnu,
postgraduálnu prípravu, permanentné celoživotné vzdelávanie a
profesionalizáciu učiteľov.
Snahy o jednoznačné vymedzenie požiadaviek na oprávnenie
výkonu učiteľskej profesie, kompetencií a spôsobilostí nie sú
fenoménom novodobým. Článok sa venuje dvom na seba
nadväzujúcim
oblastiam,
ktoré
v súčasnosti
rezonujú
v pedagogickej teórii. Je to sebareflexia v práci učiteľa a jeho
kompetencie.
Sme toho názoru, že sebareflexia v práci učiteľa odborných
predmetov je oblasťou, ktorá mu umožňuje vlastné
sebazdokonaľovanie.
1.

2.

Prieskum zameraný na profesijné kompetencie
učiteľov odborných predmetov

V tejto časti článku si kladieme za cieľ sumárne prezentovať
čiastkové výsledky, ktoré sme získali prieskumom zameraným
na využívanie profesijných kompetencií učiteľov odborných
predmetov vo vybraných stredných odborných školách
v banskobystrickom regióne.
Pri koncipovaní prieskumu sme vychádzali z navrhovaného
štandardu profesijných kompetencií učiteľov odborných
predmetov.
Predmet prieskumu
Predmetom prieskumu je monitoring aktuálneho stavu
pôsobenia učiteľov odborných predmetov v školskom prostredí
a analýza ich vybraných profesijných kompetencií.
Cieľom prieskumu
Cieľom prieskumu bolo zistiť vybrané profesijné kompetencie
učiteľov odborných predmetov na stredných školách, ako aj
použitie konkrétnych metód sebareflexie vo vyučovacom
procese i mimo neho.
Úlohy prieskumu

zostaviť dotazník pre účely prieskumu, vychádzajúci zo
špecifikácie uvedeného štandardu,

výber jednotlivých sebareflexívnych kompetencií,

vyhodnotiť
kvalitatívne
a kvantitatívne
výsledky
prieskumu.

Požiadavky na učiteľa v kontexte
celospoločenských zmien

Už viac ako dve desaťročia sa prejavujú snahy o vymedzenie
najvhodnejších a nevyhnutných kompetencií a spôsobilostí
učiteľa, ktoré majú tvoriť jadro jeho profesionality v teórii
učiteľskej profesie - pedeutológii.
Pri koncipovaní kompetenčných profilov učiteľa v európskom
priestore sa vychádzalo z ponímania učiteľa ako autonómneho
subjektu, z požiadavky učiacej sa spoločnosti a čoraz
intenzívnejšej autonómie škôl, orientácie sa na sociálne
a kultúrne kompetencie, na meniacu sa rolu učiteľa, potreby
nástrojov na objektívne hodnotenie výkonov učiteľa a pod.
Podľa Európskej komisie (2002) bolo navrhnuté rozdelenie
kompetencií učiteľa na:

kompetencie vzťahujúce sa na proces učenia,

kompetencie vzťahujúce sa na výsledky učenia.
V teoretických prácach zaoberajúcich sa požiadavkami, ktoré
sú kladené na osobnosť učiteľa, predpokladmi a podmienkami
jeho rozvoja, sa stretávame s množstvom variant pomenovaní
výkonovej zložky osobnosti učiteľa (kľúčové kompetencie,
zručnosti, spôsobilosti, ale aj kvalifikácie a pod.).
Z množstva autorov venujúcich sa kompetenciám učiteľa a ich
kategorizácii môžeme spomenúť napr. V. Spilkovú (In: Prucha,
2002), ktorá navrhuje štruktúru kompetencií reflektujúcich
fázovitosť ich nadobúdania a rozvíjania v procese prípravy na
povolanie a v samotnej edukačnej realite nasledovne:

odborno - predmetové: dôkladne poznať obsah učiva
vyučovacích a príbuzných predmetov,

psychodidaktické: vytvárať priaznivé podmienky pre
učenie; motivovať žiakov k poznávaniu, učenia;
aktivizovať
a rozvíjať
ich
schopnosti,
kľúčové
kompetencie:
informačné,
učebné,
kognitívne,
komunikačné, interpersonálne a personálne; vytvárať
priaznivú sociálnu, emocionálnu a pracovnú klímu; riadiť
proces učenia sa žiakov - individualizovať ho z hľadiska
času, tempa, hĺbky, miery pomoci i učebných štýlov
žiakov; používať optimálne metódy, organizačné formy
a materiálne prostriedky výučby,

komunikačné: spôsobilosť efektívne komunikovať so
žiakmi, kolegami, nadriadenými, rodičmi žiakov,
sociálnymi partnermi,

diagnostické:
validné,
reliabilné,
spravodlivo
a objektívne hodnotiť učebné výkony žiakov; zistiť ich
postoje k učeniu, škole, životu, ako aj ich problémy,

3.

Identifikácia súboru respondentov

Prieskum sme uskutočnili začiatkom novembra 2011 na
vzorke 45 učiteľov odborných predmetov SPŠ a SOŠ
vo vybraných mestách Slovenskej republiky. V prieskume sme
mali zastúpenie 20 mužov a 25 žien. V blízkej budúcnosti
plánujeme uskutočniť prieskum na väčšej vzorke aj mimo
Slovenskej republiky a výsledky komparovať.
Tabuľka 1 Počet respondentov zapojených do prieskumu
Názov školy
Vzorka
SOŠ 1
12
SOŠ 2
10
SOŠ 3
8
SPŠ 4
5
SPŠ 5
10
SPOLU ∑
45
Súbor respondentov predstavuje 45 učiteľov odborných
predmetov.
4.

Parciálne výsledky riešeného prieskumu

V tejto časti článku popisujeme, čo sme chceli zistiť, prečo to
bolo potrebné a ako sa získavali a spracovali jednotlivé
informácie prieskumu. Pre názornosť a limitovaný počet strán
uvádzame štatistické vyhodnotenie len čiastkových výsledkov
prieskumu.
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Prieskum a samotný dotazník bol rozdelený do viacerých častí.
Jednotlivé časti dotazníka sa orientovali na tieto kompetencie:
A1
prehľad hodnotenia kompetencií orientovaných na
vyučovanie -A
A2
prehľad hodnotenia kompetencií orientovaných na
vyučovanie -B
A3
prehľad hodnotenia kompetencií orientovaných na
sebarozvoj učiteľa -A
A4
prehľad hodnotenia kompetencií orientovaných na
sebarozvoj učiteľa -B
A1A2 prehľad hodnotenia kompetencií orientovaných na
vyučovanie -A

V pregraduálnej príprave učiteľov je potrebné rozvíjať najmä
kompetencie orientované na vyučovací proces (položky 7-11).
Z vymedzených čiastkových kompetencií ako nadpriemerné boli
hodnotené odborné vedomosti a zručnosti z vyštudovaných
odborov a poznanie základnej pedagogickej dokumentácie,
väčšie nedostatky sa prejavili pri hodnotení projektovania
a plánovania
vyučovania
v
súlade
so
Štandardom
stredoškolského odborného vzdelávania a s rozvojom kľúčových
kompetencií učiteľov.

V hodnotení sledovaných kompetencií sa najčastejšie
vyskytovalo hodnotenie výborne a veľmi dobre. Najväčšie
nedostatky pociťujú respondenti v poznávaní postupu
didaktickej analýzy učiva a jej uskutočňovaní. Relatívne
podobné boli výsledky pri metódach podporujúcich aktívne
učenie žiakov.

dobre

nedostatočne

spolu

mám vedomosti, zručnosti vo vyštudovanom odbore
poznám pedagogické dokumenty
viem ako plánovať a organizovať vyučovanie
poznám postup didaktickej analýzy učiva
poznám metódy podporujúce aktívne učenie

Veľmi dobre

7
8
9
10
11

Spôsobilosti - kompetencie

výborne

č. položky

Tabuľka 2 Prehľad hodnotenia kompetencií orientovaných na vyučovanie

25
10
17
9
3

14
12
9
9
12

6
12
12
15
15

0
11
7
12
15

45
45
45
45
45

A 3 - Prehľad hodnotenia kompetencií orientovaných na
sebarozvoj učiteľa A
V dotazníku
sme
sledovali
aj
oblasť
kompetencií
orientovaných na sebarozvoj učiteľa. Z hodnotených položiek
12-16 najpozitívnejšie hodnotili respondenti poznanie funkcií
učiteľa odborných predmetov, poslanie učiteľského povolania
a využívanie IKT v sebarozvoji.

A 4 - Prehľad hodnotenia kompetencií orientovaných na
sebarozvoj učiteľa B
Dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa je
zabezpečenie
vhodnej
dokumentácie
a didaktických

dobre

nedostatočne

spolu

využívam v sebarozvoji IKT
využívam v sebarozvoji cudzí jazyk
poznám poznanie a cieľ učiteľskej profesie
poznám funkcie učiteľa odborných predmetov
poznám metódy sebareflexie

Veľmi dobre

12
13
14
15
16

Spôsobilosti - kompetencie

výborne

č. položky

Tabuľka 3 Prehľad hodnotenia kompetencií orientovaných na sebarozvoj učiteľa A

15
0
17
9
3

14
5
9
13
12

10
10
12
19
15

6
30
7
3
15

45
45
45
45
45

prostriedkov, výber vhodných nemateriálnych prostriedkov
vyučovania, ale aj identifikácie patologických javov.

18

dobre

nedostatočne

spolu

poznám vlastné dispozície a hodnoty
poznám trendy v oblasti edukácie
viem reflektovať a hodnotiť vlastnú činnosť
viem si stanoviť konk. ciele profesijného rozvoja

Veľmi dobre

17
18
19
20

Spôsobilosti - kompetencie

výborne

č. položky

Tabuľka 4 Prehľad hodnotenia kompetencií orientovaných na sebarozvoj učiteľa B

10
5
5
4

15
15
15
16

15
10
20
10

5
15
5
15

45
45
45
45
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KOMUNIKATÍVNE KOMPETENCIE V PRÍPRAVE UČITEĽA TECHNICKY ORIENTOVANÝCH PREDMETOV
COMMUNICABLE COMPETENCES IN THE PREPARATION OF TECHNICAL SUBJECTS TEACHER
Lýdia ČELLÁROVÁ
Abstrakt
V príspevku autorka poukazuje na význam komunikácie a komunikatívnych kompetencií pre rozvoj jednotlivca a spoločnosti.
Naznačuje nedostatky v komunikatívnych kompetenciách adeptov učiteľského povolania.
Abstract
In the article author points the importance of the communication and communicable competences for the development of individual
and society. She indicates the lack of communicable competences among future teachers.
Kľúčové slová: Komunikatívne kompetencie. Učiteľ. Príprava učiteľov. Technické predmety.
Key words: Communicative competence. Teacher. Preparing teachers. Technical subjects.
Úvod

absolventov sekundárneho a terciálneho stupňa vzdelávania
vzhľadom na rozšírené možnosti štúdia a uplatnenia na trhu
práce nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.
Potreba kompatibility vzdelávania v spoločnom európskom
priestore sa okrem iného prejavila v požiadavkách na rozvoj
kľúčových kompetencií žiakov jednotlivých študijných odborov

Spoločenské, politické a hospodárske zmeny pod vplyvom
vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (1. mája 2004)
výrazne ovplyvnili aj slovenské školstvo na všetkých stupňoch
a typoch vzdelávania. Zmenilo sa postavenie jednotlivých škôl
v zmysle zvýšenej autonómie pri tvorbe vlastných školských
vzdelávacích programov, zmenili sa požiadavky na profil
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a zvýšenými nárokmi na kvalitu výkonu učiteľov, na ich
profesionalizáciu a permanentné vzdelávanie.
Výrazne sa zmenilo postavenie technického vzdelávania
a výchovy v primárnom a nižšom sekundárnom stupni
vzdelávania, zredukoval sa obsah a tiež rozsah výučby
pôvodných predmetov pracovné vyučovanie na primárnom
stupni a predmetu technická výchova na nižšom sekundárnom
stupni. Zmeny systému stredoškolského odborného vzdelávania
sa prejavili v systematike učebných a študijných odborov, ich
cieľov a obsahu. Zmenené požiadavky na ciele a prostriedky
elementárneho
a
naň
nadväzujúceho
sekundárneho
technického vzdelávania sa premietli aj do systému požiadaviek
na kvalitu pregraduálnej prípravy učiteľov technicky
orientovaných predmetov v študijnom odbore 1.1.2 Učiteľstvo
profesijných predmetov a praktickej prípravy so študijnými
programami Učiteľstvo technickej výchovy v bakalárskom
a magisterskom
stupni,
Učiteľstvo
praktickej
prípravy
vzdelávania v bakalárskom stupni vzdelávania a naň
nadväzujúcom programe Učiteľstvo technických odborných
predmetov v magisterskom stupni štúdia. Došlo k zmene
skladby predmetov všeobecného základu a odborne
profilujúcich predmetov, ich obsahu, ako aj procesu profilovania
kľúčových a profesionálnych kompetencií adeptov učiteľského
povolania.

a zamestnanosťou (Belz, Siegrist, 2001). Zhruba o štvrťstoročie
neskôr bola vyšpecifikovaná potreba rozvoja kľúčových
kompetencií
aj
v
oblasti
vzdelávania
(na
základe
prehodnocovania jeho kvality a efektivity) pre zmenené
podmienky a požiadavky trhu práce, spoločenského, kultúrneho
a politického života (v spomínanej správe Medzinárodnej
komisie pre vzdelávanie pri UNESCO). Kľúčové kompetencie
majú umožniť uplatniť sa na trhu práce vo väčšine povolaní,
zastávať viaceré pracovné pozície, ale aj v spoločenskom, či
osobnom živote.
Vymedzenie pojmu kľúčové kompetencie, podobne ako aj ich
systematika v odbornej literatúre, ani základných normatívnych
dokumentoch nie je jednotné. To ale v tejto chvíli
nepovažujeme za podstatné, nakoľko na základe analýzy
charakteristík
jednotlivých
kompetencií,
na
základe
prehodnotenia rolí, do ktorých vstupuje jednotlivec v priebehu
svojho života je zrejmé, že integrujúcim elementom

všetkých
kľúčových
kompetencií
sú
práve
komunikatívne kompetencie. Komunikatívne kompetencie

v najširšom slova zmysle, nakoľko byť kompetentný
komunikovať optimálne, účinne je elementárnou potrebou
každého jednotlivca, bez ohľadu na jeho vek, pohlavie, rasu,
vzdelanie, či spoločenský status.
Dôkazom
zložitosti,
multidisciplínovosti
problematiky
komunikácie a komunikatívnych kompetencií je dlhodobý
záujem vedcov o výskum interpersonálnej, ale aj
intrapersonálnej komunikácie. Problematike komunikácie sa
venuje psychológia, antropológia, sociológia, lingvistika,
pedagogika, ekonómia, medicína, politológa, právo, história
a iné vedné oblasti. Pre rozvoj všetkých spoločenskovedných,
prírodovedných, technických a umeleckých odborov je
komunikácia natoľko dôležitá, že komunikatívne kompetencie
boli sa stali jednou z kľúčových – pre život človeka
nevyhnutných spôsobilostí. Dynamiku a intenzitu ich rozvoja
a dosiahnutej úrovne podmieňuje množstvo subjektívnych
a objektívnych faktorov, či už vek, temperament, úroveň
psychických procesov, vzdelanie, záujmy, slovná zásoba,
kultúrne a ekonomické zázemie a iné.
Súčasná
moderná
spoločnosť
vďaka
informačným
technológiám a vplyvom globalizačných zmien dospela do štádia
„komunikačnej hojnosti“ (Dortíková, 2005), v ktorom je
potrebné sa zamyslieť, či množstvo informácií samo o sebe
môže zabezpečiť hlbšie poznanie, či kvantita informácií neohrozí
ich kvalitu, prípadne ako vplýva na kvalitu komunikácie. Práve
dostupnosť a využívanie moderných informačných technológií,
informačná presýtenosť si vyžaduje venovať zvýšenú pozornosť
rozvoju komunikatívnych kompetencií vo formálnom, či
neformálnom vzdelávaní.
Málokto si uvedomuje, že človek v priebehu svojho života
zastáva množstvo spoločenských rolí, vyžadujúcich nielen
neformálnu
komunikáciu,
ale
prevažne
formalizovanú
komunikáciu podľa určitých pravidiel, vyžadujúcu špecifické
obsahy, kontexty, či formy. Bežne neformálne komunikujeme
bezproblémovo, no nastávajú situácie, keď informácia bola
nesprávne naformulovaná, prednesená, či nepochopená.
Vysvetlenia zákonitostí, prostriedkov a podmienok komunikácie
poskytuje informačná teória. Vďaka dostupnosti množstva
odbornej literatúry pre oblasť interpersonálnej komunikácie
z pohľadu jednotlivých vedných odborov môžu záujemcovia
o zvýšenie svojich komunikatívnych kompetencií pochopiť
podstatu, zákonitosti verbálnej a neverbálnej komunikácie,
oboznámiť sa s pravidlami formalizovanej komunikácie, či získať
priamo návod, ako riešiť konkrétne komunikačné situácie.
Z množstva autorov možno pre úvodnú etapu obohacovania
komunikatívnych kompetencií využiť napr. J. A. DeVita (2001),
Z. Vybírala (1999, 2005), J. Vymětala (2008), D. Hovorku,

Komunikatívne kompetencie
Skôr, než sa budeme venovať komunikatívnym (či
komunikačným) kompetenciám, niekoľko poznámok k pojmom
kompetencie a kľúčové kompetencie. Pojem – substantívum
kompetencia a od neho odvodené adjektívum kompetentný nie
je pojmom novodobým, ako by sa na prvý pohľad zdalo
v súvislosti s požiadavkami rozvoja kľúčových kompetencií
absolventov určitých stupňov vzdelávania, či celoživotného
vzdelávania. Používaný bol aj v dávnejšej minulosti v súvislosti
s posudzovaním spôsobilostí vykonávať určité projektové,
riadiace, či hodnotiace činnosti zamestnancov.
V slovenskej odbornej pedagogickej komunite začal pojem
kompetencie častejšie používať na prelome 20. a 21. storočia
na základe Správy Medzinárodnej komisie pre vzdelávanie pri
UNESCO v roku 1997, v ktorej boli deklarované základné
princípy vzdelávania pre Európu v novom miléniu: „naučiť sa
učiť, naučiť sa pracovať, naučiť sa žiť spolu, naučiť sa byť“.
Nie je dôležité, či boli deklarované princípy, alebo piliere
vzdelávania (ako sa uvádza vo viacerých odborných
pedagogických príspevkoch), či sú prednesené požiadavky
naformulované v odborných príspevkoch inými výrazmi, napr.
ako „učiť sa poznávať, učiť sa konať, učiť sa žiť spoločne a učiť
sa byť“, podstata je identická.
Ďalším dokumentom, ktorý ovplyvnil výraznejšie uvedomenie
si potreby rozvoja univerzálnych spôsobilostí, umožňujúcich
flexibilitu uplatnenia sa v jednotlivých spoločenských pozíciách
bola Lisabonská stratégia, reflektujúca okrem iného čoraz
intenzívnejšiu globalizáciu nielen v oblasti technológií (najmä
informačných) a hospodárstva. Ukázalo sa, že pre súčasný trh
práce, pre potrebu univerzálnejšie pripravených absolventov
škôl, schopných vykonávať podľa aktuálnej potreby
zamestnávateľa rôzne pracovné aktivity a pre permanentné
vzdelávanie nie je vyhovujúca úzka špecializácia. Na základe
Lisabonskej stratégie, prijatej Radou Európy v r. 2000 sa malo
stať
Európske
spoločenstvo
najkonkurencieschopnejšou
a najdynamickejšou ekonomikou vo svete, k čomu mali prispieť
aj kľúčové kompetencie, ako spôsobilosti širokého spektra
obyvateľstva všetkých členských štátov. Kľúčové kompetencie
sa ako predpoklad a nevyhnutnosť celospoločenského rozvoja
a prosperity hospodárstva deklarovali už v 70. rokoch minulého
storočia v súvislosti s hospodárskym rozvojom, trhom práce
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K. Komáreka, J. Chrapana, (2011), D. Meška, D. Katuščáka, J.
Findru (2005) a mnohých iných.

miesto zastáva proces komunikácie, ktorá je tým efektívnejšia
a účinnejšia, čím majú komunikujúci viac odborných vedomostí
a skúseností práve z oblasti komunikácie. Vysokoškolská
príprava by teda mala zabezpečiť získanie potrebnej
vedomostnej základne o podstate, druhoch a formách, fázach,
funkciách, prostriedkoch, kontextoch komunikácie, ako aj
odborných teoretických východiskách zámerov, tvorby
vysielania a prijímania a dekódovania komunikátov. Zabezpečiť
relevantný obsah, metodiku a materiálne prostriedky
vzdelávania, umožňujúce rozvoj (nielen) komunikatívnych
kompetencií nielen teoreticky, ale prostredníctvom praxe
a vhodne zvolených metodík najmä prakticky.

Príprava učiteľov technicky orientovaných predmetov
Príprava učiteľa z aspektu dlhodobého ako aj krátkodobého
je dlhé desaťročia v centre pozornosti širokej pedagogickej
verejnosti, ale aj akademickej obce, participujúcej na
jednotlivých stupňoch vzdelávania učiteľov. Napriek množstvu
odborných a vedeckých príspevkov k problematike prípravy
učiteľov, kvalitnej informačnej databázy sa na akademickej
pôde často stretávame s negatívnym hodnotením kvality
prípravy učiteľov. Ukazuje sa, že praktické uplatnenie
teoretických východísk projektovania, riadenia a hodnotenia
učebnej činnosti žiakov adepti učiteľského povolania zvládajú
len s veľkými ťažkosťami. Značné problémy majú
s identifikovaním
jednotlivých
javov
charakterizujúcich
vyučovací proces v reálnej praxi a ich organizovaním v súlade
s najnovšími vedeckými poznatkami z oblasti pedagogiky,
psychológie, lingvistiky, technológie vzdelávania a iných oblastí.
Zaznamenávame výrazný pokles komunikatívnych kompetencií,
zníženú schopnosť transformovať teoretické východiská do
praxe a cielene usporiadať vonkajšie a vnútorné podmienky
vzdelávania. Často absentuje pochopenie odborných textov
z ťažiskových vedných oblastí, prevláda naučenie sa teórie bez
preniknutia do podstaty jednotlivých javov a ich ponímania vo
vzájomnej podmienenosti. Výrazné nedostatky v oblasti
komunikatívnych kompetencií sa každoročne prejavujú pri
vypracúvaní kvalifikačných prác. Neschopnosť samostatného
výberu relevantných informačných prameňov a ich prvotného
spracovania,
neschopnosť
triedenia,
komparácie
a
systematizácie
vstupných
informácií,
neschopnosť
samostatnej tvorby textu, nezvládnutie štylistiky a gramatiky
svedčia o výrazných nedostatkoch práve v oblasti
komunikatívnych kompetencií.
Na stránkach odbornej literatúry bolo publikovaných
množstvo príspevkov renomovaných autorov k problematike
technickej výchovy, technického vzdelávania – najmä
v kontexte kreujúcej sa koncepcie vzdelávania na všetkých
stupňoch a typoch po vstupe Slovenskej republiky do EU v máji
2004. Množstvo autorov reflektuje vo svojich príspevkoch
navrhované a zrealizované zmeny v postavení, obsahu
technicky orientovaných predmetov v primárnom a nižšom
sekundárnom vzdelávaní, akcentuje nevyhovujúci stav
technického vzdelávania od r. školského roku 2008/09, keď sa
na Slovensku začala realizovať reforma školstva na základe
Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského
zákona).
Príprava učiteľa je procesom dlhodobým, začínajúcim prvými
úvahami adepta o výbere budúceho učiteľského povolania, cez
vysokoškolskú prípravu v rámci pregraduálneho štúdia až po
permanentné vzdelávanie a kariérny rast počas jeho
pedagogickej praxe. V celom tomto procese nezastupiteľné

Záver
Problematika komunikatívnych kompetencií v kontexte
prípravy učiteľa technicky orientovaných predmetov si vyžaduje
komplexnejšiu analýzu, ako je v príspevku pre obmedzený
rozsah uvedené. Pre účinnejšiu pregraduálnu prípravu učiteľa
v zmysle rozvoja kľúčových kompetencií je potrebné, aby všetci
vysokoškolskí učitelia bez ohľadu na ich odbornosť poznali
potreby pedagogickej praxe, pre ktorú adeptov učiteľského
povolania pripravujú a aby premyslenými metodikami cielene
nerozvíjali len ich poznatkovú bázu v tom–ktorom odbore, ale aj
kľúčové
kompetencie,
umožňujúce
ďalší
profesijný
a osobnostný rozvoj.
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DIDAKTICKÁ KOMPETENCE UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
DIDACTIC COMPETENCE OF A TEACHER OF VOCATIONAL SUBJECTS
Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ
Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na didaktickou kompetenci, která je pojímána jako součást pedagogických kompetencí, formulovaných četnými
autory. K didaktické kompetenci učitele odborných předmětů náleží rovněž aplikace didaktických prostředků, a to jak na úrovni
teoretické, v průběhu přípravy učitele na výuku, tak praktické, ve výuce samotné.
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Abstract
The paper focuses on didactic competence, which is view edas part of teaching competencies, formulated by numerous authors. To
educational competence of teachers of vocational subjects also to include the application of teaching resources, both at the theoretical
level, during the preparation of teachers for teaching and practical teaching itself.
Klíčová slova: Didaktická kompetence. Učitel. Odborný předmět. Klíčové kompetence.
Key words: Didactic competence. Teacher. Vocational subject. Key Competences.
Úvod

Kompetence učitele odborných předmětů

Stěžejním pojmem v oblasti kvality vzdělávací a výzkumné
činnosti je kompetence. Kompetenci chápeme jako excelentní
způsobilost.
Kompetence
vyjadřuje
komplex
znalostí,
dovedností, postojů a zkušeností, které jsou cílovými
kategoriemi profese vzdělavatele v měnících se podmínkách
univerzitního prostředí. Charakteristickými znaky kompetencí
jsou tedy rozvoje schopné, variabilní a flexibilní. Pedagog je
získává a rozvíjí v průběhu celé své profesní dráhy včetně etapy
přípravného i celoživotního vzdělávání. Na kompetencích by měl
být založen profesní standard, který by měl být normou
stanovující klíčové kompetence pro vstup do profese, tj. takové
kompetence, které jsou nezbytné pro kvalifikovaný standardní
výkon. Profesní standard bude naplňovat svůj význam, pokud
bude důsledně propojen s hodnocením učitelů a bude zahrnut
do systému profesionalizace pedagogů. Koncepční vývojový
model profesionalizace by měl fungovat na bázi triády konceptů

Rotport (2008a) akcentuje dvě složky standardu učitele, které
mají do značné míry shodnou náplň bez ohledu na konkrétní
zaměření učitele odborných předmětů a jsou prakticky totožné
i s přípravou učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů – jde
o složku psychologickou a pedagogickou.
Psychologická kompetence učitele
Rozsah
potřebných
psychologických
znalostí
učitele
odborných předmětů je velmi široký a velmi obtížně
vymezitelný. Dále uvedený výčet požadavků na psychologické
znalosti učitele odborných předmětů není zcela vyčerpávající
a bude zřejmě nutné a vhodné tyto složky psychologické
kompetence dále rozšiřovat. Obsah psychologické kompetence
učitele odborných předmětů lze definovat např. takto:
• ovládá psychologické základy procesů vyučování a učení a je
schopen je aplikovat ve své práci,
• zná vliv psychických stavů na úspěšnost žákova učení
a dokáže tyto znalosti využít ve vyučovacím procesu,
• dokáže využít individuální předpoklady žáků a jejich vývojové
zvláštnosti při diferencovaném přístupu k žákům ve
vyučovacím procesu,
• orientuje se v náročných sociálních situacích ve škole i mimo
školu a je schopen pomoci při jejich řešení,
• uvědomuje si možnosti a meze vlivu mimoškolního prostředí
na žáky a dokáže tento vliv využít ve své práci,
• je schopen analyzovat příčiny negativních postojů a chování
žáků a najít prostředky nápravy.

Kompetence – standard – kvalita
Profesní standard působí na komplex profesních kompetencí
v tom smyslu, že představuje jejich normativní základnu.
Kompetence se utvářejí v průběhu profesní dráhy, a to jak
zkušeností, tak vzděláváním. Na druhé straně profesní standard
představuje základní kritéria pro hodnocení kvality. Hlavním
účelem je formulování kvalifikačních požadavků pro vstup do
profese na bázi nezbytných kompetencí. (Slavík, 2007)
Klíčové kompetence
Klíčové kompetence vyjadřující strukturu osobnosti učitele
jsou využitelné v každé profesi, přičemž některé předpoklady
k učitelské profesi jsou silně poznamenány osobností kandidáta
učitelství.
Klíčové kompetence mohu mít bohatou strukturu:
• Komunikativní kompetence (vyjadřovat se jazykově
i myšlenkově správně, účastnit se diskuse se žáky,
zpracovávat texty v přípravách na výuku, vystupovat před
žáky i rodiči podle pravidel kulturního projevu a chování).
• Personální kompetence (reálně posuzovat své schopnosti,
využívat zkušeností ekonomické praxe, přijímat hodnocení
své práce žáky a školním managementem).
• Sociální kompetence (adaptovat se na situace
v žákovských kolektivech, podílet se na realizaci kolektivních
úkolů školy v rámci ŠVP, stmelovat žákovský kolektiv,
vyvarovat se konfliktům, řešit je a nepodléhat předsudkům).
• Samostatné řešení pedagogických problémů ve škole
i mimo ni (identifikovat problémy výchovy a vzdělávání ve
třídě a u jednotlivých žáků, používat adekvátní metody řešení
problémů).
• Efektivně využívat informace z odborné oblasti
a z pedagogického procesu (pracovat s osobním počítačem,
vyhledávat informace, komunikovat elektronickou poštou).
• Aplikovat matematizované postupy při řešení odborných
a pedagogických jevů a procesů v odborném vzdělávání
(ovládat vhodné matematické postupy a algoritmy, využívat
a vytvářet tabulky, diagramy a schémata).

Každý z výše uvedených požadavků je spojen s řadou
vědomostí a dovedností, které by měl budoucí učitel v rámci své
základní učitelské přípravy získat. Toto vymezení může být
rámcovým východiskem pro vytvoření obsahu předmětu
psychologie (ať už jako jednoho poměrně rozsáhlého předmětu
nebo řady několika předmětů dílčích, které budou zajišťovat
psychologickou složku standardu učitele jako celek).
Pedagogická kompetence učitele
Na psychologickou kompetenci učitele velmi úzce navazuje
kompetence pedagogická. Podle autora není možné vést
přesnou hranici mezi oběma kompetencemi a mohli bychom
hovořit o kompetenci jedné – kompetenci pedagogickopsychologické. Oddělování obou kompetencí má význam ve
vazbě na předměty přípravy učitelů odborných předmětů.
Přitom je nutno vzít v úvahu i to, že pedagogická složka
přípravy je často chápána jako něco, co je vlastnímu procesu
vyučování a učení bližší než složka psychologická. To se do
určité míry odráží i v pokusu o vyjmenování složek pedagogické
kompetence, kde se Rotport (2008a) snažil o postižení
vzájemného vztahu mezi psychologickou a pedagogickou
kompetencí. Do pedagogické kompetence podle jeho názoru
můžeme (opět bez nároku na úplnost) zahrnout tyto dílčí
požadavky na učitele:
• aplikuje poznatky psychologie na konkrétní podmínky
vyučovacího procesu na daném stupni a typu školy,
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• orientuje se v otázkách výchovy a vzdělávání na základě
znalosti vzdělávacích soustav a trendů ve vzdělávání,
• zná základní didaktické zásady a je schopen je využívat ve
své práci,
• je schopen využívat ve vyučování moderní koncepce
vyučování založené na aktivním zapojení žáků do vyučovacího
procesu,
• orientuje se ve vyučovacích metodách a dokáže zvolit
a použít vhodnou vyučovací metodu v závislosti na cíli
vyučování a požadovaném stupni osvojení poznatků,
• respektuje ve své pedagogické práci práva žáků,
• ovládá způsoby vedení nadaných žáků ve vyučování,
• je schopen identifikovat žáky se specifickými poruchami učení
a chování a uzpůsobit výběr učiva a metody vyučování jejich
možnostem,
• dokáže zajistit kázeň ve třídě a umí řešit nestandardní
výchovné situace a výchovné problémy,
• dokáže rozpoznat a řešit sociálně patologické projevy žáků
(např. šikanu a týrání),
• umí vhodně komunikovat nejen se žáky, ale také s jejich
rodiči.

Přitom je třeba si uvědomit, že náplň didaktické kompetence
učitele odborných předmětů je v úzké vazbě na kompetenci
oborově předmětovou a také na další kompetence, zejména na
kompetenci obecně pedagogickou.
Podle Asztalose (2007) je východiskem pro přípravu učitele
odborných předmětů odborný základ jeho vzdělání k zastávání
odborných funkcí v hospodářské praxi. Zvláštnosti této
kvalifikace spočívají v úvaze, zda má být jejich vzdělání
v obecnější a univerzálnější rovině, nebo zda to má být speciální
odborné vzdělání, pro zastávání různých odborných
operativních (výkonných) a manažerských funkcí, nebo má
sloužit jen pro specializované funkce. Vysokoškolské odborné
vzdělání by mělo být minimálně na bakalářské úrovni (možná by
postačilo pro učňovské školství), optimální je magisterské
studium. K výuce na vyšších odborných školách by bylo ideální
odborné vzdělání v doktorském studiu. V návaznosti na tento
odborný základ vysokoškolského vzdělání učitele odborných
předmětů je třeba, aby získal předpoklady k výkonu
pedagogické profese, která se svým způsobem liší od
vykonávání profesí odborných. Tato pedagogická profese může
být
realizována
variantně
souběžným
odborným
a pedagogickým studiem, absolvováním studijního programu
učitelství odborných předmětů v nedělené i navazující podobě,
v prezenční či kombinované formě, v celoživotním vzdělávání
jako doplňující studium.

Již z tohoto výčtu vyplývá, že požadavky v oblasti
pedagogické kompetence jsou velmi rozsáhlé. Některé z nich
nemůže zabezpečit pouze teoretická příprava v předmětu
pedagogika, ale půjde o dovednosti, které učitel získá až ve své
praxi, avšak i pro tyto praktické dovednosti je třeba vytvořit
u žáků potřebné teoretické základy. Výše uvedené složky
pedagogické kompetence by mohly být použity při vytváření
obsahu předmětu pedagogika (resp. soustavy předmětů, které
budou tuto pedagogickou kompetenci zajišťovat).

Závěr
Z uvedeného výčtu vyplývá, že požadavky v oblasti
jednotlivých kompetencí jsou velmi rozsáhlé. Některé z nich
nemůže zabezpečit pouze teoretická příprava v předmětu
pedagogika, psychologie a didaktika, ale půjde o dovednosti,
které učitel získá až ve své praxi, avšak i pro tyto praktické
dovednosti je třeba vytvořit potřebné teoretické základy. Výše
uvedené složky kompetencí by mohly být využity při vytváření
obsahu předmětů, které jsou klíčové pro přípravu učitelů
v příslušných vzdělávacích institucích.

Didaktická kompetence
Pokud jde o didaktickou kompetenci se autor (Rotport,
2008b) domnívá, že by mohla zahrnovat tyto požadavky na
budoucího učitele:
• zná vzdělávací program daného typu školy a dovede s ním
pracovat,
• chápe význam svého předmětu v rámci vzdělávacího
programu daného typu školy a umí stanovit jeho cíl,
• je schopen vybrat podstatné poznatky z příslušných
odborných disciplín a transformovat je do učiva svých
odborných předmětů pro daný typ školy,
• dokáže transformovat metodologii poznávání příslušné
odborné disciplíny do způsobu myšlení žáků a použít ji ve
vyučovacím předmětu,
• dovede užívat základní metodické postupy a prostředky ve
výuce daného předmětu a je schopen přizpůsobit je
individuálním potřebám žáků a požadavkům konkrétního typu
školy,
• je schopen integrovat do vyučovacích předmětů mezioborové
poznatky a využívat mezipředmětové vztahy,
• ovládá strategie vyučování a učení v teoretické i praktické
rovině ve spojení se znalostmi jejich psychologických
a sociálních vazeb,
• využívá moderní informační a prezentační technologie na
podporu učení žáků,
• dovede správně hodnotit výsledky učení svých žáků
s ohledem na význam daného učiva, na individuální
zvláštnosti žáků a na požadavky konkrétní školy.
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KOMPETENCE ŽÁKA V OBLASTI TECHNICKÉ GRAMOTNOSTI Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ
PUPIL COMPETENCE IN TECHNICAL LITERACY IN TERMS OF EXTERNAL INFLUENCES
Jaroslav ZUKERSTEIN
Abstrakt
Uvedený příspěvek diskutuje pojem „klíčové kompetence“, které se v našich vzdělávacích programech objevují jako závazný
požadavek na výsledky vzdělávání žáků, odrážející znalosti, dovednosti a postoje žáků, které běžně potřebujeme ve svém životě a které
jsou využitelné v mnoha životních i pracovních situacích. Technická výchova má jistě svá specifika a na kompetence v oblasti technické
gramotnosti mohou velkou měrou působit vnější vlivy jak školního, tak mimoškolního prostředí. Cílem příspěvku je diskutovat tuto
problematiku a ukázat možné závislosti vnějších vlivů působících na žáka v souvislosti s kompetencemi v oblasti technické gramotnosti.
Abstract
This contribution discusses the term "core competencies" which appears in our educational programs as a mandatory requirement
on learning outcomes of students, reflecting the knowledge, skills and attitudes of pupils, that are normally needed in our lives and
that are useful in many personal and professional situations. Technical Education certainly has its specifics; competences in the field of
technical literacy can be greatly affected by external influences in both school and after-school environment. The aim of this paper is to
discuss these issues and show potential dependences of external influences on a pupil in relation to competences in the field of
technical literacy.
Klíčová slova: Klíčové kompetence. Žák. Technická gramotnost. Vnejší vlivy.
Key words: Key competences. Pupil. Technical literacy. Outer influences.
Úvod

a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, vyhledá
informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné,
podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti
a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému. Samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby
řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické
a empirické postupy, ověřuje prakticky správnost řešení
problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je
schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.

V rámci vývoje společnosti probíhá mnoho změn na poli
technického pokroku, technika se dotýká prakticky všech oblastí
lidské činnosti a nedokážeme si bez ní běžný život představit.
Na uživatele techniky jsou kladeny stále větší požadavky
v oblasti
takzvané
technické
gramotnosti.
V
tomto
společenském prostředí je nutností už od mladšího věku
připravit žáky ve všech oblastech na jiný způsob myšlení, na
řešení problémů s rozvojem samostatnosti a tvořivosti. Také
v souvislosti s technickým vzděláváním se objevuje pojem
klíčové kompetence, které lze chápat jako závazný požadavek
na výsledky technického vzdělávání.
Klíčové kompetence

• Kompetence komunikativní

Obecně lze klíčové kompetence kategorizovat do jednotlivých
oblastí činnosti následovně (Hučínová a kol. 2007):

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém
sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném
i ústním projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí
jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým
typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných
gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků,
přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému
rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění.
Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro
kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem, využívá
získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci
s ostatními lidmi.

• Kompetence k učení
Žák si vybírá vhodné způsoby učení, metody a strategie,
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, vyhledává
a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích
činnostech a praktickém životě. Operuje s obecně užívanými
termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na
základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické,
přírodní, společenské a kulturní jevy. Samostatně pozoruje
a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, poznává
smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní
pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si,
jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí
výsledky svého učení a diskutuje o nich.

• Kompetence sociální a personální
Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně
s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě
poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné
atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.
Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe
potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného

• Kompetence k řešení problémů
Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni,
rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech
a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů
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úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá
hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají
a dělají, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která
podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí
svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení
a sebeúcty.

Rodinné prostředí je první instancí, kde se žák může
s technikou seznamovat a vůbec se s ní obecně prvně setkat,
avšak ne vždy v dostatečné míře tak, aby v něm vzbudila
zájem. Kde jsou zásadní vlivy působící na žáka v oblasti
technické gramotnosti, by mělo být otázkou hlubšího zjišťování.
Jako koncepční a metodický přístup ke zjišťování souvislostí ve
zkoumané oblasti lze chápat následující kroky:
• Jako teoretické východisko pro výzkum analyzovat studijní
programy základních škol ve vztahu ke klíčovým
kompetencím žáka v oblasti technického vzdělávání
• Formulovat a definovat možné vnější vlivy působící na žáka,
které mohou ovlivnit proces vedoucí k výsledkům vzdělávání.
• Na základě těchto východisek sestavit diagnostický výzkumný
nástroj v podobě testové části, která bude zjišťovat úroveň
kompetencí žáka v oblasti technické, další část pak postavit
jako dotazníkovou pro zjištění vnějších vlivů působících na
žáka.
• Provést výzkum na vypovídajícím počtu respondentů
a získané výsledky zpracovat statistickými metodami s cílem
zjištění závislostí sledovaných jevů.

• Kompetence občanská
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich
vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí,
odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, chápe základní
principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si
vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu,
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle
svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně
v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka. Respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní
i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým
dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do

Předpokládaným výsledkem a jeho významem pro praxi by
tedy byla formulace a definování vnějších vlivů působících na
žáka v oblasti technického vzdělávání, vytvoření nástroje pro
zjišťování úrovně kompetencí žáka v technické oblasti,
vytvoření nástroje pro zjišťování vnějších vlivů působících na
žáka a následné posouzení získaných dat k určení závislosti
vnějších vlivů a kompetencí žáka v oblasti technického
vzdělávání.

souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory
a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.
• Kompetence pracovní
Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje
a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti
a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen
z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského
významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých,
ochrany
životního
prostředí
i
ochrany
kulturních
a společenských hodnot, využívá znalosti a zkušenosti získané
v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje
i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí
o dalším vzdělávání a profesním zaměření. Orientuje se
v základních
aktivitách
potřebných
k
uskutečnění
podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl
a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.

Závěr
Zjišťování výsledků výzkumu v oblasti technické gramotnosti
mohou být využity v praxi jako nástroj k zefektivnění
vzdělávacího procesu v technické výchově vzhledem
k možnostem ovlivnění podmínek, metod, prostředí a dalších
činitelů. Oblast technického vzdělávání disponuje velkým
motivačním potenciálem, ovlivňuje celou společnost a určuje její
vývoj. Dnes bohužel v mnoha případech platí, že v zadání úloh
je obsažena veškerá informace pro její řešení a že toto řešení
bývá zpravidla jedno. Proč by nemohly v této chvíli „vnější vlivy“
být těmi, které učí žáky diskutovat, argumentovat, obhajovat
svoje názory, řešit technické problémy, přicházet s vlastními
nápady a realizovat je, tvořivě pracovat, vystupovat jako mluvčí
či vedoucí skupiny. To všechno mají na starost učitelé, rodiče,
přátelé, vhodná motivace a aktivizující metody (Novotný, 2006).

Současné trendy v oblasti vzdělávání v technických
disciplínách jsou v posledních několika letech v souladu
s informační revolucí a současnými vzdělávacími potřebami
společnosti. V tomto kontextu tvoří základní vzdělávání v oblasti
techniky východisko k rozvoji a uplatnění jedince ve společnosti.
Dnešní doba vyžaduje rozvoj tvořivosti ruku v ruce s rozvojem
technické gramotnosti ve spojení s klíčovými kompetencemi
žáka a jako nástroj pro to mohou být aktivizující metody,
zvláště pak projektové (Novotný, 2012).
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Vnější vlivy
Prostředí, které na žáka v oblasti technického vzdělávání
působí, je limitující pro mnoho faktorů ve vztahu k výsledkům
vzdělávání. Pod pojmem vnější vlivy můžeme chápat prostředí,
ve kterém žák vyrůstá, tedy rodina, škola, přátelé, místo apod.
To všechno má na žáka vliv v oblasti formování jeho osobnosti
a jeho předpokladů pro uplatnění v oblasti technických oborů.

PhDr. Jaroslav ZUKERSTEIN, Ph.D.

Pokud bude mít žák možnost setkat se s technikou v jakékoli
podobě, v mnoha případech to bude mít vliv na jeho orientaci
a oblast zájmu. V tomto ohledu má nezastupitelnou úlohu
škola, která by měla poskytnout v rámci všeobecného
vzdělávání i oblast technických a přírodovědných oborů.

Katedra energetiky a elektrotechniky,
technologií a managementu
Univerzita J. E. Purkyně, Česká republika
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NOVÁ UČEBNICA TECHNIKY V SYSTÉME NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA
NEW TEXTBOOK OF TECHNICS IN THE SYSTEM OF LOWER SECONDARY EDUCATION
Ľubomír ŽÁČOK
Abstrakt
Vedecká štúdia sa zaoberá problematikou tvorby novej učebnice pre predmet Technika. V prvej časti štúdie autor uvádza základné
funkcie učebnice, ktoré by mala spĺňať. Uvádza konkrétne požiadavky, ktoré učebnica musí spĺňať. V druhej časti štúdie sú uvedené
niektoré výsledky z realizovaného pedagogického experimentu. Pedagogický experiment bol zameraný predovšetkým na zistenie vplyvu
novej učebnice Technika na dosahovanie výkonov u žiakov 7. ročníka základných škôl.
Abstract
Scientific study deals with the production of new textbooks for the subject technology. In the first part of the study the author
describes the essential functions of textbooks, which should be fulfilled. Lists the specific requirements that must meet the textbook. In
the second part of the study presents some results of pedagogical experiment conducted. Teaching experiment was aimed primarily to
determine the impact of the new textbook technique to achieve the performance of students in seventh grade of primary school.
Kľúčové slová: Technika. Výskum. Pedagogický experiment.
Key words: Technics, Research, Pedagogical experiment.
Úvod do problematiky

Obidva texty slúžia na pochopenie a doplnenie základného
textu. Každá učebnica
prostredníctvom prezentovania
základných informácií a poznatkov by mala prispievať k rozvoju
kľúčových (odborných, personálnych, sociálnych) kompetencií
žiakov. Veľký význam majú také texty a úlohy v učebnici, ktoré
žiakom prezentujú konkrétne príklady prepojenia teórie
s praxou. Odborné terminologické pojmy musia byť spracované
a uvedené v učebnici tak, aby im žiak ľahko pochopil. Jasne
a jednoznačne uvedené slovné spojenia a vety musia žiakov
motivovať a zaujať. To znamená, že žiak ak si prečíta nejakú
časť textu v učebnicu, musí tomu porozumieť. Otázky a úlohy
v učebnici musia rozvíjať potrebné kompetencie žiakov, sú
východiskom poznávacieho procesu, mali by podporovať
analýzu a kritické myslenie žiakov. Čo sa týka vzťahu učenia
a vyučovania, tu je dôležité povedať, že v texte v učebnici by
mali byť uvedené odkazy aj na iné zdroje informácií
a poznatkov, ktoré súvisia s danou oblasťou vzdelávania
(odkazy na webové stránky, encyklopédie, grafy, tabuľky
a podobne). Grafické spracovanie textu znamená, že text
a ilustrácie v učebnici by mali byť spracované funkčne
z hľadiska dosiahnutia cieľov, čitateľne a prehľadne,
systematicky usporiadané, čo sa týka typu písma, členenia
textu, odlišovania a zvýrazňovania textu podľa významu
obsahu, alebo s využitím orientačných symbolov. Obrazový
materiál má byť výstižný, v súlade s textom, vecne správny,
pochopiteľný, čitateľný a tvorí s textom koncepčne vyvážený
celok. Obrazový materiál (ilustrácie) prispievajú aj k rozvíjaniu
estetického cítenia žiakov. Dnes sa dosť často spomína pojem
spoločenská korektnosť, ktorá vyjadruje hodnotu učebnice
z hľadiska zachovávania ľudských práv. Textová a obrazová
časť učebnice nesmie diskriminovať členov spoločnosti. Musí
vyhovovať z hľadiska citlivosti a rovnosti vo vzťahu
k handicapovaným žiakom, pohlaviu, rasám, národom,
národnostiam a náboženstvu. Navrhovaná a vytvorená učebnica
pre predmet Technika v 7. ročníku základnej školy obsahuje tri
tematické okruhy. Všetky tri tematické okruhy sú spracované
tak, aby obsahovali základné učivo (uvedené základné definície,
pojmy, fakty, zovšeobecnenia). Základné učivo je doplňované
vysvetľujúcim textom, ilustráciami, tabuľkami. Za každým
tematickým celkom sa nachádzajú úlohy zamerané na
opakovanie a prehlbovanie učiva. Úlohy sú zamerané nielen na
zapamätanie,
porozumenie
alebo
obsahujú
neznámy
(problémový) prvok, ktorý žiaci sa snažia vyriešiť. Medzi
úlohami nájdeme aj zadané krátkodobé projekty, ktoré žiaci

Kvalitná učebnica je zdrojom úspechu pre každý národ.
Učebnica je považovaná za takú knihu, ktorá bola vytvorená pre
vyučovací proces (Laws , Horsley, 1992). Učebnicu môžeme
považovať aj za také texty (Vanecek, 1995), ktoré sú v súlade
s kurikularnými dokumentmi, prezentácia učiva je didakticky
premyslená. Veľmi podrobný prehľad funkcií učebníc prezentujú
vo svojich prácach Bamberger (1995), Beilison (1986), Hacker
(1980), Piirimägi (1985), Zujev (1983) a ďalší. Medzi základnú
funkciu učebnice môžeme zaradiť motivačnú funkciu.
Zaujímavé učebnice vzbudzujú zvedavosť a záujem žiakov
o príslušný predmet. Medzi veľmi dôležitú funkciu učebnice
môžeme zaradiť informačnú funkciu. Učebnica by mala
poskytovať žiakom základné informácie a poznatky v súlade
s obsahom a cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu. Správne
navrhnutá a vytvorená učebnica by mala začleňovať informácie
do systému (systematizačná funkcia) a zladiť ich
s používaním ďalších učebných pomôcok (koordinačná
funkcia). Funkciu riadenia žiakovho učenia sa je možné
rozdeliť na dva aspekty, a to na poskytovanie pokynov
a návodov k tomu ako sa naučiť konkrétne učivo, ale taktiež
viesť žiakov k používaniu stratégii učenia sa (funkcia
rozvíjajúca učebné stratégie). Sebahodnotiaca funkcia
znamená, že dobre spracovaná učebnica by mala podporovať
sebahodnotenie žiaka a to prostredníctvom riešenia úloh
s uvedením správnych odpovedí v závere každého tematického
okruhu. Dôležitá funkcia učebnice je diferencujúci prístup
k učeniu. Niektorí žiaci potrebujú učebnice s väčším
množstvom informácií a naopak niektorí žiaci preferujú
učebnice, ktoré obsahujú menšie množstvo informácií
a stručným vysvetlením zákonov a pravidiel daného predmetu
(Mikk, 2000). Každá učebnica by mala taktiež podporovať
vytváranie žiackych postojov a hodnôt. To môže byť veľmi
dôležitá funkcia učebnice (Thonhauser, 1995).
Základné kritériá na tvorbu učebnice Technika
Pri tvorbe učebnice je dôležite rešpektovať základné
požiadavky kladené na takýto typ literárnej učebnej pomôcky.
Obsah učebnice by mal byť v súlade s cieľmi obsahového
a výkonového štandardu. Obsah učebnice musí byť
štruktúrovaný. To znamená, že v učebnici by mal byť jasne
a jednoznačne uvedený základný text so základnými pojmami
a faktami. Ďalej dôležitý je vysvetľujúci a doplňujúci text.
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H2.3: Predpokladáme, že žiaci experimentálnej skupiny
dosiahnu pri výučbe s novou učebnicou vyšší výkon v úrovni
učenia „špecifický transfer“ v porovnaní so žiakmi kontrolnej
skupiny, kde bude výučba realizovaná bez použitia novej
učebnice.
H2.4: Predpokladáme, že žiaci experimentálnej skupiny
dosiahnu pri výučbe s novou učebnicou vyšší výkon v úrovni
učenia „nešpecifický transfer“ v porovnaní so žiakmi kontrolnej
skupiny, kde bude výučba realizovaná bez použitia novej
učebnice.

môžu riešiť nielen v škole, ale aj doma a taktiež nielen v rámci
predmetu Technika. Úlohou učebnice Technika nie je poskytnúť
žiakov vyčerpávajúce informácie z oblasti techniky a technológií,
ale predovšetkým umožniť žiakom získať základné poznatky
z tejto oblasti a ponúknuť návody, ako sa k ďalším informáciám
môže žiak dostať. Vieme, že učebnice sú určené predovšetkým
pre žiakov. Učitelia ich taktiež využívajú vo vyučovacom
procese, no nemôžu byť jediným zdrojom informácií pre
kvalitnú a efektívnu prípravu učiteľa techniky na vyučovaciu
jednotku.
Metodika a organizácia výskumu

Výberová vzorka výskumu

V ďalšej časti práce nás zaujímalo, aký vplyv bude mať nami
vytvorený učebný text na zvyšovanie výkonov u žiakov 7.
ročníka v predmete Technika. Danú problematiku sme sa
rozhodli overiť pomocou pedagogického experimentu.
Použili sme pedagogický experiment, ako výskumnú metódu
(Stebila, 2011). Stratégia výskumu bola podmienená
charakterom problému, ktorý v práci riešime a tým je návrh,
tvorba a overenie učebného textu pre predmet Technika v 7.
ročníku základnej školy. Na skúmanie výkonov žiakov
v kognitívnej oblasti sme použili neštandardizovaný kognitívny
výstupný didaktický test. Didaktický test bol rozlišujúci, čiže
výkony žiakov kontrolnej skupiny sa porovnávali s výkonmi
žiakov experimentálnej skupiny. Získané údaje sme spracovali
pomocou základných štatistických metód. Vypočítali sme
základné štatistické charakteristiky (aritmetický priemer,
smerodajnú odchýlku a chybu, medián, modus a pod.).
Následne sme testovali stanovené hypotézy na hladine
významnosti  = 0,05. Čiže sme chceli zistiť, či existujú
štatisticky významné rozdiely medzi dvoma nezávislými výbermi
vo všetkých ukazovateľoch (v úrovni učenia zapamätania,
porozumenia, špecifického a nešpecifického transferu).

Výskumnú vzorku tvorili žiaci 7. ročníka základných škôl. Vo
výskume bolo zahrnutých 12 kontrolných skupín v počte žiakov
300 a 12 experimentálnych skupín v počte 300 žiakov.
Kontrolné a experimentálne skupiny predstavovali vzorku
s počtom žiakov 600. V základnom súbore bolo 15 škôl z celej
Slovenskej republiky. Náhodným výberom (žrebovaním) sme
vybrali 12 škôl. Z každej školy sme vybrali náhodným výberom
50 žiakov, ktorí boli žrebovaním rozdelení do dvoch skupín –
experimentálnej a kontrolnej. Kontrolné a experimentálne
skupiny boli rovnocenné v ukazovateľoch počtu žiakov
a pohlavia žiakov. Pedagogický experiment bol realizovaný v 7.
ročníku základnej školy a žiadny zo žiakov neopakoval ročník
a probanti boli vekom takmer totožní.
Tabuľka 1 Porovnanie kontrolnej a experimentálnej skupiny
pomocou t-test
t-test pre dva nezávislé výbery
skupina

Pedagogický experiment
Zaoberali sme sa problémom, do akej miery existujúci učebný
text pomôže žiakom 7. ročníka, respektíve bude mať vplyv na
stupeň dosiahnutých osvojených vedomosti. V kontrolnej
skupine (K) prebiehala výučba tradičným spôsobom (žiaci
nepracovali s učebným textom) a v experimentálnej skupine (E)
žiaci pracovali s učebným textom. Po skončení výučby
v kontrolnej a experimentálnej skupine sme použili didaktický
test pre obidve skupiny na konci prirodzeného pedagogického
experimentu. Didaktický test (DT) bol určený pre žiakov 7.
ročníka základnej školy.

zapam

experimentalna
kontrolna

N
300
300

priemer SD
5,49
1,06
5,33
1,23

poroz

experimentalna

300

7,40

1,17

kontrolna

300

7,11

1,42

spec.
transfer

experimentalna

300

3,39

1,11

kontrolna

300

2,91

1,32

nesp.
transfer

experimentalna

300

1,79

,54

kontrolna

300

1,64

,66

celkovo

experimentalna

300

16,99

2,21

kontrolna

300

18,07

1,30

t

p

1,705

0,089

2,704

0,007

4,856

0,000

3,131

0,002

-7,319

0,000

Zaujímalo nás, aké výkony žiaci dosahujú pri riešení
didaktického testu. Správnym riešením didaktického testu pre 7.
ročník mohol žiak získať maximálne 20 bodov hrubého skóre
(hs) v 7. ročníku. Už z popisnej štatistiky je zrejme, že žiaci 7.
ročníka experimentálnej skupiny zvládli učivo úspešnejšie ako
žiaci kontrolnej skupiny. Vypočítaný aritmetický priemer
a smerodajná odchýlka boli vypočítané na intervale
spoľahlivosti: dolný interval: -95%, horný interval +95%.
Zistili sme, že dosiahnuté výsledky medzi žiakmi sú rozdielne.
Jednovzorkový t- test testuje nulovú hypotézu, že populačný
priemer je rovný špecifickej hodnote (priemeru výberu jednej
vzorky). Predpokladom je normálne rozdelenie hodnôt. Priemer
základného súboru sa rovná zadanej konštante. Test teda
odpovedá na otázku, či možno na základe náhodnej vzorky
tvrdiť, že (neznámy) priemer základného súboru sa rovná
zadanému číslu (resp. či je väčší, príp. menší ako zadané číslo).
Čiže nulová hypotéza bola testovaná pomocou vzťahu:

Stanovenie hypotéz

H0: Výsledky dosiahnuté pomocou neštandardizovaného
didaktického testu v kontrolnej a experimentálnej skupine budú
rovnaké
H1: Predpokladáme, že nová učebnica zvýši efektívnosť
vyučovania techniky v 7. ročníku základnej školy.
H2: Respondenti experimentálnej skupiny dosiahnu pri
výučbe s novou učebnicou vyšší výkon v kognitívnej oblasti
v porovnaní s kontrolnou skupinou, kde bude výučba
realizovaná tradičnými metódami, bez použitia novej učebnice.
H2.1: Predpokladáme, že žiaci experimentálnej skupiny
dosiahnu pri výučbe s novou učebnicou vyšší výkon v úrovni
učenia „zapamätanie“ v porovnaní so žiakmi kontrolnej skupiny,
kde bude výučba realizovaná bez použitia novej učebnice.
H2.2: Predpokladáme, že žiaci experimentálnej skupiny
dosiahnu pri výučbe s novou učebnicou vyšší výkon v úrovni
učenia „porozumenie“ v porovnaní so žiakmi kontrolnej skupiny,
kde bude výučba realizovaná bez použitia novej učebnice.

, kde je:
s- štandardná odchýlka
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Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu KEGA 005UMB 4/2011.

N – veľkosť vzorky
μ0 – populačný priemer
Nameraná p hodnota v našom prípade je najnižšia
pravdepodobnosť pre zamietnutie nulovej hypotézy určená na
základe výsledkov výberového zisťovania. V našom prípade
vypočítaná hodnota p (Tabuľka 1) je menšia ako hodnota .
Čiže p ˂ α, znamená to, že rozdiel nameraný vo vzorke je príliš
veľký na to, aby bol iba náhodný. Medzi premennými existuje
vzťah.
Z porovnania úspešnosti riešenia úloh u žiakov 7. ročníka
v kontrolnej a experimentálnej skupine vyplýva, že vo všetkých
štyroch úrovniach učenia podľa Niemierkovej taxonómie
vzdelávacích cieľov žiaci experimentálnych skupín boli
úspešnejší v riešení úloh oproti žiakom kontrolných skupín. Či
boli rozdiely v jednotlivých úrovniach učenia aj štatisticky
významné medzi žiakmi kontrolnej a experimentálnej skupiny
v 7. ročníku, zisťovali sme taktiež t-testom. Výsledky uvádzame
v Tabuľke 1. T-testom sme zistili p hodnotu, ktorá je v troch
prípadoch (úroveň porozumenia, špecifického transfera
a nešpecifickeho transfera) menšia ako . Jedine v úrovni
učenia zapamätania sme nezistili štatisticky významné rozdiely
(p hodnota väčšia ako ). Záverom môžeme konštatovať, že
hypotéza, že medzi kontrolnou a experimentálnou skupinou
existujú štatisticky významne rozdiely v úrovni učenia
porozumenie, špecifický a nešpecifický transfer. V úrovni učenia
zapamätanie sme nezistili štatisticky významné rozdiely medzi
kontrolnou a experimentálnou skupinou. Konštatujeme
signifikantnosť všetkých hypotéz okrem hypotézy H2.1, ktorá sa
nepotvrdila.
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Záver a odporúčania
V súčasnej dobe ešte stále nie je ukončená problematika
učebnicovej politiky. Dôkazom je ešte stále v praxi absentujúca
učebnica Techniky pre 7. a 8. ročník základných škôl. Podarilo
sa nám navrhnúť, vytvoriť novú učebnicu Techniky pre 7.
ročník ZŠ a taktiež zrealizovať výskum zameraný na efektívnosť
využitia tejto učebnice vo vyučovacom procese. Výskum bol
realizovaný na malej vzorke respondentov, takže nemôže
získané a štatisticky spracované výsledky zovšeobecňovať.
V budúcnosti bude treba zrealizovať aj výskum samotnej
učebnice Technika. To znamená, že budeme sa musieť
sústrediť aj na obtiažnosť textov v učebnici Technika. Dôležité
bude zmerať a zistiť náročnosť textov v učebnici Technika.
Realizovaným výskumom sa nám podarilo len čiastočne zistiť,
aký vplyv má učebnica Techniky na dosahovanie výkonov
u žiakov v kognitívnej oblasti. Ak nová učebnica bude
distribuovaná do všetkých základných škôl v rámci SR, tak
potom bude potrebné zopakovať pedagogický experiment, ale
na oveľa väčšej výskumnej vzorke.
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Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied,
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DIDAKTICKÉ HRY S POMÔCKAMI Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU
DIDACTIC GAMES AIDS FROM WASTE MATERIAL
Monika OLEKŠÁKOVÁ
Abstrakt
V príspevku sme sa zamerali na prezentovanie inovačných tendencií, ktoré sa týkajú využívania odpadového materiálu v príprave
budúcich učiteľov Predškolskej a elementárnej pedagogiky. Naším cieľom bolo posilniť prípravu študentov budúcich učiteľov
predškolskej a elementárnej pedagogiky a študentov odboru vychovávateľstvo v rámci predmetov technického zamerania, na ich
budúce povolanie prostredníctvom tvorivých činnosti s odpadovým materiálom, v rámci ktorých, tak získavajú základné poznatky
a zručnosti pre tvorbu didaktických hier s odpadovým materiálom.

28

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

Abstract
In this paper we have focused on presenting innovative tendencies related to the use of waste material in the preparation of future
teachers of pre-school and elementary education. Our goal was to enhance students' preparation for future teachers of elementary and
early childhood education and students of tutorage in the technical subjects focusing on their future careers through creative activities
involving waste material, in which they are able to acquire basic knowledge and skills needed for creating didactic games with waste
material.
Kľúčové slová: Hra. Didaktické hry. Hračka. Odpadový materiál.
Key words: Game. Didactic games. Toy. Waste material.
Hra sprevádza naše ľudstvo odpradávna. Z historických
nálezov je zrejmé, že aj v dobách minulých sa deti hrali
s predmetmi a vecami, ktoré ich obklopovali. Za vývojovo
najstaršie a najrozsiahlejšie hračky považujeme tie, ktoré sa
vyskytujú vo všetkých ľudových kultúrach. V priebehu 20.
storočia sa do popredia dostáva hračka ako taká. Nadobúda
výchovnú funkciu a stáva sa súčasťou ako pedagogiky, tak
i hračkárskeho priemyslu. O jedno až dve desaťročia neskôr sa
najmä vplyvom televíznej reklamy stáva spotrebným tovarom
(http://web.orange.sk). „Celá história hračiek je úzko spätá s
vývojom filozofických rozborov detskej hry a jej významu pre
rozvoj jedinca“ (E., Roučová, 2000), a to najmä v oblasti
motoriky, zmyslového vnímania, poznávania, myslenia, reči,
v oblasti citov, vôľovej oblasti, komunikácie a sociálnych
vzťahov. V širšom zmysle môžeme hračkou nazvať akýkoľvek
predmet, ktorý dieťa použije pri svojej hre. V tomto prípade
funkciu hračky môže plniť aj obyčajná kuchynská vareška,
škatuľka od zápaliek, ale aj tzv. hračky vlastnej výroby
zhotovené z dreva, z prírodného materiálu, z kúskov handričiek,
z papiera zložená loď alebo lietadlo.V užšom zmysle je to
sériovo vyrábaný predmet, určený priamo pre hernú aktivitu
detí. Je všeobecne známe, že vhodným, systematickým
pôsobením môžeme hračkou nielen vychovávať, ale aj
vzdelávať. Z uvedeného vyplýva jej zaradenie k didaktickým
pomôckam.
Avšak skutočnú funkciu hračka spĺňa len vtedy, ak ju dieťa
použije pri hre. Z tohto je zrejmé, že hra a hračka sú vo
vzájomnom, veľmi úzkom dialektickom vzťahu,
v ktorom sa navzájom dopĺňajú, prelínajú. Úlohou hry je
precvičovanie činností, ktoré budeme raz v živote potrebovať,
ako napríklad manipulácia, ovládanie strojov a prístrojov. Má
vzdelávaciu funkciu, prostredníctvom ktorej dieťa spoznáva svet
okolo neho, odhaľuje vlastností vecí, materiálov, povrchové
úpravy predmetov, základné princípy a ich fungovania. Väčšina
hier potrebuje materiálny podnet tzn. nejakú vec z okolia,
v ktorom sa nachádzame, hmotný predmet, materiál vhodný na
manipuláciu – hračku. Na základe množstva manuálnych
úkonov, ktoré pri hre s hračkou dieťa používa má hra
množstvo spoločných prvkov s pracovnou činnosťou.
Preto jej osobitý prínos nachádzame vo vytváraní
základných pracovných návykov a zručností.
„Najčastejšími pojmami, s akými sa pri hračkách stretávame
sú manipulovanie a konštruovane. Pri konštruovaní deti stavajú
z rôznych častí celky. Výsledkom je konštrukt, alebo konštrukcia
zložená z viacerých častí, napríklad figúrka z lega a podobne.
Manipulácia je činnosť, ktorá sa nespája s logikou štruktúry,
alebo funkciou objektu.“ (Ľ., Polčic, 2006)Hračka bohato vplýva
na rozvoj hernej aktivity detí, podnecuje rozvoj tvorivosti,
fantázie, tvorivé myslenie, podporuje rozvoj jemnej a hrubej
motoriky a v neposlednom rade napomáha k socializácií detí.
V súčasnosti existuje viacero definícií hračiek, no mi si pod
názvom hračka predstavujeme hmotný materiálno-technický
predmet, ktorý je prostriedkom sebavyjadrenia.
Najpodstatnejším problémom v oblasti hračiek je ich vhodný
výber. Ten je možné uskutočniť na základe kritérií, ktoré
zadefinovala Medzinárodná výstava uskutočnená v roku 1959

v Ulme. V kritériách sú obsiahnuté hľadiska všetkých disciplín
zaoberajúcich sa hračkou a sú to:
a) Vekuprimeranosť hračky – výber hračky má byť
primeraný vývojovému štádiu, v ktorom sa dieťa nachádza,
preto by hračka nemala predbiehať vývoj dieťaťa a naopak ani
ho v tom brzdiť. Je pochopiteľné, že mladším deťom dávame
jednoduchšie hračky preto, že ich nervový systém v tomto
období takéto hračky potrebuje (Z., Matějček, 1995).
Zanedbaním tohto kritéria vzniká fakt, že deti prichádzajú do
kontaktu s hračkami, ktoré smú používať len v prítomnosti
dospelého napríklad hračky náročné na ovládanie a pod.;
b) Iná primeranosť hračky – na mysli máme primeranú
veľkosť hračky, jej jednotlivých dielov. Malé dieťa potrebuje
napr. pri konštruktívnych hrách veľké diely s ohľadom ne jeho
rozvíjajúcu sa motoriku a starie dieťa zasa malé diely na rozvoj
konštrukčného myslenia a pod.;
c) Variabilnosť hračky – spočíva v tom, že pri výbere
hračky sa orientovať na možnosť viacúčelového využitia hračky,
pretože čím viac možností hračka poskytuje, tým je to pre dieťa
zaujímavejšie, má väčšiu rozvíjaciu hodnotu;
d) Rozvoj poznania a fantázie – hračka pomáha hlbšie
analyzovať skutočnosť, než pri bezprostrednom pozorovaní. Pri
výbere hračky sa orientovať na to, aby bola jednoduchá a tak
uvoľnila priestor fantázii dieťaťa. Dobrým príkladom sú napr.
stavebnice a hlavolamy.
e) Zrozumiteľnosť hračky – ako aj výraz a tvar hračky má
byť zrozumiteľný už pri prvom kontakte s dieťaťom, má zaujať
na toľko, aby si dieťa vytvorilo k danej hračke osobný vzťah.
Zrozumiteľnosť úzko súvisí s konštrukciou a mechanikou
hračky. Zrozumiteľná hračka je tá, ktorá je dobre a logicky
zhotovená;
f) Vhodnosť hračky - vhodnosť materiálov, z ktorý je daná
hračka zhotovená. Materiál by mal zodpovedať estetickému
a pedagogickému účelu hračky. S tým súvisí aj tvar a farba
hračky, ktoré majú v úlohe prijatia dieťaťom dôležitú úlohu. Za
nevhodné považujeme také farby, ktoré skresľujú, prípadne
vytvárajú nesprávne vedomosti u žiakov;
g) Trvanlivosť hračky – spočíva v jej pevnosti
a trvanlivosti. Je to dôležité najmä pri hračkách, u ktorých je
predpoklad, že ich dieťa bude pri hre využívať dlhšie, ako
napríklad bábika, medvedík, a iné;
h) Hygienicko-bezpečnostné kritérium hračky – azda
najdôležitejším kritériom pri výbere hračky je, aby bola
bezpečná, aby neobsahovala jedovatý náter, a ten, aby sa
z hračky nelúpal, aby bola odolná voči slinám, potu, aby bola
nehorľavá, neobsahoval ostré, špicaté hrany a aby spĺňala
hygienické požiadavky.
i) Cenová hodnota hračky - cena hračky, mala by byť
posudzovaná vzhľadom k jej hrovému významu, trvanlivosti
a zručnosti.
j) Primeranosť hrových podnetov – toto kritérium hovorí
o množstve a skladbe hračiek, ktorá má byť deťom
sprístupnené. Opäť ide o primeranosť v zmysle zadováženia
hračiek tak, aby v rodine, alebo školskom prostredí nebol ich
nedostatok, či naopak prehnané množstvo.
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Medzinárodná rada pre detskú hru a hračku (ICCP) odporúča
podporovať výskum hier a hračiek, aktivovať výskum v rôznych
zmenách, vymieňať a aktualizovať výsledky výskumu,
analyzovať, diskutovať a publikovať tendencie vo vývoji hier
a hračiek (H., Vaňková, V., Vaněk, 2001). Štúdiom histórie
a konštrukčným vývojom hračiek v čase sa zaoberalo množstvo
vedeckých disciplín, pričom všetky prichádzali takmer
k spoločnému výsledku. Repertoár hračiek sa nemenil, líšili sa
len v materiáloch, z ktorých boli hračky zhotovované. Napriek
faktu, že odpadovému materiálu nie je venovaná taká
pozornosť ako ostatným technickým materiálom z ktorých sú
hračky vyrábané zaradili sme tento materiál práve do
vysokoškolskej prípravy študentov odboru PEP a VYCH. V rámci
pomerne
úzkeho
časového
priestoru
boli
študenti
oboznamovaní so základnými informáciami o odpadovom
materiáli, tvorivými činnosťami s nimi. V tomto príspevku
poukážeme na plastový odpadový materiál. Z PET fliaš sme
zhotovili stavebnicu a následne sme vytvorili niekoľko úloh (na
rozvoj zmyslov, pamäti, myslenia, komunikácie, tvorivosti,
priestorového videnia) na praktické využitie tejto stavebnice.

Hry na rozvoj kombinatoriky:
Úlohou je vytvoriť čo najviac spôsobov uloženia vrchnákov tak,
aby sa neopakovali, vyskúšať všetky možné variácie.

Ukážky didaktického a estetického využitia odpadového
materiálu

Na pozornosť:
Uhádni, spôsob ukladanie vrchnákov a pokračuj až do konca

Obrázok 1, 2 Stavebnica z hrdiel PET fliaš
Príklady hier
Hry na rozvoj tvorivosti:
Úlohou žiakov je z ľubovoľného počtu vrchnákov vytvoriť čo
najviac produktov vlastnej fantázie (predmety, zvieratá, veci,
čísla a pod.)
Úlohou žiakov je z x-počtu modrých, x-počtu žltých, x-počtu
červených vrchnákov zložiť požadovaný útvar.

Hry na rozvoj presnosti, pozornosti, pravidelnosti
a logického myslenia, na rozvoj predstavivosti,
zrkadlového videnia:
Úlohou je vytvoriť rovnaký alebo zrkladlový obraz.

Úlohou žiakov je dokončiť obrázok podľa vzoru alebo vlastnej
fantázie.
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Iné využite stavebnice:
Úlohou žiakov môže byť: poznávanie farieb, porovnávanie
počtu, tvorba slabík, slov, viet a pod.
Záver
Našim cieľom bolo poukázať na inovačné tendencie vo
využívaní odpadových materiálov pri tvorbe didaktických hier
a hračiek. Myslíme si, že vyučovanie podnietené práve týmito
pomôckami dáva študentom možnosť zvyšovať nielen
schopnosti tvorby vlastných, účelných, učebných pomôcok,
didaktických hier, ale i úroveň ich technickej tvorivosti
a gramotnosti.
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TVORBA NOVÝCH MODERNÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH UČEBNÍC A DIDAKTICKÝCH PROSTRIEDKOV PRE
VYBRANÉ PRÍRODOVEDNÉ A TECHNICKÉ PREDMETY V NOVOAKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOCH
THE CREATION OF NEW MODERN UNIVERSITY TEXTBOOKS AND DIDACTIC MEANS FOR SELECTED
SUBJECTS FROM THE NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING IN A NEWLY ACCREDITED STUDY
PROGRAMS
Ivan KUBOVSKÝ, Milan ĎURIŠ, Ľuboš KRIŠŤÁK, Ján PAVLOVKIN, Milada GAJTANSKA, Rastislav IGAZ
Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je informovať o projekte č. 011UMB-4/2012 grantovej agentúry KEGA, zameraného na tvorbu VŠ učebníc
a didaktických prostriedkov pre vybrané prírodovedné a technické predmety, vyučované na TU vo Zvolene a UMB v Banskej Bystrici.
Ide predovšetkým o predmety Fyzika a Elektrotechnika.
Abstract
The aim of this paper is to inform about the project No. 011UMB-4/2012 KEGA Grant Agency, aimed at the creation of university
textbooks and teaching resources for selected science and technical subjects taught at the University in Zvolen and UMB. This is
particularly the subjects Physics and Electrical Engineering.
Kľúčové slová: Učebnica. Mutimediálny výučbový program. Fyzika. Elektrotechnika. Monografia.
Key words: Textbook. Multimedia tutorial. Physics. Electrical Engineering. Monograph.
Úvod

obsahovú náplň jednotlivých predmetov. Redukcia sa opäť
dotkla najmä počtu hodín prírodovedných ale aj technicky
zameraných predmetov. Každý, kto prešiel vysokoškolským
vzdelávaním technického zamerania, by mal chápať dôležitosť
týchto predmetov a ich nadväznosť na ďalšie technické
disciplíny.
Reforma sa snaží o zvyšovanie počtu vysokoškolsky
vzdelaných ľudí. Týka sa to aj technických a prírodovedných
škôl na Slovensku. Na tieto školy sa hlásia žiaci z celého spektra
škôl - gymnázií i stredných odborných škôl. Ich pripravenosť na
štúdium je veľmi rozdielna. Zmena maturitného systému
spôsobila, že žiaci stredných odborných škôl môžu maturitu
z matematiky (o fyzike ani nehovoriac) absolvovať len ako
nepovinný (piaty) predmet. Ich vedomosti, zručnosti a kľúčové
kompetencie sú preto už pri vstupe na vysokú školu na veľmi
nízkej úrovni. Je potom obtiažne zvoliť primerané tempo
a formu vysokoškolskej výučby. Tá je navyše ovplyvňovaná

V posledných rokoch sa u nás uskutočnila reforma
regionálneho školstva, ktorá sa postupne implementuje do
praxe. Jej hlavnou myšlienkou bol prechod na tvorivo-humánne
školstvo s orientáciou na žiaka. Pri pohľade na jej výsledok sa
zdá, že pojem humánne školstvo autori reformy nie celkom
správne pochopili, pretože sa často uprednostňuje výučba
humanitných predmetov na úkor prírodovedno-technických
predmetov. Prejavilo sa to na redukcii počtu hodín, ktorá sa
dotkla prírodovedných, ale i technicky zameraných predmetov.
Myslíme si, že správny smer je diferenciácia vyučovania týchto
predmetov podľa ďalšieho zamerania a profilácie žiakov na
stredných školách a aj v rámci gymnázií.
Jedným z výsledkov reformy vysokého školstva bol prechod
na trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania. Z toho
vyplynula potreba upraviť jednotlivé študijné programy, ako aj
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rôznorodosťou zameraní jednotlivých fakúlt. Výrazná redukcia
počtu hodín prírodovedných ale i technicky zameraných
predmetov je ale pre všetky spoločná.
Vo výučbe predmetov v učiteľských a neučiteľských
študijných
programoch
prvého
a
druhého
stupňa
vysokoškolského vzdelávania so zameraním na techniku sa
zdôrazňuje syntéza teoretických vedomostí a praktických
skúseností v danej oblasti. Súčasné študijné materiály sú
nevyhovujúce a príliš všeobecne zamerané (napr. v súčastnosti
nie je na trhu dostupná ani jedna učebnica fyziky zameraná na
študijné odbory s technickým zameraním) a zároveň v nich
absentujú výsledky výskumov z posledného obdobia. Vzniká
tým potreba vytvorenia nových učebných materiálov, ktoré
budú pútavou formou prezentovať najnovšie poznatky v danej
oblasti.

Plánované výstupy projektu
1. Vysokoškolské učebnice
Vysokoškolská učebnica "Elektrotechnika" bude určená pre
učiteľstvo technických odborných predmetov, technickej
výchovy a fyziky na Univerzite Mateja Bela, ako aj pre vybrané
študijné programy na Technickej univerzite vo Zvolene.
Vysokoškolská učebnica "Technická fyzika" bude určená najmä
pre fyzikálne predmety jednotlivých študijných programov
vysokoškolského štúdia na oboch univerzitách.
2. Multimediálne programy (e-learning)
K vysokoškolským učebniciam budú vytvorené multimediálne
programy, ktoré budú dopĺňať učebnice v elektronickej podobe
doplnené o množstvo obrázkov, grafov, simulácií, kontrolných
testov (autotestov), prezentácií, kvalitatívnych a kvantitatívnych
úloh, reálnych experimentov, počítačom podporovaných
experimentov (súčasťou bude katalóg experimentov),
videoexperimentov v štandardnom aj vo vysokom rozlíšení atď..
Multimediálne programy budú naplno využívať potenciál
súčasných moderných informačných a komunikačných
technológií a po skončení projektu bude kompletne dostupné aj
na internete. Na tvorbu a úpravu videoexperimentov bude
využitá špičková digitálna videokamera dostupná na Katedre
fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky vo Zvolene
a plne zariadená strižňa dostupná na FPV UMB v Banskej
Bystrici, čím sa ušetria finančné prostriedky. Príprava reálnych
a počítačom podporovaných experimentov a laboratórnych
meraní bude realizovaná na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici - Katedra techniky a technológií a v novozriadenom
laboratóriu na Katedre fyziky, elektrotechniky a aplikovanej
mechaniky vo Zvolene obsahujúcom 16 experimentálnych
súprav na meranie fyzikálnych veličín (v hodnote zhruba 50 tisíc
eur) zriadenom v roku 2010 v rámci projektu „Rekonštrukcia
objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT
a technické zhodnotenie objektov" hradeného zo štrukturálnych
fondov Európskej únie.

Ciele projektu
Projekt si kladie za cieľ vypracovanie komplexného študijného
materiálu pre prírodovedné a technicky zamerané predmety
v študijných programoch prvého a druhého stupňa
vysokoškolského vzdelávania na dvoch univerzitách - Technickej
univerzite vo Zvolene a Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Ťažisko spočíva v tvorbe dvoch vysokoškolských
učebníc. Jedna učebnica bude zameraná na elektrotechniku
a elektroniku a druhá na technickú fyziku. Obidve učebnice
budú doplnené o multimediálne výučbové programy (ktorých
súčasťou budú aj elektronické učebnice) obsahujúce množstvo
multimediálnych príloh. Vytvorené výučbové materiály budú
obsahovať najnovšie výsledky výskumu z danej oblasti
a zároveň budú po didaktickej a metodickej stránke spĺňať
najnovšie kritéria kladené na publikácie tohto druhu. Jednotlivé
časti budú zároveň dostupné na internete. Okrem týchto
materiálov budú k výstupom projektu patriť aj dve vedecké
monografie a jedna odborná monografia. Jedna vedecká
monografia bude didakticky zameraná na vyučovanie fyziky na
vysokých školách technického zamerania. Druhá vedecká
monografia a odborná monografia sa budú zaoberať
transportnými javmi v oblasti termometrie v praktických
aplikáciách.
Nové
študijné
materiály
prispejú
k
zefektívneniu
a skvalitneniu výučby prírodovedných a technicky zameraných
predmetov. Po obsahovej stránke budú kompletné študijné
materiály v súlade s novoakreditovanými študijnými
programami prvého a druhého stupňa vysokoškolského
vzdelávania. Publikácie sa budú môcť okamžite uplatniť vo
vyučovaní nielen na spolupracujúcich univerzitách, ale budú
mať aj celoslovenské uplatnenie. Budú spĺňať najmodernejšie
didaktické požiadavky a zohľadňovať najnovšie výsledky
výskumu na Slovensku a vo svete v oblasti tvorby učebných
materiálov (zavádzanie problémových úloh do vyučovania, PISA
úlohy, väčší počet experimentálnych aktivít vo vyučovaní
atď...).
Celé riešenie projektu je rozvrhnuté do troch rokov. Prvý rok
riešenia (2012) bude venovaný prípravám súvisiacim s tvorbou
jednotlivých výstupov, v druhom roku sa bude realizovať tvorba
nosných častí jednotlivých publikácií a v poslednom roku sa
budú finalizovať jednotlivé výstupy a overovať vo výučbe. Pri
riešení projektu sa počíta s medzinárodnou spoluprácou na
úrovni programu ERASMUS v rámci výmeny študentov
a učiteľov a v oblasti vedeckej činnosti (spoločné publikácie).
Pracovisko bude spolupracovať pri tvorbe web stránky
a multimediálnych výstupov.

3. Vedecké monografie
Prvá vedecká monografia sa bude zaoberať efektívnosťou
prestupu tepla v závislosti od povrchovej profilácie
teplovýmennej plochy. Druhá vedecká monografia bude
didakticky zameraná a bude sa zaoberať analýzou efektívnosti
vyučovania fyziky na vysokých školách technického zamerania
s využitím moderných výučbových prostriedkov.
4. Odborná monografia
"Termometria v praktických aplikáciách", ktorá bude slúžiť
ako doplnkový študijný materiál v oblasti bezkontaktného
merania teploty. Pri tvorbe monografií bude použitá termovízna
kamera MPROFI 640 (v hodnote 80 tisíc eur) zakúpená v rámci
projektu zo štrukturálnych fondov európskej únie (ŠFEU ITMS
26220120064) na Katedre fyziky, elektrotechniky a aplikovanej
mechaniky vo Zvolene.
5. Sylaby
Budú vytvorené nové sylaby pre tie prírodovedné a technické
predmety, ktorých sa projekt týka.
6. Webovská stránka
Bude zrealizovaná webovská stránka, ktorá bude obsahovať
multimediálne prílohy vytvorené v rámci multimediálnych
výučbových materiálov.
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7. Virtuálne laboratórium

Ing. Pavel Husa - príprava experimentov, tvorba podkladov
pre multimediálne publikácie.

Publikácia vydaná na DVD nosiči, ktorá bude obsahovať
súbory klasických experimentov, počítačom podporovaných
experimentov aj videoexperimentov, ktoré budú prezentované
vo forme metodických návodov a študentských pracovných
listov.

Záver
Výstupy projektu budú slúžiť pre potreby prírodovedných
a technicky zameraných predmetov v študijných programov
prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania, čo
napomôže skvalitneniu a zefektívneniu ich výučby. Navrhované
publikácie budú predstavovať veľmi vhodný východiskový
materiál pre výučbu prírodovedných a technicky zameraných
predmetov aj na ostatných univerzitách v Slovenskej republike.
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VYUŽITIE INTERAKTÍVNEJ TABULE PRI AKTÍVNOM OSVOJOVANÍ SI UČIVA ŽIAKMI V ODBORNOM
PREDMETE NA VYBRANOM OBSAHU UČIVA
THE USE OF INTERACTIVE BOARD FOR ACTIVE ACQUIRING CURRICULUM BY STUDENT’S VOCATIONAL
SUBJECTS SELECTED CURRICULUM CONTENT
Miloš BENDÍK, Milan ĎURIŠ
Abstrakt
Interaktívna tabuľa sa svojou popularitou v modernej škole dostáva na popredné priečky aktívneho využívania nielen učiteľmi, ale aj
žiakmi. V príspevku sa zdôrazňuje základ interakcie, interaktívneho pôsobenia pomocou interaktívnej tabule ako efektívneho nástroja
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vyučovania a učenia sa žiakov. Moderný učiteľ s kreatívnym zmyslom pre nové dimenzie vo vyučovaní je pre žiaka príkladom rozvoja
tvorivého ducha a kooperácie. Interaktívna tabuľa je svojou kompatibilitou a širokou paletou možností činiteľom, tvoriacim náučno –
efektívnu, priateľskú a podnetnú klímu v triede.
Abstract
The interactive board is getting its popularity to leading positions of active use not only for teachers but also the students. The paper
highlights the interaction basis of an interactive effect using interactive board as an effective tool for teaching and learning of students.
The modern teacher with a creative sense for new dimensions in education is for a student example for the development of the
creative spirit and cooperation. Interactive board is by its compatibility and a wide variety of options a factor that is forming instructive,
efficient, friendly and stimulating climate in the classroom.
Kľúčové slová: Interaktívna tabuľa. Interakcia. Didaktické pomôcky. Odborné predmety.
Key words: Interactive board. Interaction. Didactic aids. Vocational subjects.
Interakcia

premietanom obraze priamo na tabuli pracovať, teda písať,
kresliť, zvýrazňovať, dopĺňať, vkladať obrázky...
- Z odpovede pri tabuli môže učiteľ získať písomný záznam –
to čo žiak napíše na tabuľu je možné vytlačiť na tlačiarni.
- Všetko, čo je počas hodiny prezentované na tabuli, - všetko,
čo počas hodiny žiaci na tabuľu napísali – poznámky, príklady,
obrázky... na tvorbe, ktorých sa počas vyučovacej hodiny žiaci
aktívne podieľali, je možné vytlačiť, či poslať mailom. Žiakom
teda odpadá nutnosť opisovať poznámky z klasickej tabule
a čas, ktorý tým získajú je možné využiť na aktívnu činnosť pri
práci s tabuľou.

Vzájomného pôsobenia dvoch, alebo viacerých činiteľov, je
v prostredí školy nevyhnutným prvkom efektívnej edukácie. Pod
pojmom pedagogicko - didaktická interakcia rozumieme
vzájomný kontakt medzi učiteľmi, žiakmi, ostatnými
zamestnancami školy, ale i ľuďmi, ktorí školu navštevujú
z rôznych príčin, teda akékoľvek ovplyvňovanie a pôsobenie
v prostredí školy na iných. Je to tiež reagovanie v tomto
prostredí, odpovedanie na správanie sa týchto osôb v škole
a priamo v triede na vyučovaní, teda interakcia so sociálnou
skupinou v prostredí školy.
Proces interakcie je mnohodimenzionálne podmienený faktormi
prostredia, situáciou, zložením triedy, osobnosťou učiteľa a je
ho možno chápať a vnímať :
a. ako proces prirodzený, spontánny samovoľný, riadiaci sa
momentálnym záujmom napr. je to interakcia medzi dvomi
žiakmi, alebo skupinou spolužiakov,
b. ako proces, ktorý rešpektuje postavenie tých ľudí ktorí sa
interakcie zúčastňujú: napr. interakcia medzi učiteľom
a žiakom, žiakom a vedením školy,
Interaktívna tabuľa
Je to moderná učebná pomôcka na zefektívnenie vyučovania
všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov aplikovateľná
na všetkých úrovniach, teda na úrovni predprimárneho
a primárneho vzdelávania, nižšieho a vyššieho sekundárneho
vzdelávania , postsekundárneho neterciárneho vzdelávania,
prvého a druhého stupňa terciárneho vzdelávania, ale i v inej
sfére edukačného procesu mimo školy.
Z technologickej schémy interaktívnej tabule ( obrázok 1)
vidieť, že jednotlivé súčasti možno variovať do rôznych
typových kombinácií, s použitím multimediálnych viacúčelových
komponentov.

Obrázok 1 Technologickej schéma interaktívnej tabule (R.
Adámek a kol., 2010, s.94)
Z logickej mapy využitia interaktívnej tabule vyplýva, že
variabilita možností tohto nástroja má výrazný potenciál
v modernom vyučovaní (obrázok č. 2).

Možnosti využitia interaktívnej tabule
Interaktívna tabuľa je v poslednom období na školách v SR
novým fenoménom. Spĺňa množstvo atribútov moderného
vyučovania a je akýmsi štartom viacerých zmyslov, ktorého
výsledkom je efektívnejší priebeh vyučovacej hodiny. Vo svojej
podstate je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo –
interaktívne pracovať s PC a inými hardvérovými komponentmi
a napomáha uplatňovaniu zásady názornosti, primeranosti,
spojenia teórie s praxou, systematickosti, vedeckosti atď.
Interaktívna tabuľa umožňuje :
- Zefektívnenie vyučovania s využitím IKT.
- Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo –
interaktívne pracovať.
- Obraz monitora počítača sa premieta pomocou projektora
priamo na tabuľu, žiaci a učitelia môžu elektronickým perom na

Obrázok 2 Logická mapa využitia interaktívnej tabule (R.
Adámek a kol., 2010, s.94)
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Teoretické východiská pri aplikovaní moderných
didaktických pomôcok (interaktívnej tabule), do
vyučovacieho procesu odborných predmetov v SOŠ
Z hľadiska zvyšovania kvality odborného vzdelávania je
množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujúce výchovnovzdelávací
proces v SOŠ. Najdôležitejšími v súčasnosti sú :
- Klesajúci záujem o odbory SOŠ.
- Vedomostná úroveň žiakov s cieľom osvojenia si kompetencii
v danom štúdiu.
- Dôležitosť odborných predmetov pre osvojenie si nielen
teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností a návykov
na SOŠ.
- Vzájomný vzťah učiteľ odborných predmetov – žiak –
majster odbornej výchovy.
Odborné predmety na SOŠ sa vo veľkej miery vyučujú
tradičným spôsobom. Príčin, prečo väčšina vyučujúcich
uprednostňuje práve tento spôsob vyučovania môže byť
mnoho. Jedným z nich je aj skutočnosť, že stále chýba kvalitné
materiálno – technické vybavenie na školách.
Treba si však uvedomiť, že vyučovacia hodina spravidla trvá 45
min., teda je veľmi dôležité túto časovo ohraničenú dobu
v triede či už na všeobecno – vzdelávacích predmetoch, alebo
na odborných predmetoch, využiť čo najefektívnejšie
a odovzdať žiakom informácie, aby stanovené kompetencie
v štátnom vzdelávacom programe, resp. prenesené do
školského vzdelávacieho programu sa čo najviac zhodovali
s realitou – profilom absolventa.

Obrázok 3 Prehľad efektívnej interakcie medzi učiteľom
a žiakom
Záver

Zvyšovanie efektívnosti vyučovania v odborných
predmetoch
prostredníctvom
interakcie
–
interaktívnej tabule

Výskumy v západnej Európe, ale najmä v Anglicku, kde je
dlhoročná tradícia využívania IKT, naznačujú, že interaktívna
tabuľa má vo výučbe aktivizujúci účinok pre obe strany – žiakov
i učiteľov. Tento efekt je vyvolaný potenciálom využívania
pestrejších a dynamickejších zdrojov v predpríprave, v príprave
a priamo v procese vzdelávania. Interaktívna tabuľa teda
ponúka množstvo nových zaujímavých prvkov, kedy kreatívny
učiteľ vplýva v aktívnom, interesantnom pôsobení na žiakov čím
sa žiak na hodinách stáva partnerom, či kolegom v tvorivej
činnosti. Kooperácia na vyučovaní odborných predmetov je
základom pre ďalší tvorivý rast ako učiteľa, tak aj žiaka.

Každý prostriedok, každé nové, podnetné a zaujímavé
činitele, ktoré tvoria proces edukácie a napomáhajú učiteľom
i žiakom pri odovzdávaní a preberaní nových poznatkov, pri ich
transformovaní do jednoduchších podôb, je jedným z cieľov
kvalitatívnej hranice školy, učiteľa a žiaka. Každý odborný
predmet je dôležitý pre žiaka, najmä však pre jeho ďalší
komplexný rast v približovaní sa ku konkrétnym kompetenciám
odboru, ktoré má žiak nadobudnúť. V rámci kvalitnej práce
učiteľa v odbornom predmete na SOŠ je mimoriadne dôležitým
cieľom zautomatizovanie kooperatívnej činnosti s učiteľmi
všeobecnovzdelávacích predmetov, ostatných odborných
predmetov i MOV na vyučovaní, aj v oblasti využívania
interaktívnej tabule. Interaktívna tabuľa je teda učebnou
pomôckou, ktorou je možné rozvíjať kooperáciu ako
v pedagogickom zbore medzi učiteľmi, tak aj medzi žiakmi.
Využívanie tohto moderného nástroja napomáha pri rozvoji
verbálnej a technickej zručnosti, znižuje u žiakov bariéru
vystupovania pred publikom a napomáha k zdravému
sebavedomiu a suverenite (obrázok č. 3).
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INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE ODBORNÉHO PŘEDMĚTU
INTERACTIVE BOARD IN THE VOCATIONAL EDUCATION
Josef František STANĚK
Abstrakt
Využitím interaktivní tabule při výuce odborných předmětů v policejním školství se zvyšuje motivace studentů. Příspěvek ukazuje, jak
lze tohoto technického prostředku využít ve spojení s prezentačním programem – PowerPoint, a to i bez komerčně vyráběných
výukových programů.
Abstract
Using the Interactive Whiteboard in vocational subjects teaching in the police education can increase student motivation. The entry
shows how the technical means can be used together with PowerPoint presentation program, and even without using any
commercially produced educational programs.
Klíčová slova: Interaktivní tabule. Výuka. Odborní předmět. Multimediální učebna.
Key words: Interactive board. Teaching. Vocational subject. Multimedia classroom.
Úvod

Multimediální učebna

Vzhledem k tomu, že se téměř na každém kroku setkáváme
s pronikáním informačních a komunikačních technologií do
všech sfér naší společnosti, nepochybuje dnes již téměř nikdo
o tom, že rozvoj současné informační společnosti je
nezadržitelný. Nejen ekonomika, obrana a bezpečnost ale
i edukační činnosti se stávají stále závislejšími na aktuálních
informacích. Informace – jako nejvýznamnější hybná síla
společnosti – a její transfer do didaktického procesu si vyžadují
trvalou snahu o implementaci nových přístupů k tvorbě
kurikulárních dokumentů, oborových didaktik, výukových
schémat a technologií dnešních škol. Nárůst poznatků
z jednotlivých vědních oborů je nezbytné trvale didakticky
transformovat do obsahu jednotlivých předmětů.
Vzrůstající společenská potřeba všeobecné a odborné
vzdělanosti si vyžaduje nové vymezení cílů i obsahu
pedagogického působení, jakož i samotných vzdělávacích
standardů. Tradiční edukační model je nezbytné proměnit v
model využívající nové metody výuky a dostupné informační
a komunikační
technologie.
Integrace
informačních
a komunikačních technologií do edukace jednotlivých škol –
včetně postupné mutlimedializace je nutnou podmínkou dalšího
rozvoje vzdělávacího procesu.
Ke snaze o nové pojetí role výchovy a vzdělávání i úsilí o její
propojení se standardy vzdělávání v zemích Evropské unie
a v USA se přihlásil také resort Ministerstva vnitra ČR. Ve svých
dokumentech nejprve deklaroval nutnost adekvátní změny
školního a předmětového kurikula, vzdělávacích standardů
i organizačních forem výuky a uplatňovaných vzdělávacích
metod v policejních školách Ministerstva vnitra ČR. Následně se
také do procesu deklarované změny pustil.
S ohledem na to, že v tehdejším středním policejním školství
MV probíhala – v rámci Základní odborné přípravy pro
nastupující policisty – souběžná výuka podle staré (dříve
užívané) koncepce výuky a také podle nových (mnohdy
mlhavých) představ, naskytla se ideální příležitost k porovnání
obou těchto koncepcí a také k přímému experimentování ve
vyučovacím procesu. Následně provedeným výzkumem pak
došlo k praktickému ověření efektivity obou proměnných¹.
V rámci využívaných informačních a komunikačních technologií
a aktivizujících metod byla do výukového procesu zařazena také
interaktivní tabule.
___________________

Budovaná multimediální učebna kriminalistiky byla vybavena
interaktivní tabulí ACTIV board, se kterou v té době neměl
nikdo žádné zkušenosti. Počáteční krůčky jejího využívání je
proto možno označit za velmi skromné. Důvodem počátečního
experimentování byla především touha opustit tradiční
instrukční metody didaktické komunikace a skutečnost, že
v předmětovém oddělení tehdejší Střední policejní školy MV ČR
v Praze nebyl nikdo, kdo by se do experimentování s novým
technickým prostředkem byl ochoten pustit.
Základem nově budované interaktivní učebny byla interaktivní
tabule (zavěšená na stěně) a stolní počítač s instalovaným
software (ACTIV studio 2 Pro). Výstup z počítače zabezpečoval
pod stropem učebny zavěšený dataprojektor, promítající obraz
na velkoplošnou interaktivní tabuli. Na dotek citlivý povrch této
tabule umožňoval obsluhu zvoleného prezentačního programu.
Speciální elektronická popisovací tužka pak umožňovala provést
na tabuli libovolný záznam. Dodatečné úpravy či poznámky bylo
možno v počítači i následně archivovat. Další rozšíření možností
učebny poskytovalo ozvučení učebny pomocí reproduktorů,
DVD přehrávač a internetová přípojka. Kromě těchto základních
prvků bylo možno pomocí nainstalovaného software využívat
bezdrátového hlasovacího systému či kopírování a opětovné
vyvolání již smazaného obrazu.

¹ První proměnnou se stal nový způsob výuky, opírající se o souběžné využívání
informačních a komunikačních technologií a aktivizujících metod. Druhou sledovanou
proměnnou byl tradiční instrukční způsob vzdělávání, stále používaný v původním
modelu a opírající se především o převahu výkladu a následného samostudia.

Obrázek 1 Interaktivní tabule jako součást interaktivní učebny
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Možnosti didaktického využití interaktivní tabule při
výuce odborného předmětu kriminalistika

Po dalším doteku tabule se na ní objevily čtyři řady předem
připravených slov. Dalším úkolem zkoušeného studenta bylo
přiřazení těchto slov do jednotlivých skupin faktorů. Přiřazení
slov do skupin faktorů student provedl kroužkováním
a následným propojením vybraného slova s příslušnou
skupinou. Pro zvýraznění své odpovědi si student mohl zvolit
vždy jinou barvu pro každou skupinu faktorů. Ostatní studenti
tento úkol opět řešili ve svých pracovních listech. Provedené
opakování končilo vždy porovnáním výsledků a diskusí nad
jejich zdůvodněním.

Z diskusí, které čas od času probíhají na Internetu, vyplývá,
že existují v podstatě dva možné přístupy k využití tohoto
technického prostředku. Prvním je pouhé převzetí hotové
vyučovací hodiny, s případným doplněním o vlastní komentář.
Druhou možností je vytvoření vlastního výukového programu.
Jestliže je didaktická tabule využívána pro výuku předmětu,
pro který nebyl zatím vyvinut speciální program, je možné
využít MS PowerPoint, nebo jiný vhodný prezentační program.
Nespornou
výhodou
kombinace
interaktivní
tabule
s prezentačním programem je možnost obohacení jednotlivých
snímků prezentace nejrůznějšími doplňky (zvýraznění, další text
a kresby). Vše, co na tabuli během výuky tímto způsobem
vytvoříme, je možno následně také přesouvat, upravovat
a ukládat ve formátu PDF, HTML nebo i v dalších.
Pro školní vzdělávací program Základní odborné přípravy
nově nastupujících policistů Policie ČR, s ohledem na jeho
zaměření (tj. na policejní činnost) nebyl zatím žádný program
vyvinut; proto bylo rozhodnuto o využití prezentačního
programu MS PowerPoint s jeho drobnějšími úpravami.
Zkušenosti získané těmito prvními krůčky ukázaly, jak je
důležité mít při využívání implementovaného software neustále
na paměti didaktické funkce (instrumentální, kognitivní,
intencionální a regulativní). To je také určujícím fenoménem při
tvorbě jakéhokoliv vzdělávacího programu.

Jaké jsou faktory ovlivňující
kvalitu laického popisu?

Objektivní

Subjektivní

Následné
ovlivnění

Schopnosti Rozhovory mezi svědky Dovednosti
Špatné osvětlení Doba pozorování Znalosti
Úhel pozorování Zájmy Povolání
Vzdálenost od pozorovaného
Poskytnutí dalších informací Paměť
JUDr. Josef František STANĚK

První zkušenosti s využíváním interaktivní tabule ve
vyučovací jednotce

Obrázek 3 Přiřazování jednotlivých slov do skupin faktorů
Výklad nové látky

Možností, které interaktivní tabule poskytuje, bylo zpočátku
využíváno pouze ve vybraných tematických okruzích, především
pro opakování a výklad nové látky. V úvodní část každé
vyučovací jednotky – věnované novému tématu – byli studenti
nejprve seznámeni s tématem a cílem této jednotky.²

Možností interaktivní tabule bylo využíváno především pro
výklad látky nové. Výkladu látky nové předcházelo promítnutí
krátká ukázka vybrané pasáže ze školního filmu (v tomto
případě „Daktyloskopie“). Po ukázce se na tabuli objevil
daktyloskopický otisk³ a následně i otázka: „Čím se zabývá
Kriminalistická daktyloskopie?“ S novou látkou studenti
pracovali stejným způsobem jako při opakování již probraného
učiva – vybraný student zapsal do určeného místa svoji
odpověď. Ostatní studenti měli opět možnost souběžné práce
ve svých pracovních listech.
Správná odpověď byla pak opět následně promítnuta na
tabuli a studenti měli možnost korigovat si své zápisy. Tímto
způsobem probíhala celá vyučovací jednotka. U tabule se
studenti postupně vystřídali.

Opakování minulé látky
V části věnované opakování minulé učební látky bylo vždy
postupováno způsobem, který bude demonstrován na příkladu
„Identifikace podle vnějších znaků“.
Po doteku tabule se na ní objevila připravená otázka
a prostor určený pro odpověď. V našem případě to byla otázka:
„Jaké jsou faktory ovlivňující kvalitu laického popisu?“ Úkolem
zkoušeného studenta bylo zapsat elektronickým perem do
předem připraveného místa svoji odpověď. Ostatní studenti
souběžně pracovali ve svých pracovních listech. Pro následné
zviditelnění správné odpovědi postačil další dotek tabule.

Čím se zabývá
kriminalistická daktyloskopie?

Jaké jsou faktory ovlivňující
kvalitu laického popisu?

Objektivní

Subjektivní

Kriminalistická daktyloskopie se zabývá
zkoumáním
obrazců papilárních linií
na vnitřní straně posledních článků prstů,
na dlaních
a na chodidlech.

Následné
ovlivnění

JUDr. Josef František STANĚK
JUDr. Josef František STANĚK

16

14

18

Obrázek 4 Ukázka výkladu nové látky

Obrázek 2 Místo pro odpověď a zviditelněná správná odpověď
____________________

___________________

² Při využívání interaktivní tabule se osvědčilo využívání spojení dvou hodin.

³ Ukázka zvětšeného daktyloskopického otisku umožňuje studentům lépe reagovat na
následující otázku.
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Závěr
Závěry z následně provedeného výzkumu prokázaly, že
využitím interaktivní tabule při výuce odborného předmětu
došlo k vytvoření kladného vztahu studentů k učení
samotnému. Prokázalo se, že motivace a aktivizace studentů
patří k nejcennějším faktorům ovlivňujícím výslednou kvalitu
školní edukace. Provedené experimentování rovněž prokázalo,
že multimediální výukové technologie – jako efektivní
a progresivní formy vzdělávání – v kombinaci s dalšími
aktivizujícími formami a individuálním přístupem – jsou schopny
změnit a zefektivnit charakter výchovně vzdělávacího procesu.
Jsou objektivní realitou moderních pedagogických systémů,
i když je nelze absolutizovat. Tradiční vyučovací jednotka
dostává zcela novou dimenzi – vzdělává a obohacuje současně
studenta i pedagoga.
Seznam bibliografických odkazů
BENEŠ, P. - RAMBOUSEK, V. Výzkum vzdělávání pro život
v informační společnosti. In: Vzdělávání pro život v informační
společnosti I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická
fakulta, 2005. ISBN 80-7290-198-2.
ČÁP, J. - MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál,
2001. ISBN 80-7178-463-X.
EGER, L. Nový náhled na vzdělávání dospělého z hlediska vlivu
ICT. In: Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých.
Vydání I. EDUCA Servis ve spolupráci s Univerzitou J. A.
Komenského Praha. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Praha, 2009. ISBN 978–80-87306–04-8.

JUDr. Josef František Staněk
Střední škola veřejnoprávní Jihlava, Česká republika

ZAVÁDZANIE A REALIZÁCIA ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ODBORE
ELEKTROTECHNICKÉHO ZAMERANIA POMOCOU PROGRAMU E-TECH
EXECUTION AND IMPLEMENTATION OF E-LEARNING AT SECONDARY SCHOOLS IN ELEKTRICITY WITH
RESPECT TO THE E-TECH
Jakub MACHALA, Daniel NOVÁK
Abstrakt
Informačné a komunikačné technológie nám ponúkajú množstvo možností ako ich využiť v oblasti elektronického vzdelávania. Firmy
sa usilujú o vytváranie efektívnych e-learningových systémov. Predkladaný článok si kladie za ciel charakterizovať program E-TECH
a jeho zavedenie do odborov elektrotechnického zamerania na stredných školách. Stručne charakterizuje nástroje programu a jeho
využitie v praxi.
Abstract
ICT offers us many opportunities to use them in e-learning. Companies seek to build effective e-learning systems. The purpose of
this article is to characterize the E-TECH program and its implementation in the fields of electrical engineering focusing on secondary
schools. Briefly describes the tool and its use in practice.
Kľúčové slová: Elektronické vzdelávanie. Stredné odborné školy. Webová aplikácia.
Key words: E-learning. Secondary vocational schools. Web application.
Úvod

učiteľa so žiakom a pri organizovaní štúdia. Preto sa ukazuje
ako vhodné toto všetko skĺbiť a vytvoriť vzdelávací portál ktorý
by pomohol žiakom pri štúdiu a motivoval ich vzdelávať sa.

Informačné a komunikačné technológie v posledných rokoch
napredujú v oblasti techniky, sme svedkami ich rýchleho
pokroku. Tieto technológie majú veľké využitie pri vytváraní
multimediálnych didaktických pomôckach. Slovenská republika
oproti iným štátom EÚ stagnuje v rozvoji a vytváraní
výučbových webov, portálov. Asi najväčším problémom sú
prostriedky školy ktoré nemajú dosť financií na zakúpenie
takéhoto programu. Taktiež hrajú veľkú rolu pri komunikácii

Elektronické vzdelávanie
Rozvoj komunikácie, ekonomiky a podnikania sa začal
s príchodom Internetu. Technológia Internetu je predurčená
pre oblasť vzdelávania. Často tento virtuálny svet nazývame aj
„e-svet“.
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“Od 90.-tych rokov minulého storočia , keď sa masovo začal
používať e-mail, sa písmenko „e“ začalo využívať stále častejšie
a celkom bežne už dnes používame slová e-bussines,
e comerce, e-books alebo e-recruitment a podobne (Igor
Černák, 2006, str. 8)“. Najčastejšie sa pri vzdelávaní používa
pojem e-Learning, e-learning a taktiež eLearning. Tento
nástroj je veľmi výborný v oblasti vzdelávania ale aby sme ho
správne použili musíme ho najskôr správne pochopiť. Pojem
e learning môžeme definovať ako vzdelávanie za podpory
počítačov. Zakladateľ e-learningového priemyslu Elliot Masie
definuje e-learning ako nástroj, ktorý využíva sieťové
technológie na vytváranie, distribúciu, výber, administráciu
a priebežnú aktualizáciu vzdelávacích materiálov (Rankov P.,
2002, str. 18 ).

• nízka počítačová gramotnosť hlavne u staršej generácie
učiteľov,
• nízka úroveň všeobecného povedomia o význame,
možnostiach a výhodách e-learningu,
• chýba personálny kontakt, ľudský faktor učiteľa (celková
sociálna izolácia),
Návrh programu E-TECH
Pre vytvorenie programu E-TECH nás motivovala skutočnosť
že Slovenská republika stagnuje v oblasti vytvárania
multimediálnych učebných pomôcok oproti iným štátom EÚ.
Preto sa nám zdalo vhodné resp. nutné navrhnúť program pre
zdokonalenie výučby v odbore elektrotechnického zamerania.
Webová aplikácia pre predmet elektrotechnického zamerania
bude zhotovená a naprogramovaná pomocou programovacých
jazykov ako sú:
• PHP,
• Javascript,
• CSS ,
Taktiež tu bude použitý databázový systém MySql pre lepšiu
organizáciu zdrojoveho kódu a pre dynamické menenie obsahu
webovej aplikácie.
Náš program bude obsahovať dve rozhrania:
• admministrátorské,
• užívateľské (bude slúžiť pre žiakov),
Administrátorské prostredie bude slúžiť na správu obsahu
programu E-TECH. Administrátor (učiteľ) bude môcť
jednoducho zmeniť obsah programu pridávať a odoberať rôzne
učebné texty, obrázky, animácie a tiež rôzne hry. Bude
spravovať didaktické testy ktoré budú musieť žiaci zvládnuť po
každej téme. Administrátorké prostredie bude obsahovať tieto
moduly:
• správa obsahu učebného textu v programe,
• vkladanie nových animácií, obrázkov, hier a pod.,
• štatistika výsledkov z didaktických testov u jednotlivých
žiakov,
• kontrola aktivity jednotlivých žiakov,
• správa diskusného fóra,
Užívateľské prostredie bude slúžiť pre žiakov a pre ich
výučbu a bude obsahovať tieto moduly:
• obsah učiva predmetu (učebný text, animácie, obrázky,
flashové animácie, hry),
• didaktický test (slúži ako spätná väzba pre učiteľa, získavanie
informácií o vedomostiach žiaka),
• fórum (diskusia žiakov na učiteľom vytvorenú tému),
• odkazy (odkazy na zaujímavé stránky),
• prihlásenie užívateľa (stránky sprístupnené len pre užívateľa)

Zložky e-learningu
Aby bol e-learningový systém správny a úplný, musí
obsahovať tieto tri základné zložky:
• obsah vzdelávania,
• distribúcia e-kurzov,
• riadenie štúdia,

Obsah vzdelávania obsahuje textový materiál s grafickým
alebo multimediálnym obsahom. Obsahuje tiež testovacie
moduly (didaktické testy). Pracuje tu tiež interaktivita a spätná
väzba medzi žiakom a jeho učiteľom.
Distribúcia e-kurzov sa vykonáva pomocou Internetu. Sú to
internetové štandardy , zabezpečuje bezpečnosť e-kurzov.
Riadenie štúdia slúži na správu e-kurzov, správu používateľov
a správu výsledkov testov. Zahrňuje aj prehľad výsledkov,
úspešnosti u každého žiaka v jednotlivých kurzoch.
Každý e-lerningový systém so sebou prináša výhody ale aj
nevýhody.
Výhody:
• úspora času, úspora nákladov (napr. cestovanie – nie je
nutné cestovanie za vzdelaním, ušetríme čas strávený
cestovaním), vzdelávanie sa stáva nenáročným na prostriedky,
čas a ľudí,
• e-learning aplikácia je k dispozícii 7 dní v týždni a 24 hodín
denne,
• e-learning umožňuje vzdelávanie každému s prístupom na
Internet, resp. k PC kdekoľvek na svete (umožňuje absolvovať
rovnaké vzdelanie aj hendikepovaným študentom alebo
študentom, ktorí z istých dôvodov nemôžu chodiť do školy),
• študent si sám plánuje postup a sám si volí tempo výučby,
sám sa môže,
• študent môže otestovať a zistiť úroveň svojich vedomostí, čo
vedie k zodpovednosti a postoju „Moje vzdelanie je moja
budúcnosť“,
• obsah učebných materiálov je aktuálny a jednoducho
aktualizovateľný,
• učiteľ ma jednoduchý prístup k celej skupine ako aj ku
každému jednotlivcovi,
• jednoducho administruje učiacich sa, má k dispozícii
automatické štatistická,
• porovnanie úspešnosti jednotlivých učiacich sa,
• systém zvyšuje efektívnosť výučby,
• interaktivita – učebné texty obsahujú multimediálne prvky
(zvuk, obraz, animácie), aktívne XML a PHP prvky, formuláre,
hyperlinky – odkazy na ďalšie vhodné informácie prínosné pre
vzdelávanie bez nutnosti hľadania vhodných zdrojov,

Výhody programu E-TECH:
• interaktivita a atraktívnosť,
• efektivita,
• flexibilita,
• nízke náklady (free software),
• podpora sebadisciplíny a motívácie,
• právo na neúspech,
Nevýhody programu E-TECH:
• obmedzenie priamej interakcie,
• nutná príslušná informačná gramotnosť,
• pripojenie k sieti Internet,
• sociálna osamostatnenosť pri samoštúdiu,
Záver

Nevýhody:
• psychologická bariéra spolu s odporom k informačným
technológiám,

Pomocou programu E-TECH by sme chceli zvýšiť kvalitu
vyučovania predmetov elektrotechnického zamerania na SOŠ
elektrotechnických a navrhnutý program zaradiť do štruktúry
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vyučovacieho predmetu. Chceme upozorniť na to že navrhnutý
program nemôže slúžiť ako náhrada za praktické cvičenia ale
len ako učebná pomôcka ktorá v kombinácií s učebnicou
z kvalitní výučbu oproti tradičnému vyučovaniu.

RANKOV, P. 2002.: Masová komunikácia : masmédiá
a informačná spoločnosť. Levice : Koloman Kertész Bagala,
L.C.A. 2002.
ŠUŠOL, J., HRDINÁKOVÁ, Ľ., RANKOV, P.: Informačné
a komunikačné technológie vo vyučovaní. Bratislava: 2005.
ISBN 80-88982-97-9
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VYUČOVANIE V PREDMETE TECHNIKA POMOCOU AUDIOVIZUÁLNEJ UČEBNEJ POMÔCKY
TEACHING IN THE SUBJECT TECHNOLOGY WITH AUDIO VISUAL TEACHING AID
Michal CIMRA
Abstrakt
Príspevok prináša pohľad na teoretické východiská pre vznik audiovizuálnej učebnej pomôcky. Poukazujeme na úlohu praktickej
prípravy žiakov na školách a návrhom vhodnej učebnej pomôcky sa snažíme vyriešiť čoraz častejšie sa vyskytujúci problém absencie
školských dielní a zastaraných učebných pomôcok.
Abstract
The article focuses on the theoretical foundations for the emergence of audio-visual teaching aid. We point out the role of practical
training of students in schools and proposes an appropriate teaching aid, we try to solve an increasingly widespread problem of lack of
educational workshops and outdated teaching aids.
Kľúčové slová: Vyučovanie. Technika. Audiovizuálna učebná pomôcka. Ručné opracovanie dreva.
Key words: Teaching. Technics. Audiovisual teaching aid. Hand woodworking.
Úvod

prevláda predovšetkým duševná činnosť. V tomto zmysle sa
zvyšuje požiadavka spojenia školy so životom, najmä
s praktickou činnosťou.
Naše skúsenosti z pedagogickej praxe nás inšpirovali
k realizácii prieskumu, kde sme formou elektronického
dotazníku oslovili približne 350 základných škôl stredného
Slovenska. Návratnosť dotazníka bola asi 17,5 %. Výsledky sú
uvedené v Grafe 1. V jednej z položiek sme sa pýtali, v akom
stave sú školské dielne na danej škole. Z prieskumu sme zistili,
že až 24 % základných škôl neposkytuje podmienky na výučbu
základných technologických postupov.
Na základe skutočností vyplývajúcich z nášho prieskumu si
uvedomujeme, že nahradiť absentujúcu pracovnú činnosť
a zručnosti nadobudnuté ňou je prakticky nemožné. Je ale
viacero spôsobov, ako žiakom priblížiť základné technologické
postupy. Našim zámerom je vytvoriť audiovizuálnu UP, ktorá
môže napomôcť vo výučbe predmetu Technika v nižšom
sekundárnom vzdelávaní.

Školská reforma vstúpila tento rok do piateho roku. K jej
výraznému zásahu do technického vzdelávania na základných
školách odznelo už mnoho kritických pripomienok. Zmena
obsahovej náplne a redukcia počtu vyučovacích hodín je len
jednou z viacerých príčin poklesu kvality vzdelávania
v predmete Technika. Ďalšou príčinou je chýbajúce priestorové
a materiálno-technické zabezpečenie základných škôl. Školské
dielne sú neoddeliteľnou súčasťou v príprave žiaka na budúce
povolanie. Ich čoraz väčšia absencia na školách spôsobuje, že
žiaci strácajú kontakt s pracovným prostredím. Mnoho
pedagógov
vyučuje
v
improvizovaných
podmienkach
a mnohokrát sa učiteľ rozhodne napomôcť výučbe navrhnutím
a vytvorením chýbajúcej učebnej pomôcky (UP). Vytvoriť
audiovizuálnu UP však nemusí byť vždy jednoduché. Časová
náročnosť tvorby videoprogramu a chýbajúce technické
vybavenie často nútia učiteľov, aby siahli po jednoduchšej
možnosti tvorby UP, napr. prezentácii v programe PowerPoint.
Cieľom príspevku je navrhnúť a vytvoriť audiovizuálnu UP,
zaviesť ju do praxe a zistiť ako ovplyvní kvalitu výučby
v predmete Technika u žiakov 2. stupňa ZŠ.
CIEĽ PROJEKTU
Jednou z kľúčových kompetencií žiakov je osvojenie si
základných pracovných zručností a návykov v rôznych
pracovných oblastiach. Na školách, kde žiaci strácajú kontakt
s dielenským
prostredím
v
dôsledku
nedostatočného
priestorového alebo materiálno-technického zabezpečenia

%
Graf 1 V akom stave sú vaše školské dielne?
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hodiny za týždeň, musí učiteľ zvážiť čo žiakom ponúkne a učivo
zredukovať a prispôsobiť podmienkam, ktoré mu škola na
výučbu tohto predmetu umožňuje. Toto je jeden z dôvodov
prečo nami navrhnutá UP obsahuje len niektoré spôsoby
ručného opracovania dreva. V opačnom prípade by bola na
mnohých školách z časového hľadiska nepoužiteľná.
Pri zhotovovaní nami navrhnutej UP budeme postupovať
podľa 3 etáp, ktoré sa najčastejšie používajú pri tvorbe
didaktických videoprogramov (Turek, 1997):
1. literárna príprava,
2. natáčanie,
3. dokončovanie práce.
UP bude určená pre školy, ktorých priestorové a materiálnotechnické zabezpečenie nedovoľuje výučbu základných
technologických postupov. Kvalitná UP pomôže vyučujúcemu pri
práci, nielen že motivuje žiakov, ale aj umožní efektívnejšie
využitie času vyučovacej jednotky.

V oblasti materiálnych didaktických prostriedkov dochádza
v poslednej dobe k veľkému rozvoju a do vzdelávania sa
dostávajú rôzne učebné pomôcky. „Učiteľ stojí každý deň pred
otázkou, na ktoré zmysly svojich žiakov má pôsobiť, akým
spôsobom im má zorganizovať proces učenia a sprostredkovať
učebnú látku. Je to veľmi zložitá otázka, pretože učiteľ má pred
sebou celú triedu a pritom časť žiakov ľahšie vníma informácie
sprostredkované vizuálne, iní sú vnímavejší na auditívne
spôsoby pôsobenia, niektorí na taktilné, ďalší potrebujú
kombinované podnety“ (Hašková, 2004).
Veľmi rozšíreným klasifikačným kritériom delenia učebných
pomôcok i didaktickej techniky sú ľudské zmysly na ktoré
učebné pomôcky a didaktická technika pôsobia (Turek, 1997):
- auditívne (sluchové), napr. gramofón a gramofónová platňa
a iné,
- vizuálne (zrakové), napr. učebnica, fotografia, výkres a iné,
- taktilné (hmatové), napr. reálie, modely a iné,
- audiovizuálne
(zvukovo-zrakové),
napr.
film,
videomagnetofón a iné.

Záver
V príspevku sme chceli poukázať na nedostatky technického
vzdelávania na 2. stupni ZŠ a pokúsili sme sa nájsť vhodnú
alternatívu na riešenie tohto problému. Žiaci prostredníctvom
nami navrhnutej audiovizuálnej UP získajú ucelenú predstavu
o základných teechnologických postupoch, čím podporíme ich
záujem v oblasti technického vzdelávania. Nami navrhnuté
čiastočné riešenie danej problematiky budeme overovať v rámci
pedagogického experimentu na vzorke žiakov 2. stupňa ZŠ.
Získanými výsledkami chceme poukázať, že i v čase keď mnohé
základné školy rušia existenciu školských dielní, sú možnosti
ako podporiť technické vzdelávanie na podobných základných
školách.

Návrh audiovizuálnej UP na tému ručné opracovanie
dreva
Našim cieľom je navrhnúť a vytvoriť audiovizuálnu UP, ktorá
by žiakom priblížila základné pracovné postupy a tak prispela
k zlepšeniu ich učebných výsledkov.
Navrhnutá UP bude predstavovať filmy na tému ručné
opracovanie dreva. Táto téma je súčasťou tematického celku
Materiály a technológie. Súčasťou filmov bude komentár, takže
žiaci pritom okrem zraku, aktivizujú aj ďalší zmysel a to sluch,
tým priamo zvyšujú kvalitu získaných informácií. Jeden DVD
nosič bude obsahovať 4 kapitoly, ktoré sú určené pre 4
vyučovacie hodiny. Názvy kapitol sú nasledovné (Obrázok 1):
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Obrázok 1 Obsah výukového DVD
Jedným z problémov, s ktorým sa učitelia predmetu Technika
stretávajú je nízka časová dotácia. Pri časovej dotácii 0,5
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VYUŽITIE PREZENTAČNÉHO SOFTVÉRU NA PODPORU PRACOVNEHO VYUČOVANIA V 4. ROČNÍKU ZŠ
UTILIZE PRESENTATION SOFTWARE TO SUPPORT TEACHING IN TECHNOLOGY EDUCATION ON THE 4 TH
YEAR ON FIRST LEVEL OF PRIMARY SCHOOL
Zoltán POMŠÁR
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá možnou aplikáciou prezentačného softvéru na podporu nového štátneho vzdelávacieho programu v predmete
Pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ.
Abstract
The paper deals with possible applications of the presentation software to support the new national teaching program the subject
technology education on first level of primary school.
Kľúčové slová: Pracovné vyučovanie. Technika. Softvér.
Key words: Technical skills. Technique. Software.
Úvod

štandardy ale de facto aj de iure predmet svojim konaním
odsúdili na postupný zánik!

Od roku školského roku 2008/2009 na Slovensku sa dostal
postupne do fázy praktickej realizácie nový štátny vzdelávací
program. Predmet, ktorý by mal za úlohu veku primerane
a podľa očakávania 21. storočia pripraviť našich žiakov na
zvládnutie výdobytkov súčasnej a budúcej techniky podľa
stupňa daného programu na úrovni ISCED1 ((International
Standard Classification of Education - Medzinárodná štandardná
klasifikácia vzdelávania) – primárne vzdelávanie (ročníky 1. - 4.
ZŠ) bol zaradený do vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
Najväčšou zmenou vo vyučovaní predmetu Pracovné
vyučovanie je redukcia počtu ročníkov v novom štátnom
vzdelávacom programe oproti predchádzajúcemu obdobiu.
Predmet ako povinný bol zaradený už iba do 4. ročníka
základnej školy s dotáciou 1 vyučovacej hodiny týždenne. Podľa
nášho súdu tento trend vo výchove je diametrálne odlišný
od výchovných trendov vo všetkých vyspelých štátoch sveta,
kde vyučovací predmet technika (resp. jej veku primeraná
implementácia do jednotlivých ročníkov základnej školy)
obsadzuje v rebríčku školských predmetov popri jazyku
a matematiky popredné tretie miesto. Túto redukciu
vyučovacích hodín považujeme za tendenčnú, ktorá vedie
postupnej, totálnej degradácii predmetu čo trvá už od začiatku
politických zmien v našej krajine. Už v predchádzajúcom období
predmet pracovné vyučovanie bol zredukovaný iba na dva
ročníky na prvom stupni našich základných škôl do 3. a 4.
ročníka. Dovolíme si poznamenať, že už aj daný počet ročníkov
a samozrejme aj tým súvisiaci zredukovaný počet vyučovacích
hodín v predchádzajúcom období považovala učiteľská
verejnosť za nedostatočnú na zvládnutie predpísanej učebnej
látky. Nechceme teraz prejaviť akúsi nostalgiu k zašlému
politickému režimu ale dovoľujeme si poznamenať, že tzv.
„totalitný režim“ si viac cenil technicky orientované predmety
než postkomunistické, demokratické štátne systémy. Zdá
sa nám, že „fenomén“ 20. a 21. storočia“ - technika,
v demokratických štátnych systémoch ako keby stratil svoj
význam hoci s výdobytkami techniky sa stretávame na každom
kroku nášho života. V predrevolučnom školskom vzdelávacom
systéme pracovné vyučovanie - teda veku primeraný technicky
orientovaný predmet na prvom stupni ZŠ – bol zaradený
do každého ročníka. Po politických zmenách predmet zostal
už iba v 3. a 4. ročníku a nový štátny vzdelávací systém daný
predmet „nechal existovať“ už iba v 4. ročníku. Tvorcovia
nového štátneho systému síce vyzdvihujú význam žiackych
technických kompetencií premenené na obsahové a výkonové

Obsah (tematické celky) pracovného vyučovania podľa
nového štátneho vzdelávacieho programu
Nový štátny vzdelávací program na úrovni ISCED 1 primárne vzdelávanie predmet určený na rozvíjanie technických
kompetencií žiakov charakterizuje nasledovne: „ Oblasť Človek
a svet práce (pracovné vyučovanie) zahrňuje široké spektrum
pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu
základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej
činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie
žiakov. Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce
vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci
prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou
a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach„.
Predmet zaradený už iba do 4. ročníka základnej školy má
navrhnuté nasledovné tematické celky:

1. Tvorivé využitie technických materiálov,
2. Základy konštruovania,
3. Stravovanie a príprava jedál,
4. Starostlivosť o životné prostredie,
5. Ľudové tradície a remeslá.

Ohľadom na odborné zameranie nášho univerzitného
pracoviska (katedry) v ďalšom by sme sa chceli zaoberať iba
tematickými celkami, ktoré odporúčajú práce s neživými
technickými materiálmi. Jedná sa o tematické celky 1, 2 a 5.
Prvý tematický celok odporúča pracovať nasledovnými
technickými materiálmi: papier, textil a drevo.
V téme venovanej práci s papierom usmerňuje nový štátny
vzdelávací program aby žiaci venovali nasledovným činnostiam:
skúmať vlastnosti papiera podľa toho, ako sa strihá, trhá,
skladá, ktorý papier je najvhodnejší na skladanie (balenie),
z akého papiera sú listy učebníc, detských kníh...). Program
pri práci s papierom navrhuje nasledovné pracovné námety:
priestorové a kruhové vystrihovačky, skladanie origami podľa
náčrtu, balenie kníh a darčekov, koláž z kartónu.
Ďalší materiál s ktorým sa majú žiaci zoznámiť a pracovať
je textil.
Žiaci pri práci s týmto materiálom by sa mali venovať
nasledovným praktickým činnostiam: navliekanie nite do ihly,
robenie uzlíka, osvojenie základných stehov, zhotovenie
výrobku podľa strihu. Program odporúča nasledovné námety
na skúmanie: skúmať vlastnosti textílií podľa toho, ako

42

Časopis Technika a vzdelávanie, 1, 2012, č. 1
udržiavajú teplo, podľa krčivosti, podľa väzby, nasiakavosti.
Skúmať stehy na výšivkách.
Sú odporúčané nasledovné pracovné námety: výrobok
s prvými stehmi, námety na vyšívanie s detskými prvkami, resp.
námetmi ľudovej kultúry, gombíkový panáčik, tvorba výrobku
podľa strihu. Ako ďalší materiál v tomto tematickom celku
figuruje drevo. Pri práci s drevom žiaci by sa mali venovať
nasledovným praktickým činnostiam: skúmanie vlastností
drevín,
kombinovanie
drevín,
oddeľovanie,
spájanie,
maľovávanie. Odporúčané námety z dreva sú nasledovné:
zvieratká, postavy, príbytky.
Ďalší tematický celok zameraný pre prácu s neživým
technickým materiálom sa nazýva základy konštruovania. Daný
tematický celok má nasledovné tematické okruhy:
a) Konštrukcie okolo nás
b) Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie
c) Technické komunikačné prostriedky
d) Technika v doprave
Posledný tematický celok, ktorý sa viaže k práci s neživými
technickými materiálmi sa nazýva ľudové tradície a remeslá.
V rámci tohto tematického celku žiaci by mali poznať význam
hlavných sviatkov vlastnej kultúry (Vianoc a Veľkej noci
a ďalších zvykov). Vie zhotoviť produkt symbolizujúci túto
tradíciu. Pozná minimálne jedno remeslo v regióne s bohatou
históriou.
Z uvedeného krátkeho prehľadu je zrejmé, že učiteľ so žiakmi
by mal pracovať dosť širokou paletou technických materiálov.
Odporúčaný počet vyučovacích hodín na jednotlivé tematické
celky sú nasledovné: 6 + 11 + 3 teda spolu 20 hodín.

serverov určených práve k uvedenému účelu. Z oblasti open
source produktov je súčasne „najznámejší“ kancelársky komplet
OpenOffice.org,
ktorý
bol
rozpracovaný
firmou
SunMicrosystems a ktorý za spolupráce aj ďalších nezávislých
vývojárov združujúcich sa na internete nadobudol tak
na kvalite, že sa stal najvyhľadávanejšou alternatívou MS
Office. Je sprístupnený voľne ku stiahnutiu a svojim
užívateľským prostredím a ponukou produktu je mu veľmi
podobný. Náročnosť nie je vysoká ani čo sa týka rýchlosti
pripojenia k internetu – skomprimovaný inštalačný súbor má
veľkosť 122,6 MB, rovnako tak aj dialóg s užívateľským
rozhraním v rôznych jazykových mutáciách tiež nie je náročná.
Program pre tvorbu prezentácií nesie označení Impress.
Impress ako súčasť balíčku Open Office tvorí určitú paralelu
produktu MS Office. Štandardné nastavenie tejto aplikácie
je veľmi podobné grafickému prostrediu PowerPoint – zobrazuje
vo veľkom náhľade aktuálnu snímku a po ľavej strane náhľady
miniatúr ostatných snímkou. Zobrazenie je možné prepínať
podľa potreby medzi zobrazením nadpisov, poznámok
a celkovým triedením snímok. Škála efektov je rovnaká ako
u PowerPointu je veľmi bohatá a dosiahnuť zaujímavých
prechodov nie je ťažké, navyše je užívateľovi umožnené všetko
kontrolovať v nadhľade.
Pripraviť vhodné prezentácie na jednotlivé témy predmetu
pracovné vyučovanie v uvedených softvérových produktov
zostáva už iba na učiteľa, na jeho šikovnosti a odbornej erudície
vedieť ovládať dané softvérové produkty všetkými s nimi
poskytnutými prezentačnými možnosťami. Šikovný pedagóg si
tak môže spestriť jednotlivé témy predmetu, kde
do jednotlivých snímok môže umiestniť zaujímavé obrázky,
ktoré vystihujú podstatu sprostred- kovaných poznatkov, ktoré
môžu byť aj pohyblivé, ďalej môže umiestniť do jednotlivých
slideov aj krátke video segmenty súvisiace s prebranou témou.
Pripravené prezentácie majú pre pedagóga aj nasledovné
výhody:
1. možnosť pripraviť si prezentáciu vopred a potom ju
viackrát použiť, s možnosťou prípadnej ďalšej opravy,
2. možnosť prispôsobenia sa aktuálnej situácii v triede,
3. získanie si rešpektu u žiakov vďaka využívaniu nových
technológií vo výučbe.
Nakoľko dnes už každá základná škola vlastní patričný počet
datavideoprojektorov stačí k nim pripojiť počítač obsahujúci
prezentácie a edukačný proces sa môže uskutočniť.

Dilema učiteľa pracovného vyučovania – hľadanie ciest
riešenia zo súčasnej situácie
Nový štátny vzdelávací program postavil učiteľa predmetu
pracovné vyučovanie pred vážnu dilemu: má odučiť predpísanú
učebnú látku, vytvárať u žiakov požadované vedomosti,
zručnosti, návyky a technické kompetencie (objem a obsah
predmetu oproti predchádzajúcemu sa veľmi nezmenil)
za enormne kratší čas. Považujeme teda za samozrejme,
že pedagóg vzhľadom na uvedené fakty, prehodnotiac nové
edukačné dimenzie nutne musí do výchovno – vzdelávacieho
procesu zapojiť vo väčšej miere edukačné prostriedky vo forme
elektronickej prezentácie. Na tvorbu prezentácii pre jednotlivé
vyučovacie hodiny dnes má pedagóg možnosti využívať
prezentačný softvér buď z oblasti proprietárnych softvérových
produktov alebo z oblasti tzv. Open source softvéru.

Záver
V našom článku sme sa snažili načrtnúť určité východisko
zo súčasnej situácie kam s realizáciou nového školského
vzdelávacieho programu predmet pracovné vyučovanie sa
dostalo. Odprezentované
fakty, ktoré sú podložené
s výsledkami našich zistení jednoznačne potvrdzujú, že
pracovné vyučovanie ako školský predmet je už tradične
nedocenený. Táto dilema sa ťahá v našej krajine už
po desaťročia. Pri očakávaní zlepšenia o čom nás snažili
presvedčiť tvorcovia nového štátneho vzdelávacieho programu
pri jeho zrode v skutočnosti sa prejavili ako opak daných
tvrdení. Pracovné vyučovanie ako školský predmet –
diametrálne v protiklade so svetovými tendenciami – sa znovu
ocitol „na chvoste“ v zozname našich školských predmetov.
Nový štátny vzdelávací program berie aj to málo, čo
v predchádzajúcom období už tiež bolo považované
za nedostatočné. Mladí ľudia, naši žiaci môžu byť svedkami
toho, že predmet pracovné vyučovanie u nás je na poslednom
stupni rebríčka množiny školských predmetov. Učiteľ daného
predmetu bol jednoducho postavený pred nové fakty. Musí sa
„vrtko obracať“, aby splnil stanovené výchovno – vzdelávacie
ciele daného predmetu popri zníženej hodinovej dotácii. Ak sa

Softvérové produkty pre tvorbu prezentácie
Aj menej pokročilý užívateľ určite vie, že pri tvorbe
prezentácie
je
potrebný
tvoriaci
program
slúžiaci
na prezentáciu. Ten býva u proprietárnych softvérových
produktov najčastejšie súčasťou balíčku kancelárskych aplikácií.
V našej spoločnosti sa najviac používajú programy - softvérové
produkty z „dielne“ Microsoft Corporatin. U nás na trhu
jednoznačne najrozšírenejšími kompletmi sú MS Office
„kancelárske balíky“, ktoré obsahujú program – softvérový
produkt - aj na tvorbu prezentácii. Je to pre širšiu verejnosť
dobre
známy
PowerPoint.
Treba
však
naznačiť,
že z ekonomického hľadiska fakt rýchleho morálneho zastarania
softwaru z pohľadu školy investícia do hromadných licencií
takýchto balíčkov - nakoľko Microsoft Co. neustále produkuje
novšie a novšie verzie - predstavuje nemalé percento ročného
rozpočtu. A preto dnes flexibilný užívateľ sa snaží vyhľadávať
už aj iné prístupne alternatívy. Tie je možné nájsť vďaka
iniciatíve odborníkov dnes už v rôznych komunitách na sieti
Internet. Hovoríme o takzvanom fenoméne Opensource
aplikácii, ktorú si môže užívateľ zdarma stiahnuť z ľubovoľných
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učiteľ bude nažiť „zaobchádzať“ s pracovným vyučovaním
vážne, nutne musí uvažovať– ako sme to už vyššie uviedli –
o všestranné
zavedenie
určitých
prostriedkov
IKT
do edukačného procesu. Táto okolnosť však vyžaduje
od pedagóga značnú kreativitu, cit pre novoty, schopnosti a
zručnosti vedieť narábať s prezentačným softvérom
a modernými prostriedkami IKT. Je potešujúce, že pred pár
rokmi Katedra techniky a informačných technológii PF Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre dala do „prevádzky“ webovú
lokalitu pod názvom EduTech portál. Daná webová lokalita
obsahuje mnoho metodických materiálov, usmernení,
pracovných listov na podporu predmetu . Do portálu môžu sa
prihlásiť školy aj učitelia z praxe a znej voľne môžu sťahovať
(aj uložiť) edukačné materiály pre predmet Pracovné
vyučovanie a Technika (na 2. Stupni ZŠ).Počet respondentov
na danej stránky neustále narastá a už sa blíži k 800.- ke.
Považujeme to za núdzové riešenie súčasného stavu. Dúfame
však, že v budúcnosti nastanú v danom smere pozitívne zmeny.
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PRAKTICKÉ ČINNOSTI V PREDMETE ĽUDOVÉ REMESLÁ SO ŠTUDENTMI PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ
PEDAGOGIKY
PRACTICAL ACTIVITIES IN THE SUBJECT OF FOLK CRAFTS WITH PRESCHOOL AND ELEMENTARY
PEDAGOGY STUDENTS
Ján ŠIRKA
Abstrakt
Hľadanie a aplikovanie metód do výchovno-vzdelávacieho procesu detí predškolských zariadení a žiakov v primárnom vzdelávaní je
veľmi náročná cesta, nakoľko na nej sa musia deti naučiť rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na život a celoživotné
vzdelávanie. Vo svojom článku sme sa zamerali na spôsoby edukácie v predmete Ľudové remeslá, kde sa snažíme motivovať a zaujať
študentov prvkami tradičných ľudových remesiel.
Abstract
Searching for methods and their implementation into the education process of preschool and elementary school children is a very
demanding journey, during which the children have to learn how to develop and refine their personality and prepare for life and
lifelong learning. In our paper we concentrated on methods of education in the subject of folk crafts, in which we try to motivate
students and get them interested by elements of traditional folk crafts.
Kľúčové slová: Praktické činnosti. Študent. Predškolská a elementárna pedagogika. Ľudové remeslá.
Key words: Practical activities. Student. Preschool and elementary pedagogy. Folk crafts.
Úvod

štúdia učiteľov predškolskej a elementárnej pedagogiky (PEP)
predmet Ľudové remeslá. Obsah tohto predmetu umožňuje
získať študentom informácie o histórii a remeselných tradíciách
Slovenska,
rozvíjať
manuálne
zručnosti,
technickú
a technologickú pripravenosť, tvorivosť a estetické cítenie. Bol
tvorený so zámerom zlepšiť (zväčšiť) motiváciu študentov
k štúdiu technických predmetov, ale aj vytvoriť priestor, aby
študenti dostali možnosť vyskúšať si prácu s viacerými druhmi
materiálov od papiera, vlny, drôtu, po drevo, šúpolie, pedig
a vedeli uplatniť svoje získané zručnosti a skúsenosti v budúcej
pedagogickej praxi.
Priebežne sme riešili viacero výskumných úloh, ktorých
cieľom bolo overiť správnosť zvolenej cesty zaradením
ľudových remesiel do obsahu štúdia. Boli to najmä tieto
projekty:
• CGA - III/3/2004: Podpora tradičných remeselných
technológií vo vzdelávaní.

V ostatných rokoch sa v laickej a odbornej verejnosti hovorí
o kríze remesiel, o nedostatku záujmu žiakov o technické
odbory, o miznúcej snahe rodičov odovzdávať svoje remeslá
svojim deťom. Súčasný nedostatok kvalifikovaných pracovníkov
v niektorých (prevažne robotníckych a remeselných) profesiách,
rastúca nezamestnanosť , problémy s uplatnením absolventov
stredných škôl na trhu práce, problémy s rekvalifikáciou,
problémy s absolventmi základných škôl, ktorí zostávajú
z rôznych dôvodov bez ďalšieho vzdelania atď. si vyžadujú nové
aktívnejšie prístupy už z úrovne základného školstva. Asi niet
učiteľa na akomkoľvek stupni vzdelávania, ktorý by s týmto
názorom nesúhlasil. Na katedre techniky a informačných
technológií sa snažíme tento problém riešiť na viacerých
úrovniach. Hľadáme riešenia cez výskumné projekty,
organizovanie súťaží, workshopov, ale aj priamo vo
vyučovacom procese. Od roku 1997 sme na katedre zaradili do
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• VEGA č. 1/254/05: Systém vzdelávania v oblasti technickej
výchovy na základných školách v podmienkach vstupu SR do
EU.
• KEGA 3/ 4018/06: Obsahová integrácia tradičných
remeselných technológií do nových študijných programov
vysokých škôl.

•
•
•
•
•
•

Výsledky pedagogického výskumu potvrdili, že zaradenie
prvkov tradičných ľudových remesiel do vyučovacieho procesu
pozitívne ovplyvňuje vedomostnú úroveň žiakov technickej
výchovy (Depešová 2006), zvyšuje motiváciu a zlepšuje aj
tvorivé myslenie žiakov (Bánesz 2001, Procházková 2001,
Honzíková 2005). Výsledky výskumu nás vedú k tomu, aby sme
mali v našom vzdelávacom systéme miesto pre pracovné
činnosti, pretože práve nimi získavajú žiaci pracovné zručnosti,
návyky k práci s rôznymi materiálmi, učia sa starostlivosti,
presnosti, kultúre v práci.

uložiť lišty do šablóny, naniesť lepidlo,
zaklincovať krajné a stredovú lištu pomocou klincov,
zamerať a označiť stredy v lištách,
vyvŕtať otvory v označených stredoch líšt,
povrchovo upraviť hrebeň namáčaním v laku,
jemne
prebrúsiť
zhotovený
hrebeň,
aby
nedošlo
k zachytávaniu vláken pletacej priadze.
Vytvorenie osnovy

Zhotovený hrebeň si študenti zachytili k pracovnému stolu
a pripravovali osnovu na pletenie. V prvom rade si vybrali vzor
a podľa neho nastrihali priadzu. Priadzu postupne navliekali do
hrebeňa vždy do otvoru v lište a do každej medzery medzi
lištami. Krajné a stredná niť musia prechádzať otvorom v lište.
Na jednej strane nite presahovali 20 cm, spojili sme ich
a zviazali do uzla. Tento koniec sme zachytili na pevný bod
(kľučka, strom, kolík). Hrebeň sme nastavili kolmo na nite
(osnovu) a prstami sme vyrovnali prečesali a napli osnovu.
Druhý koniec sme tiež zauzlili. Takto pripravená osnova musí
byť pri pletení napnutá. Najjednoduchšie je zachytiť si ju
k opasku a napnúť ju. Osnovu máme pripravenú k pleteniu.
Pohybom hrebeňa vo vertikálnom smere si vytvoríme medzi
niťami osnovy priestor, cez ktorý sme prevliekali útkovú niť
namotanú na člnok.

Ľudové remeslá vo vyučbe študentov predškolskej
elementárnej pedagogike
Spomínané pracovné činnosti ľudových remesiel nepatria
v súčasnej dobe medzi známe a bežne realizované činnosti na
vyučovacích hodinách, preto sme v prvom rade študentov
motivovali fotografiami, video materiálmi a hotovými výrobkami
toho ktorého remesla. Išlo nám o podčiarknutie významu
vybraného remesla pre chod hospodárstva alebo len
jednotlivých domácností s jeho analógiou v súčasnosti. Záujem
o prezentovanú činnosť mierne stúpol, no aj tak niektorí
študenti vyslovili pochybnosti o svojich zručnostiach k danému
typu činnosti. Následne sme zvolili primeraný výrobok vhodný
k realizácii a popísali pracovný postup k jeho zhotoveniu. Pri
voľbe výrobku sme prihliadali predovšetkým na materiálové
nároky a časovú dotáciu.
Medzi zrealizované praktické činnosti, ktorým sme sa venovali
v priebehu semestra bolo tkanie na hrebeni. Tkanie na
hrebeni, resp. tkanie na doštičke, je veľmi stará textilná
technika. Jej výsledným produktom je tkanica, tkaná šnúrka,
v minulosti používaná ako ozdoba lemov tuník, ako opasok,
uško tašiek a mnohé iné pracovné a ozdobné využitia. Je
nanajvýš pravdepodobné, že i starí Slovania, tak ako iné národy
v ranom stredoveku, techniku poznali a používali na
z otovovanie popruhov i dekoratívnych pások. Výroba t aníc nie
je
časovo
ani
fyzicky
náročná
činnosť
http://livinghistory.sk/web.php?cl=tkanie_na_hrebeni/.
Preto
sme ju zaradili do obsahu predmetu Ľudové remeslá. Vraví sa,
že vždy je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.
K zvolenej činnosti je potrebný hrebeň, člnok a rôznofarebná
vlna.
Z dostupných materiálov sme sa dozvedeli o materiáloch
a tvare používaných hrebeňov, člnkov, ale aj o postupe prác pri
zhotovovaní
tkaníc.
Informácie
sme
zhodnotili
a pretransformovali do našich podmienok a pristúpili k samotnej
realizácii.

Obrázok 1 Študentka pri navliekaní osnovy (foto autor)
V tejto fáze boli študentky motivované zvedavosťou a snahou
zhotoviť zaujímavú a ozdobnú tkanicu. A ako sa so zvolenou
technikou študenti vysporiadali je vidieť na poslednom obrázku.

ZHOTOVENIE HREBEŇA
Ako najoptimálnejšie sa nám javilo využitie dostupného
materiálu a možnosti k zhotoveniu hrebeňa študentmi. Pre nich
to bolo získanie a rozšírenie pracovných zručností pri práci
s drevom a zhotovený hrebeň im prinesie úžitok v ich ďalšej
pedagogickej praxi.
Hrebeň sa skladá zo štyroch dlhších líšt v našom prípade 140
mm dlhých a nepárneho počtu kratších líšt 85 mm dlhých.
Študentom sme pripravili smrekové (SM) lišty o priereze 11×5
mm. K zhotoveniu hrebeňa študenti museli zrealizovať
nasledujúce operácie:
• obrúsiť pripravené drevené latky,

Obrázok 2 Zhotovený hrebeň a záverečné výrobky študentov
(foto autor)
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Z viacerých realizovaných pracovných aktivít v predmete
Ľudové remeslá sme vo svojom článku popísali len techniku
tkanie na hrebeni. V priebehu semestra sme však zhotovovali
vlnených panáčikov, drotárske srdiečka, papierové košíčky, ale
aj košíky z pedigu. Snažili sme sa zaujať, motivovať, naučiť
a následne ukázať možnosti aplikácie prvkov ľudových remesiel
do vzdelávania detí v predškolskom veku a na prvom stupni
základnej školy. Pre ne je v tomto veku dôležitá skutočnosť,
aby získali prostredníctvom ľudových remesiel bohaté zážitky,
skúsenosti a poznania podnecujúce k vzdelávaniu a formujúce
celostný rozvoj ich osobnosti.
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ĽUDOVÉ REMESLÁ AKO ZÁKLAD PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV UČEBNÝCH RESP. ŠTÚDIJNÝCH
ODBOROV NA SOŠ
FOLK CRAFTS AS THE FOUNDATIONS OF PROFESSIONAL ORIENTATION FOR PUPILS OF VOCATIONAL
COURSES ON SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
Margaréta SOJKOVÁ, Milan ĎURIŠ
Abstrakt
V príspevku stručne prezentujeme výskumný projekt, cieľom ktorého je navrhnúť a vytvoriť multimediálnu učebnú pomôcku vo
forme videofilmu, prostredníctvom ktorého dosiahneme inovovanie obsahu učiva, vyššie výkony žiakov v kognitívnej oblasti, vyššiu
motiváciu pre učenie, vyšší záujem o profesijné zameranie a skvalitnenie vyučovacieho procesu vo vybraných odboroch s kováčskym
a drevárskym zameraním. Krátko opisujeme uvedený cieľ výskumu, plánované použitie výskumných metód a rozsah výskumnej vzorky.
Abstract
In this contribution we briefly present a research project that aims to design and create a multimedia teaching aid in the form of a
video film, with the help of which we will achieve innovation of the teaching content, higher performances of students in the cognitive
area, higher motivation for learning, greater interest in the professional focus and improvement of the learning process in selected
areas of blacksmith and timber focus. We briefly describe the purpose of the research, the planned use of research methods and the
scope of the research sample.
Kľúčové slová: Ľudové remeslá. Žiak. Profesijná orientácia. Stredná odborná škola.
Key words: Folk crafts. Pupil. Professional orientation. Secondary vocational school.
Úvod

výroby, pretože každý chce mať niečo iné, nové, originálne a
tak vyhľadávajú klasických, ale hlavne kvalitných remeselníkov,
ktorí sú kreatívni, tvoriví a vedia spracovať predstavu
objednávateľa do konkrétnej podoby. Čoskoro sa tento trend
rozvinie aj u nás, zatiaľ prevláda strojová výroba, ktorej
výrobky sú dostupné v obchodnej sieti, pretože remeselná
výroba je úzko závislá od finančného zabezpečenia.
Je veľa škôl s ekonomickým, obchodným, technickoinformačným zameraním a existujúce umelecké školy sa
každým rokom stretávajú s nižším záujmom žiakov o štúdium
v učebných a študijných odboroch. Našim cieľom bude vzbudiť
záujem o tieto odbory a hlavne motivovať žiakov pre
vzdelávanie, prácu a chuť zamestnať sa v danej profesii po
ukončení štúdia a presadiť sa na trhu práce, nakoľko remeslo
má v každej krajine svoj kultúrny, historický a v dnešnej dobe
aj umelecký význam.

Remeslo ako také sprevázda ľudstvo už od jeho počiatku.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby – ÚĽUV definuje remeslo
ako špecializovanú nepoľnohospodársku malovýrobu založenú
na ručnej práci výrobcu vlastnými nástrojmi, vyžadujúcu
primeranú inštitucionálne získanú odbornú kvalifikáciu
a spoločensko-stavovskú organizovanosť (1, s. 3). Remeslo
prešlo mnohými zmenami, rozmachom ale i úpadkom.
Nástupom 20. storočia sa pôvodné remeslo z hľadiska využitia
stalo nedostačujúcim pre potreby trhu a tak sa z každodenného
života vytrácalo. Ľudovú výrobu v súčasnosti prezentujú
najčastejšie predmety, s ktorými sa stretávame v múzeách, na
rôznych výstavách, v predajniach s ponukou tradičnej
umeleckej výroby, ba niekedy aj na trhoch a jarmokoch. Sú to
však len zvyšky toho, čo po dlhé stáročia zabezpečovalo väčšinu
životných potrieb človeka a čo popri poľnohospodárstve tvorilo
súčasť každodennej práce mnohých obyvateľov Slovenska (2, s.
374). V Západnej Európe dochádza k návratu remeselnej
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Cieľ projektu

pochopiť pôvodnú umeleckoremeselnú prácu a výrobu
v autentických podmienkach remeselníkov, čím získa lepší
základ pre svoju profesijnú prácu.
Sekundárnym
cieľom
je
žiaka
motivovať
pre
umeleckoremeselnú prácu, vloženie svojej individuálnej
predstavy do výrobku a lepšie uplatnenie a presadenie sa medzi
konkurenciou a neskôr i na trhu práce.

Primárnym cieľom výskumného projektu je navrhnúť
a vytvoriť multimediálnu učebnú pomôcku (ďalej MUP),
didaktický materiál vo forme videofilmu v rozsahu do 30 minút,
prostredníctvom kterého chceme vo vybranom obsahu učiva vo
zvolenom odbornom predmete (v učebnom resp. študijnom
odbore) vzbudovať záujem žiakov o danú profesiu, dosiahnuť
vyššie výkony žiakov v kognitívnej oblasti, aktívne učenie sa
žiakov na vyučovaní, vyššiu motiváciu pre učenie a skvalitnenie
vyučovacieho procesu vo vybraných odboroch s kováčskym
a drevárskym zameraním (konzervátorstvo a reštaurátorstvo
kovov, umelecké kováčstvo a zámočníctvo, plošné a plastické
rytie kovov, dizajn a tvarovanie dreva, umeleckoremeselne
spracúvanie dreva - rezbárske práce, konzervátorské
a reštaurátorské práce – drevo, umelecký rezbár – rezbárka,
umelecký stolár – stolárka ). Učebná pomôcka bude určená pre
odborné predmety: dejiny umenia a remesiel, technológia,
materiály a odborný výcvik. MUP priamo znázorní výrobný
proces pôvodných remeselníkov v čo možno najautentickejšom
prostredí tak, ako sa niekedy pracovalo v starých kováčskych či
drevárskych dielňach. Tento záznam bude podporený textovou
prílohou pre vyučujúceho, nakoľko učebnice nie sú aktuálne, sú
zastaralé alebo sú v českom jazyku. K MUP bude vytvorená
prezentácia s orientáciou na vybraný obsah učiva, doplnená
navrhnutým didaktickým autotestom na preverenie žiackých
vedomostí. Ukážka kováčskej výroby (obr.1). Ukážka rezbárskej
výroby (obr.2).

Cieľ výskumu
Cieľom výskumu a na základe pedagogického experomentu je
zistiť, či navrhnutá a vytvorená multimediálna učebná pomôcka,
(DVD filmy) vo vyučovaní predmetu Technológia, dejiny umenia
a remesiel, materiály, odborný výcvik a prax na vyššom
sekundárnom vzdelávaní stredných odborných škôl štatisticky
významne ovplyvní úroveň vedomostí žiakov vo vybranom
obsahu učiva odborných predmetov.
Použité výskumné metódy
Hlavná výskumná metóda: pedagogický experiment
Analýza pedagogických dokumentov: rámcové učebné osnovy
predmetov technológia, dejiny umenia a remesiel, materiály,
odborný výcvik a prax v ŠKVP, obsahový a výkonový štandard
pre dané odborné predmety, učebnice odborných predmetov
Pre učiteľov: neštandardizovaný dotazník
Pre žiakov: neštandardizovaný dotazník a neštandardizovaný
didaktický test
Pre vyhodnocovanie: štatistické metódy
Výskumná vzorka
Pri odboroch s kováčskym zameraním uvažujeme so šiestimi
SOŠ a predpokladaná výskumná vzorka s početom žiakov do
100.
Pri drevársky zameraných odboroch je predpokladaný počet
škôl maximálne 16. Rozsah výskumnej vzorky sa môže
v priebehu výskumu meniť, nakoľko chceme nájsť súlad alebo
zhodu v obsahu vyučovania v odboroch umelecký stolár
a rezbár. V období október – december 2012 budeme tieto
školy monitorovať a na základe prisľúbenia kooperácie školy
a ústretovosti učiteľov budeme s danou školou spolupracovať.
Publikovanie výsledkov
Výsledky výskumu budú prezentované hlavne aktívnou
účasťou na medzinárodných konferenciách v SR i v zahraničí,
v zborníkoch a časopisech z medzinárodných vedecko –
odborných konferencií a v pedagogických časopisoch.
Samozrejme ich poskytneme vyučujúcim a žiakom SOŠ, na
kterých sa žiaci na danú profesiu pripravujú.

Obrázok 1 (www.juliusmojzis.com)
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Obrázok 2 (www.google.sk)
Cieľom MUP je zefektívniť vyučovací proces, urobiť pre žiaka
vyučovanie zaujímavejším. Na základe toho by mal žiak lepšie
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PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE VE VÝUCE NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH
SUMMARY TOPIC THE MAN AND THE WORLD OF WORK IN EDUCATION AT SECONDARY PROFESSIONAL
SCHOOLS
Svatopluk SLOVÁK, Pavel DOSTÁL
Abstrakt
Průřezová témata jsou novým obsahovým prvkem ve stěžejních učebních dokumentech. Příspěvek se zabývá začleněním
průřezového tématu Člověk a svět práce do školních vzdělávacích programů a výuky z pohledu cílů, rozvíjených kompetencí,
metodických doporučení a obsahové náplně.
Abstract
Summary topics are the new content elements in main didactic documents. The paper deals with integration of the summary topic
The Man and the World of Work into school educational programmes and into education from the point of view of targets, developed
competences, methodical recommendation and content.
Klíčová slova: Člověk a svět práce. Výuka. Středná odborná škola. Průřezová témata.
Key words: Man and world of work. Education. Secondary professional school. Summary topics.
Místo úvodu

- nárůst významu i podílů práce s informacemi a s tím
související využívání výpočetní techniky;
- nárůst podílu řídicích a obchodních činností na úkor činností
výrobních;
- snižování počtu pracovních míst v některých odvětvích –
v některých profesích se trh práce zmenšuje;
- pokles podílu rutinních stereotypních činností a nárůst podílu
činností, v nichž se jedná o rozhodování při řešení různých
problémových situací;
- nárůst podílu činností založených na jednání s lidmi (často
v cizím jazyce);
- specializace začíná být brzdou – typická je kumulace funkcí;
- roste mobilita mezi profesemi – člověk musí být připraven na
změnu zaměstnání (motivace k celoživotnímu učení);
- zaniká původní tayloristické pojetí práce s rozdělenými
pracovními úkony a nastupuje týmová práce a jí odpovídající
plošné
a
pružné
struktury
(tradiční
požadavek
zaměstnavatelů – flexibilita);
- roste konkurence levné pracovní síly ze zaostalejších zemí.

Bylo, nebylo, dávno tomu, byl jeden podnik s ovocem
a zeleninou. A do tohoto podniku nastoupili dva absolventi
střední odborné školy – Jan a Ivan. A jak už to tak bývá, Jan
dostával během roku přidáno a postupně mu byly směřovány
důležitější práce. A Ivan měl plat stále stejný a vykonával stále
stejnou práci.
I jednoho dne si Ivan řekl, že se vydá za panem vedoucím,
proč tomu tak je. A pan vedoucí mu řekl: „Dobře, vysvětlím
Vám to. Ale na chvilku to odložíme. Vidím, že něco přivezli,
jděte se podívat, co to je.“ I Ivan se vydal zjistit, co přivezli,
a po chvilce se vrátil a říká: „Pane vedoucí, přivezli cibuli.“ „Aha,
cibuli čekáme, je to od Bartoše?“, ptá se vedoucí. Ivan se šel
podruhé podívat a sdělil, že ano. „Měli přivézt 500 kilo, kolik
toho je?“ Ivan se šel potřetí podívat a hlásí:“Tentokrát je to 600
kilo.“ „A proč je toho víc?“ Ivan se vydal zjišťovat počtvrté
a potom sděluje: „Za tři dny nám měli přivézt ještě 100 kilo, tak
to vzali najednou, aby byla levnější doprava.“
A vedoucí říká: “Teď chvilku počkejte a poslouchejte.“ Zavolal
si Jana a říká: „Něco přivezli, jděte se podívat, co to je.“ Za pět
minut se Jan vrátil a oznamuje: „Pane vedoucí, přivezli 600 kilo
cibule od Bartoše. Je jí víc než bylo objednáno, ale to proto, že
vzali rovnou další dodávku, aby ušetřili za dopravu. A tady je
vzorek na ukázku.“
Vedoucí se pak obrátil na Ivana a ptá se: „Už víte, proč máte
stále stejný plat a stejnou práci?“ (převzato: KLÍNSKÝ, P.,
MÜNCH, O. Ekonomika 1. Praha: Fortuna, 2002)

Na uvedené trendy musí reagovat vzdělávací systém, který
musí posilovat vazby se světem práce a lépe připravit lidi na
jejich budoucí uplatnění. Systém školství tradičně založený na
shromažďování a memorování encyklopedických informací často
produkuje „plniče úkolů“ a nikoli samostatné tvořivé lidi,
podnikavé, schopné spolupráce; připravuje lidi na modelové
řešení situací, avšak místo modelových situací nastávají situace
reálné, nečekané a nové.
Vzdělání musí rozvíjet tvořivost, samostatné myšlení,
týmovou práci, komunikaci, ochotu nést zodpovědnost samozřejmě ve vztahu k míře nadání, osobnostním
charakteristikám, studovanému oboru, apod.

Trendy na trhu práce a požadavky na vzdělávací
systém
Společensko-ekonomické změny ovlivňují situaci na trhu
práce. Již ve 2. polovině 20. století můžeme ve vyspělých
zemích hovořit o konci industriální éry – dochází k přesunu
zaměstnanosti z průmyslu do sektoru široce chápaných služeb.
Za dva hlavní faktory, které v současné době působí
v globálnějším měřítku na trh práce, můžeme považovat
technologický pokrok a globalizaci ekonomických procesů. Oba
tyto faktory spolu úzce souvisí. Technologický pokrok (zejména
celosvětové
rozšíření
informačních
technologií,
rozvoj
telekomunikací a dopravy) umožňuje a prohlubuje globalizaci.
Trendy k nimž směřuje lidská práce lze shrnout do následujících
bodů:
- stále vyšší stupeň automatizace;

Průřezová témata
Kurikulární reforma středního odborného vzdělávání v České
republice postoupila do závěrečné fáze. Od letošního roku už
všechny odborné školy budou vyučovat pouze podle školních
vzdělávacích programů vytvořených v souladu s příslušnými
rámcovými vzdělávacími programy.
Průřezová témata jsou novým obsahovým prvkem, na který
dosud v učebních dokumentech nejsme zvyklí. Průřezová
témata jsou společensky důležité oblasti vzdělávání, které pro
svůj význam mají prostupovat celým kurikulem. Proto se
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zařazují do všech rámcových vzdělávacích programů (včetně
RVP základního vzdělávání).
Záměrem je, aby průřezová témata podpořila zejména
formativní působení vzdělávacího procesu, rozvoj osobnosti
žáků, jejich společensky žádoucí návyky, postoje a způsob
jednání. Průřezová témata podporují i rozvoj klíčových
kompetencí. Navazují na obsah vzdělávání stanovený
v kurikulárních rámcích a obsahově se s nimi vzájemně
doplňují. Průřezová témata se dotýkají všech oblastí výuky
i mimotřídních a mimoškolních činností. Lze je vhodně aplikovat
formou projektového učení, některé obsahové prvky
průřezových témat můžeme realizovat i jako samostatný
vyučovací předmět, kurz nebo vzdělávací modul, což ovšem
neznamená, že se průřezová témata již nebudou aplikovat
v jednotlivých vyučovacích předmětech. Zařazení průřezových
témat do vyučovacích předmětů by nemělo být formální, ale
mělo by smysluplně odpovídat učivu a možnostem předmětu.
Do školních vzdělávacích programů se zařazují všechna
průřezová témata. Na konkrétních tvůrcích školních
vzdělávacích programů pak závisí, ve kterých ročnících a jakou
formou budou průřezová témata realizována, čemu bude
věnována zvýšená pozornost (vzhledem k oboru, situaci
v regionu, schopnostem a osobním vlastnostem žáků,…) a jak
bude ověřována a hodnocena efektivita průřezových témat.

- význam práce, pracovní činnosti, pracovní prostředky,
pracoviště, mzda, pracovní doba;
- možnosti uplatnění po absolvování příslušného oboru, včetně
možností dalšího studia; vztah k zájmům, schopnostem
a vlastnostem žáka;
- trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy,
požadavky zaměstnavatelů;
- soustava školního vzdělávání v ČR, návaznost jednotlivých
druhů vzdělávání, rekvalifikace, význam celoživotního učení;
- informace jako kritéria rozhodování o další profesní
a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování informací
o vzdělávací nabídce, nabídce zaměstnání,…;
- práce s informačními médii při vyhledávání pracovních
příležitostí;
- písemná i ústní sebeprezentace při vstupu na trh práce,
sestavování žádosti o zaměstnání a odpovědi na inzeráty,
psaní profesních životopisů, motivačních dopisů, jednání
s potencionálním zaměstnavatelem, přijímací pohovory,
výběrová řízení, nácvik konkrétních situací;
- zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva
a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky
a výpočet, ukončení pracovního poměru – propouštění;
- podpora státu ve sféře zaměstnanosti, systém služeb
zaměstnanosti
v
ČR;
informační,
poradenské
a zprostředkovatelské služby v oblasti volby povolání
a hledání
zaměstnání
a
rekvalifikací,
podpora
nezaměstnaným;
- soukromé podnikání – význam a podstata podnikání, rozdíl
mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem (výhody,
rizika), legislativní úprava soukromého podnikání, formy
podnikání, osobnost podnikatele, podnikatelské činnosti, jak
začít podnikat, výchova k podnikání (motivace).

Průřezové téma člověk a svět práce
Průřezové téma Člověk a svět práce vybavuje žáka
nejdůležitějšími poznatky, dovednostmi a postoji, které souvisejí
s jeho uplatněním na trhu práce. Cílem průřezového tématu je
tudíž vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu
pomohou optimálně využít svých osobních a odborných
předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro
budování profesní kariéry. Průřezové téma doplňuje znalosti
a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání
o poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce. Tzn. měly by mu pomoci při rozhodování o další profesní
a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování
pracovních práv. Dílčí cíle průřezového tématu autoři tohoto
příspěvku formulují takto:
- žák si uvědomí zodpovědnost za vlastní život, význam
vzdělání a celoživotního učení, bude motivován k aktivnímu
pracovnímu životu a k úspěšné kariéře;
- bude se dobře orientovat ve světě práce jako celku
i v hospodářské struktuře regionu;
- bude schopen hodnotit jednotlivé faktory charakterizující
obsah práce a srovnávat je se svými předpoklady;
- žáci budou seznámeni s alternativami profesního uplatnění po
absolvování studovaného oboru vzdělávání;
- budou umět vyhledávat a posuzovat informace o profesních
příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich
základní představu; vyhledávat a posuzovat informace
o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji
z hlediska svých předpokladů a profesních cílů;
- žáci budou schopni prezentovat se písemně i ústně při
jednání s potencionálními zaměstnavateli;
- budou znát základní aspekty pracovního poměru – práva
a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů;
- budou znát základní aspekty soukromého podnikání, umět
pracovat s příslušnými právními předpisy;
- žáci se budou orientovat ve službách zaměstnanosti, budou
schopni účelně využívat jejich informačního zázemí (úřady
práce).

Zařazení tématu do školního vzdělávacího programu se
realizuje tak, že jednotlivé obsahové celky jsou začleněny do
odpovídajících vyučovacích předmětů (odborných i všeobecně
vzdělávacích). Jako stěžejní se zde jeví zejména Ekonomika,
Občanská nauka, Český jazyk, Odborný výcvik. Nejedná se
o jednorázové téma, ale je žádoucí věnovat mu pozornost
systematicky po celou dobu studia. Alespoň na úrovni základní
orientace je vhodné problematiku probírat komplexně. To
znamená, že je žádoucí zaměřit probírání tematických celků
vedoucích k poznání světa práce šířeji – s ohledem na rostoucí
mobilitu pracovních sil, dynamiku trhu práce a nutnost se
adaptovat na měnící se podmínky. Je tudíž třeba zaměřit
probírání tematických celků vedoucích k poznávání světa práce
nejen na oblast uplatnění v příslušném směru a oboru vzdělání.
Snižování, resp. kolísání počtu pracovních míst v jednotlivých
odvětvích, otevírání se trhů a další společensko-ekonomické
trendy vedou k tomu, že se neustále zvyšuje počet lidí, kteří
jsou nuceni měnit zaměstnání. Dnes již nelze předpokládat, že
student bude mít stejné zaměstnání celý život. Dovednost
a ochota kompetentně a vhodně reagovat na změny na trhu
práce můžeme považovat za zásadní prvek. Partnerem při
výuce by měl být úřad práce, který by ji měl obohatit
o konkrétní informace, vysvětlení a rady týkající se oblasti
povolání, zaměstnání a trhu práce. Vhodné jsou exkurze či
odborné praxe v zaměstnavatelských organizacích typických pro
příslušnou oblast uplatnění absolventů. Významnou roli zde má
hrát odborná praxe žáků v reálných pracovních podmínkách.
Jako velmi vhodné se jeví besedy (např. s úspěšnými
podnikateli, úspěšnými absolventy školy, apod.).
Závěr

Na základě takto formulovaných cílů, resp. výstupů
vzdělávání doporučujeme učivo rozčlenit do následujících
oblastí:

Neustále je třeba myslet na základní pilíře kurikulární
reformy. Studenti by měli být aktivní součástí vzdělávacího
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procesu, neměli by vědomosti přijímat pouze posloucháním
učitele, ale měli by rozvíjet své schopnosti prostřednictvím
aktivní účasti. Pestrou nabídkou činností se vyhýbáme
stereotypu v předávání informací. Snažíme se vytvářet co
největší množství samostatných i skupinových aktivit, v nichž
jsou žáci nuceni se rozhodovat a volit vlastní postupy řešení.
Příslušné kompetence by měl žák nabývat také vlastním
objevováním při řešení konkrétních problémů, při práci
s informacemi a jejich porovnáváním a vyhodnocováním, při
simulování konkrétních interpersonálních situací. Požadujeme
vyjadřování vlastních názorů, kritický pohled na předloženou
látku a uvádění příkladů.
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METODICKÁ PODPORA UČITELŮ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ V KONSTRUKTIVISTICKÉM POJETÍ
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR TEACHERS OF TECHNICAL SUBJECTS IN CONSTRUCTIVIST CONCEPTS
Čestmír SERAFÍN, Martin HAVELKA, Jiří DOSTÁL, Jan KUBRICKÝ
Abstrakt
V Příspěvek je zaměřen na oblast metodické podpory učitelů v oblasti obecně technické přípravy a na metodologické otázky této
přípravy. Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se systematicky věnuje
výzkumu a aplikací výsledků výzkumu v této oblasti do odborné praxe. V současné době je pracoviště mj. řešitelem mezinárodního
výzkumného projektu „Diseminace nástrojů metodické podpory učitelů technických předmětů“, který se cíleně zabývá těmito otázkami
a to na úrovni základního výzkumu.
Za klíčový koncept současných proměn učitelského vzdělávání je pokládán koncept konstruktivismu, který je jedním s klíčových
trendů současného pojetí humanitních věd, přičemž pro pedagogiku má zásadní význam právě konstruktivistické pojetí lidského
poznání jako konstruování vlastního chápání světa na základě reflexe osobních zkušeností. Uplatnění konstruktivistických přístupů ve
vzdělávání a to i ve vzdělávání budoucích učitelů znamená konstruování, tvorbu jejich pojetí výuky jako součást jejich profesní identity.
Toto konstruování je důležitou fází v procesu utváření učitelova pojetí výuky.
Abstract
The article is focused on the area of methodological support for teachers in the area of technical training and on general
methodological questions of such training. Department of technical and Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc,
systematic research and applications of the results of research in this area to professional practice. Currently, workplace i.a. Solver of
the international research project „Dissemination of Methodological Assisstance for Technology Subjects Teachers“, which is actively
engaged in these issues, and at the level of basic research.
A key concept of the current changes in the staff training is seen as the concept of constructivism, which is one of the key trends of
the current concepts in the humanities, for education is of fundamental importance is the concept of human knowledge as a
constructivist design using its own understanding of the world on the basis of personal reflection of experience. The application of
constructivism approaches in education and in education of future teachers’ means designing, creation of the concept of education as
part of their professional identity. This design is an important stage in the process of shaping for the teacher's concept of teaching.
Klíčová slova: Metodická podpora. Učitel. Technický předmět. Konstruktivistický kontext.
Key words: Methodological support. Teacher. Technical subject. Constructivist context .
Úvod

obecné pojetí informatické výchovy napříč všech oblastí
poznání, neboť tato výchova, resp. tyto technologie jsou dnes
základem prakticky veškerých technických zařízení či
technologických procesů a v budoucnu tomu nebude jinak.
Změny základního vzdělávání směrem k návratu k technické
a pracovní výchově na nové kvalitativně vyšší úrovni představují
zejména zapojení informačních technologií, multimedialitu
a virtualitu a jsou jednou se základních podmínek toho aby bylo
dosaženo cíle v podobě člověk chápajícího technický svět a to
i v „digitální“ podobě a hlavně bude schopen ho bez problémů

Východiskem změn výukového procesu je vždy proaktivní
přístup ke vzdělávání. V kontextu rozvoje techniky a nových
technologií a schopností běžné populace využívat technických
prostředků (1) v široké míře v běžném životě, se zákonitě
v tomto procesu dostává do popředí technické resp.
technologické vzdělávání a s ním i potřeba inovativních metod
odpovídající potřebám současné) ale spíše budoucí) generace. V
dnešní globální informační společnosti je nezbytné rozvíjet
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rozumně využívat. Aby v tomto pojetí bylo možno dosáhnout
alespoň minimálních cílů, je nezbytné, aby cílená výuka
probíhala již od nejnižších ročníků zohledněním individuality
jednotlivých žáků, která v sobě skrývá poznatky, jež si žák
přináší do výuky, a které získal již před samotným cíleným
vzděláváním. Právě tímto faktem se zabývá mnoho odborníků
navazujících tak na otázky pedagogického konstruktivismu,
vymezující žákovo pojetí učiva a zdůrazňující potřebu věnovat
tomuto faktu pozornost při realizaci výuky a diagnostice
žákových prekonceptů (3), (4), (5), (6), (7), (8).

chápat jako interpretaci nových informací ve světle dosavadních
znalostí (4) a rovněž jako proces, při němž jedinec mentálně
konstruuje význam a smysl toho, co o tom ví a co vnímá (5). Je
tedy zdůrazněn význam aktivního subjektu konstruujícího
znalosti v závislosti na prostředí i jeho zkušenostech.
Porozumění tedy znamená přepracování a rozšíření
myšlenkového konstruktu s ohledem na již zmíněné t v.
prekoncepty, tedy na zkušenosti, znalosti, přístupy a mentální
struktury (6).
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.
V oblasti vzdělávání učitelů obecně technicky orientovaných
disciplín je proto 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 (7).
Klademe-li důraz na mezipředmětové vztahy a integrovanou
podobu výuky i u technicky orientovaných předmětů, pak je
pochopitelné, že tyto oblasti musí vycházet z úzké spolupráce
pedagogů daných i příbuzných předmětů a na tuto spolupráci
musí být adekvátním způsobem připravováni budoucí učitelé.
Otázka ale zní i dále - s jakými vůbec vědomostmi
a představami vstupují žáci do příslušného ročníku školy, jaké
jsou jejich prekoncepty a jak tedy ve vzájemné spolupráci
učitelů lze vůbec vytvářet odpovídající didaktický model učiva.

Konstruktivistický kontext
Pregraduální příprava učitelů technicky orientovaných
disciplín ve všeobecném pojetí je realizována v dnešní době
v převážné míře v tzv. konstruktivistickém pojetí založeném na
motivované činnosti studentů učitelství směrem k rozvoji jejich
myšlení a v pojetí technické výchovy i k technické tvořivosti. Je
předpoklad že ve své budoucí praxi budou tito budoucí
pedagogové stejnou měrou přistupovat ke svým žákům
a vycházet z předpokladu, že stejně jako oni i jejich žáci si
v procesu učení nové skutečnosti budou interpretovat na
základě porozumění toho, co již dříve poznali, tady na základě
dosavadních, mentálních struktur, prekonceptů. Dovozujeme
tím, že jsou tak doceňovány především individuální vlastnosti
osobnosti jedince, které u mladé generace mají poměrně velký
význam.
Učivo lze pak ve výše uvedeném konceptu vnímat jako
kvalitní, umožní-li samostatné, tvořivé, rozvíjející činnosti, kdy
pedagog vytváří autentické, komplexní, životu či profesi blízké,
sociálně podmíněné situace. Výuka je tak zaměřena na
konstrukci nových poznatků podmíněné vhodnými prameny
poznání, respektující individuální vlastnosti a předpoklady
včetně tempa vlastní práce. Chyby v učení jsou využívány
k optimalizaci procesu vzdělávání i výsledků učení.

Učitel vystupuje v procesu učení jako facilitátor vytvářející
vhodné podmínky pro individuální (individualizované) učení
žáka. Role učitele se tím přesunuje do jisté míry na samotného
žáka - je ovšem pravda, že tímto nelze zaručit potřebnou kvalitu
vzdělávání a vůbec schopnost přijetí učební látky ze strany
žáka. Role učitele je tudíž nezastupitelná. Učitel navozuje
problémové situace tak, aby je žáci aktivně uchopili, vyjádřili
vlastním chápáním a následně tvořili otázky, stanovovali si cíle
atd. Úlohou učitele je tedy vlastně vhodné uspořádání
„prostředí“, „klima“ pro učení (8). Gagnon, Collay (3) navrhují
následující schéma konstruktivistického učení:
- prostřednictvím situace (situation),
- shromažďování (groupings),
- překlenutí (bridge),
- dotazování (questions),
- znázornění (exhibit),
- reflexe (reflection).

V tomto kontextu je důležitou otázkou „porozumění“ a vůbec
procesy jeho vzniku. Phillips (1) postihuje tři základní role
jedince v procesu učení:
1. Aktivní role: poznání a porozumění vyžaduje aktivitu učícího
se namísto pasivní role příjemce poznatků.
2. Společenská role: poznatky nebudujeme pouze individuálně,
ale v dialogu s ostatními.
3. Kreativní role: poznání a porozumění je tvořeno a přetvářeno.
Učitelé vedou žáky k tomu, aby aktivně rekonstruovali své
původní představy v interakci s ostatními.
Lze samozřejmě vysledovat více typů konstruktivistického
přístupu k řešení určité oblasti (personální, sociální, vývojový,
postmoderní, informačně-procesní, kybernetický apod.), je to
dáno zejména úhlem pohledu jednotlivých odborníků, kteří se
tím zabývají (2), ale v zásadě se vždy jedná o to, kam zasadit
poznání v rovině mezi individuální konstrukcí a sociální
interakcí.
Za základní pilíře konstruktivistického pojetí učení se lze
pokládat následující základní teze (3):
1. Poznání je fyzicky konstruováno učícím se subjektem, a to na
základě jeho aktivního učení.
2. Poznání je symbolicky konstruováno učícím se subjektem,
a to na základě vytváření pojetí (modelů, schémat, zapojení)
prostřednictvím jeho vlastního jednání.
3. Poznání je společensky konstruováno učícím se subjektem,
a to na základě sdělování pochopeného smyslu ostatním.
4. Poznání je teoreticky konstruováno učícím se subjektem tak,
že se pokouší vysvětlit věci, kterým zcela nerozumí.

Konstruktivismus tedy zdůrazňuje proces konstruování
poznatků jedincem a jeho aktivní roli při této konstrukci poznání
prostřednictvím vlastní činnosti, aktivity, ale také sdílením
tohoto poznání s ostatními. Poukazuje na to, že nové
skutečnosti interpretujeme ve světle předchozího porozumění
vzniklého z dřívějších zkušeností. Tím se vytváří jakési schéma
umožňující chápání a zařazení nových skutečností do
předchozích struktur. Pokud se však nové poznatky nedostanou
do styku s tímto vlastním, již vytvořeným pojetím, nedojde
k potřebnému porozumění a žádoucímu procesu učení (9).
Metodická
výchovy

podpora

učitelů

v

oblasti

technické

Metodická podpora učitelů základních škol nebyla a není
v oblasti Člověk a svět práce

Vycházíme-li z výše uvedeného dle teorií konstruktivismu
a teorií konstruktivismu blízkých, je tedy možno porozumění
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a vůbec v technické a pracovní výchově nijak optimální. Tak
jako na mnohé i v této oblasti se jaksi pozapomnělo na nutnost
realizace podpory učitele a školy. Teprve v posledních letech se
objevují (i když stále ojedinělé) pokusy tento „prázdný“ prostor
zaplnit. Příkladem může být:
- Metodický portál www.rvp.cz jež vznikl jako metodická
podpora učitelů a k podpoře zavádění rámcových
vzdělávacích programů ve školách. Je provozován od roku
2007 jako výsledek projektu Evropského sociálního fondu
realizovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
(nyní Národním ústavem pro vzdělávání) a ukončen byl
v roce 2012. Přestože cílem portálu je nabídnout vzájemné
zkušenosti učitelů a škol, přinášet odpovědi jak inovovat
vlastní výuku předmětů, jak si poradit s rozvojem
a hodnocením klíčových kompetencí a řadu dalších informací
z oborových témat přinášejících inspiraci do výuky, v oblasti
technické a pracovní činnosti toho tento portál příliš nenabízí.
- Pořad
„Šikulové“
(Česká
televize)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/
přináší náměty pro práci s dětmi včetně postupů práce
a video návodů.
- Portál
„Elektrotechnické
stavebnice“
http://www.elektrotechnickestavebnice.xf.cz/
o
elektrotechnických
elektronických,
robotických
a konstrukčních stavebnicích jako významných učebních
pomůckách, jež jsou využívány ve výuce především technické
výchovy a fyziky na školách, ale i ve výuce nejrůznějších
odborných teoretických i praktických předmětů na středních a
vysokých školách.
- Multimediální pomůcka pro nácvik ručního obrábění
http://www.rucni-obrabeni.cz/ (příloha k bakalářské práci na
téma „Multimediální pomůcka pro nácvik ručního obrábění“
na Katedře technické a informační výchovy Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Jedná se
o multimediální didaktickou pomůcku pro oblast ručního
obrábění dřeva, zabývá oblastmi ručního obrábění s důrazem
na didakticky názorné provádění jednotlivých operací ručního
obrábění.
- Publikace „Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ (Praktické
náměty a metodické podklady pro výuku)“ - publikace je
určena vyučujícím vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2.
stupni ZŠ, hledající kvalitní a praxí ověřené náměty do výuky.
Vydává nakladatelství Dr. Josef Raabe s. r. o.
(http://raabe.e4.cz/zakladni-skoly/produkty/publikace/cloveka-svet-prace-na-2stupni-zs.html).
- Atd.

Ve Slovenské republice je v současné době na tomto portálu
zaregistrováno 668 škol (587 základních škol a 81 osmiletých
gymnázií).

Obrázek 1 Metodický portál „EduTech Portal“ (http://etp.pf.ukf.sk)
Pojetí „EduTech Portálu“ se jeví jako velmi vhodný nástroj
zefektivnění přípravy učitelů předmětů technicky orientovaných
disciplín a zároveň jako metodická pomůcka pro učitele v praxi.
Prostředí portálu je natolik unifikované a jedinečné, že
v prostředí České republiky v této oblasti (myšleno technickou
a pracovní výchovu) nemá obdobu. Kromě metodické podpory
je záměrem i badatelská činnost zaměřená na řešení klíčových
problémů oborové didaktiky tj. teoretické objasňování problémů
v oblasti podmínek technické výchovy a vlivu prostředí na
proces přípravy učitele a žáka v digitálním světě technosféry
současné civilizace.
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METÓDA RIEŠENIA ÚLOH AKO JEDEN ZO SPÔSOBOV MOŽNOSTI EDUKÁCIE ŽIAKOV
THE METHOD OF TASK-SOLVING AS ONE OF THE MEANS OF PUPIL EDUCATION
Iveta ŠEBEŇOVÁ, Daniela ŠTUCKOVÁ
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá využitím metódy riešenia úloh vo formálnom vzdelávaní a neformálnom vzdelávaní v prírodovednej a technickej
oblasti. V teoretickej rovine opisuje delenie úloh na dosahovanie cieľov prírodovedného a technického vzdelávania. V príspevku sú
uvedené i niektoré špecifiká metódy riešenia úloh pre formálne vzdelávanie a neformálne vzdelávanie.
Abstract
The article deals with the utilization of the method of task-solving in formal education and non-formal education in the area of
natural sciences and technology. On the level of theory, it describes the division of tasks for the purposes of achieving goals of the
education in natural sciences and technology. The article presents selected methods for solving tasks in terms of formal and nonformal education.
Kľúčové slová: Edukácia. Žiak. Metóda. Riešenie úloh.
Key words: Education. Pupil. Method. Task Solving.
Úvod

Pri riešení úlohy rozlišujeme štyri etapy činnosti žiaka: prijatie
úlohy, orientácia v úlohe, riešenie úlohy a kontrola správnosti.
Všetky uvedené etapy sú dôležité a súvisia s procesom učenia
žiaka. Spôsob žiaka pracovať s textom úlohy, porozumenie
textu úlohy žiakom, spôsob jeho analýzy i možné postupy
riešenia úlohy si pedagóg všíma, analyzuje a v pozícií
konzultanta individuálne koriguje.
K deleniu úloh existuje viacero kritérií. V príspevku uvedieme
len niektoré. Ak za kritérium delenia úloh považujeme vyučovací
predmet, potom úlohy nachádzame v pracovných zošitoch,
učebniciach a zbierkach pre jednotlivé predmety. Pre meranie
výkonu žiakov sú spracované exemplifikačné úlohy. Pre
prírodovedné predmety na primárnom stupni vzdelávania je
ponuka úloh čo sa týka ich množstva priaznivejšia ako pre
predmet pracovné vyučovanie. Pedagóg má k dispozícií
pracovné zošity a učebnice viacerých autorov, banku testových
úloh z prírodovedy pre 1. stupeň základnej školy autoriek
Bernátová – Kochová, (2006), spracované experimenty vo
viacerých dieloch publikácií autora Senčanského (2006)
a mnohé ďalšie publikácie s námetmi pre prírodovednú činnosť.
Pre predmet pracovné vyučovanie je ponuka zaujímavých úloh
spracovaná v učebniciach a pracovných zošitoch pre pracovné
vyučovanie autorky prof. Kožuchovej, CSc. a kolektívu
pedagógov (2002, 2003), ktorí ponúkajú k riešeniu úlohy pre
najrôznejšie druhy činnosti vychádzajúcich z tematického
zamerania predmetu. Ďalšie formy úloh a ich aplikácia vo
vyučovacom procese v prírodovedných a technických
predmetoch sú uverejnené v zborníkoch ako publikačné výstupy
pedagógov zaoberajúcich sa problematikou technického
vzdelávania a tematický zameraných publikáciách. Pre
sekundárne technické vzdelávanie v porovnaní s primárnym
vzdelávaním je počet publikácií s uverejnenými úlohami tak pre
prírodovedné, ako aj pre technické vzdelávanie priaznivejší,

Vybrať optimálnu metódu pre dosiahnutie cieľov a realizáciu
obsahu edukácie nie je jednoduché. Z pedagogickej literatúry
sa dozvedáme, že pod metódou rozumieme postupy zamerané
na dosiahnutie cieľov edukácie pri rešpektovaní didaktických
zásad, zámerné usporiadanie učiva, činnosti pedagóga a žiakov.
Problematiku metód považujeme v didaktike za veľmi dôležitú a
jej zvládnutie za jednu z významných profesijných
pedagogických činnosti. Z teórie má pedagóg k dispozícii
v pedagogickej literatúre uvedené delenie metód podľa rôznych
kritérií a daný ich opis. S aplikáciu metód do edukačnej praxe
má možnosť oboznámiť sa v príspevkoch publikovaných
v pedagogických
časopisoch,
zborníkoch
odborných
publikáciách a vlastnou pedagogickou činnosťou.
Metóda riešenia úloh
Metóda riešenia úloh je jednou z mnohých metód, ktoré
pedagóg môže vybrať, ak je jeho edukačným cieľom rozvíjať
poznávaciu činnosť žiakov. Uvedenú metódu používajú
pedagógovia v rôznych vyučovacích predmetoch, najmä v tých,
kde je potrebné riešiť úlohy výpočtom, realizovať experimenty,
vytvárať grafické návrhy, písať slohové a gramatické cvičenia
a pod. V pedagogickej psychológií a didaktike ako uvádza Turek
(2008, s. 267) dosiaľ nebola vypracovaná exaktná teória úloh.
Pod pojmom úloha rozumieme pedagogickú situáciu, ktorá
stimuluje a usmerňuje činnosť tak, aby zabezpečila u žiakov
dosiahnutie určitého edukačného cieľa. Okrem pojmu úloha sa
používajú pojmy príklad, cvičenie, námet.
Pri príprave a výbere úloh si potrebujeme uvedomiť zložitosť
a obtiažnosť úlohy. Ak tieto charakteristiky úlohy zoberie
pedagóg do úvahy, potom zadáva úlohu tak, aby sa žiaci stali
hlavnými aktérmi edukačného procesu.
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vyplýva to z väčšieho počtu odborných a praktických predmetov
na školách.
Ďalším kritériom delenia úloh môže byť úroveň učenia. Ak
vezmeme do úvahy uvedené kritérium, potom úlohy môžeme
rozdeliť podľa cieľov vyučovacieho procesu. Pomôckou pri
delení úloh bude taxonómia. Pedagógova používajú pre oblasť
kognitívneho učenia buď Bloomovu taxonómiu alebo
Niemierkovu taxonómiu cieľov. Podľa taxonómií sú úlohy
kategorizované hierarchický podľa poznávacej funkcie, ktorú u
žiaka rozvíjajú. Ak použijeme Niemierkovu taxonómiu sú úlohy
rozdelené na: úlohy vyžadujúce pamäťovú reprodukciu
poznatkov; úlohy vyžadujúce porozumenie poznatkov; úlohy
vyžadujúce špecifický transfer (tzv. typické školské úlohy),
úlohy vyžadujúce nešpecifický transfer (úlohy vyžadujúce
vedomostí v netypických situáciách). Zvládnutie úloh vyššej
úrovne predpokladá zvládnutie úloh na nižších úrovniach
(Turek, 2008, s. 268).
Úlohy kategorizované podľa úrovne učenia žiaka vyberá
pedagóg na vyučovanie tak, aby zodpovedali obsahu
a základnej štruktúre učiva. Dôležitá je formulácia úloh, ktorá
sa má vzťahovať na výsledok činnosti žiaka. Výkon žiaka opíše
pedagóg pri formulovaní špecifických cieľov aktívnymi
(činnostnými) slovesami, ktoré predstavujú pozorovateľnú
činnosť. V takomto prípade je dobre, ak má pedagóg vytvorenú
banku úloh a z nej vyberá úlohy a radí ich do etáp vyučovacej
jednotky. Z úloh vytvára pracovné listy a testy. Riešením úloh
v pracovných listoch a testoch zisťuje úroveň vedomostí
a schopností žiakov využiť ich v konkrétnej situácií.

pre realizáciu vlastného tvorivého riešenia, ktorý je následne
komisiou súťaže hodnotený (obrázok 2). Druhý produkt
vyrábajú v časove stanovenom limite na súťaži. Podľa typu
pracovných činnosti potrebných pre zhotovenie produktu je
stanovený rozsah výkonu žiaka a skórovanie sledu postupnosti
úkonov pri realizovanom postupe (obrázok 3). Hodnotenie so
zverejnením počtu získaných bodov a doplnené slovným
hodnotením sa dozvie každý žiak na záver súťaže (obrázok 4).
Pochvala a prejav dôvery voči žiakom je na mieste. Žiaci si
dokážu overiť svoje schopnosti a vlastnosti v inom prostredí ako
v škole a mnohí zistia, že ich momentálny lepší či slabší výkon
nie je trvalým, ale je možné ho zmeniť.

Obrázok 1 Riešenie testu

Riešenie úloh vo formálnom a neformálnom
vzdelávaní
Doposiaľ sme v príspevku uvažovali o riešení úloh na
vyučovaní. Rôzne typy úloh si pedagóg pripravuje aj ak vedie
záujmový útvar prírodovedného či technického zamerania
a realizuje voľnočasové aktivity s deťmi a mládežou. Výhodou
pre pedagóga vedúceho stretnutí je neviazanosť učebnými
osnovami a vzdelávacími štandardami definujúcimi obsah
a ciele pre záväznú časť učiva. Pedagóg má možnosť urobiť
stretnutia pútavejšími a pestrejšími aj tým, že si pripraví a na
stretnutí ponúkne členom záujmového útvaru rôzne formy úloh.
Spôsoby riešenia úloh nesmú spôsobiť nadmerné zaťaženie
detí, mali by podporiť u detí prirodzenú aktivitu a samostatnú
tvorivosť.
V centre voľného času sa nám už po niekoľko rokov osvedčila
príležitostná záujmová činnosť realizovaná formou súťaže
zameraná na riešenie úloh s prírodovedným a technickým
obsahom. Súťaž prebieha v dvoch kategóriách, zvlášť pre
žiakov 3. ročníkov základnej školy a zvlášť pre žiakov 4.
ročníkov základnej školy. Súťaž má názov Šikovný chlapec –
Šikovné dievča. Súťaž prebieha v štyroch tematických okruhoch
a riešené sú úlohy zamerané na zisťovanie vedomosti
z prírodovednej a technickej oblasti a na zisťovanie manuálnych
zručnosti. Úlohy v testoch majú formu otvorenú i zatvorenú.
Riešené sú úlohy všetkých foriem t.j. so širokou odpoveďou,
produkčné úlohy, doplňovacie úlohy, dichotomické, s výberom
odpovede, priraďovacie i usporiadacie (obrázok 1). Pri
formulovaní a výbere úloh sa snažíme zamerať ich na všetky
úrovne učenia a dodržať základné zložky pre úlohy, a to, aby
úloha obsahovala požadovaný výkon žiaka, podmienky na
realizáciu výkonu a kritérium hodnotenia. Zostaviť test z úloh
nie je jednoduchou činnosťou a môžeme z praxe povedať, že
organizátori jej venujú pomerne veľa času. Ďalším okruhom
riešenia úloh je zhotovenie produktu. Produkty zhotovujú žiaci
v počte dvoch kusov. Jeden produkt prinášajú súťažiaci do
finálového kola. Tento produkt zhotovujú doma alebo v škole
podľa vopred daných postupov. V postupe je vždy daný priestor

Obrázok 2 Produkt vo finálovom kole

Obrázok 3 Skladačka

Obrázok 4 Vyhodnotenie súťaže
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Úlohy riešené na súťaži, sú po realizácií súťaže zverejnené
učiteľom. Pedagógom, ktorí prišli so žiakmi na súťaž
odporúčame využiť a riešiť dané úlohy s ďalšími žiakmi
v školách, najmä pri opakovaní polročného alebo celoročného
učiva. Výsledkom môžu byť zaujímavé i keď na organizáciu
náročnejšie netradičné vyučovacie hodiny pracovného
vyučovania, ktoré skĺbia teoretické vedomosti s praktickými
zručnosťami, prinesú hodnotiace postoje žiakov i nové zážitky
pre žiakov i pedagógov.
Do obsahu súťaže pripravujeme úlohy v spolupráci
s pracovníkmi Centra voľného času v Prešove a so študentmi
Pedagogickej fakulty v Prešove. Pre študentov bakalárskeho
i magisterského štúdia je formulácia vedomostných úloh,
rozhodnutie o ich výbere, voľba témy učiva, tvorba testových
úloh, určenie váhy významu a skóre každej úlohy jednou z tém
seminárov predmetu Prírodovedná a technická záujmová
činnosť a predmetu Didaktika pracovného vyučovania. Pri
navrhovaní, zostavovaní a grafickej úprave úloh využívame
počítačové programy CorelDRAW a Microsoft Office.
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Záver
V príspevku sme chceli poukázať na využitie metódy riešenia
úloh ako jedného zo spôsobov vplyvu na formovanie schopnosti
a vlastností žiakov. Ostáva veriť, že pedagógovia vo formálnom
i neformálnom vzdelávaní budú pri učení žiakov naďalej
využívať úlohy, pričom počet úloh na rozvoj vyšších
poznávacích funkcií bude pribúdať, čim sa vytvoria ďalšie
možnosti k lepšiemu formovaniu intelektovej i emocionálnej
stránky osobnosti žiaka.
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ROZVÍJANIE ZRUČNOSTI A NÁVYKOV, PREDPOKLAD TVORBY PRACOVNO TECHNICKÝCH KOMPETENCIÍ
U ŽIAKOV
DEVELOPEMENT OF SKILLS AND HABITS, ASSUMPTION OF CREATION OF WORKING AND TECHNICAL
COMPETENCIES OF STUDENTS
Jaroslav ŠOLTÉS
Abstrakt
Technická výchova/technika je špecifická oblasť v ktorej sa spája duševná a manuálna činnosť. Je to oblasť neustále vytvárajúca
nové pracovné situácie, ktoré sú zdrojom pracovných skúseností. Žiaci sa vlastnou aktívnou činnosťou pripravujú na prijímanie nových
a nových poznatkov. Osvojenie si základných pracovných a technických zručností, sústavu odborných vedomostí, je výsledkom procesu
technického vzdelávania zameraného na uvedenie žiakov do základov techniky a technológií, spoznávania úloh techniky a technológií
v súčasnom živote, osvojenia si trvalých kompetencií v tejto oblasti, potrebných a nevyhnutných na vykonávanie budúcej kvalifikovanej
práce.
Abstract
Technical education is a specific subject including both mental and manual activities. In this subject a pupil has to face many
different working situations which present a source of his/her working experience. Though their own, individual work the pupils are
being prepared for acquiring new knowledge. Acquiring basic working and technical skills and system of scientific knowledge is result
of the process of technical education oriented on introducing pupils to basics of technique and technology, on knowing the role of
technique and technology in everyday life and on acquiring permanent competencies in this area needed for performing qualified work
in the future.
Kľúčové slová: Zručnosť. Návyk. Kompetencie. Žiak.
Key words: Skill. Habit. Kompetencies. Pupil.
Úvod

predtým dlhý čas pôsobila, ale postupne preniká i do sfér
ľudskej činnosti, ktoré neboli typickými miestami jej pôsobenia.
S procesom humanizácie našej spoločnosti, viac ako kedykoľvek
predtým, rastú nároky na vzdelávaciu, ale najmä výchovnú

Technika v spoločnosti zohráva čím ďalej tým dôležitejšiu
úlohu. Svoj význam nezvýrazňuje len v oblastiach, v ktorých
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prácu školy. Škola si v súčasnosti kladie za cieľ všestranný
a dlhodobý rozvoj ľudskej osobnosti, preto je povinná
prispievať k rozvoju tvorivých dispozícií, technických zručnosti
a schopnosti žiaka a tým zabezpečiť jeho bohatší vnútorný
život. Spojenie vyučovania s prácou sa prejavuje nielen tým, že
sa vo vyučovaní všeobecne vzdelávacích predmetov vysvetľujú
vedecké základy pracovného procesu, ale že sa v práci
uplatňujú skôr už osvojené vedecké znalosti a zručnosti. Práca
je dôležitým prostriedkom k prebudeniu túžby žiakov po
vedomostiach a prameňom nových vedomostí. Rozvoj pracovno
technických zručnosti a návykov, značne uľahčuje žiakom
osvojovanie pojmov a činí vedomosti konkrétnymi a účinnejšími.
Záujem a aktivita žiakov sa zvyšuje, podnecuje sa ich fantázia,
rozvíja sa technické myslenie, rastie húževnatosť pri
prekonávaní prekážok. Vyučovací proces nie je iba
jednoduchým odovzdávaním hotových poznatkov, ale mení sa
na usilovné hľadanie a individuálne poznávanie nových faktov
v objavovaní sveta, v jeho rozmanitých prejavoch, v odhaľovaní
vzťahov, súvislostí a zákonitostí. Výsledkom takejto činnosti je
získanie potrebných kompetencií, ktoré sú kľúčom k rýchlemu
a bezproblémovému získaniu nových a neustále sa meniacich
poznatkov.

cenným prameňom poznatkov, informácií a skúseností. Tvoria
základ pri ďalšom rozvíjaní a osvojovaní nových vedomosti,
zručnosti a návykov.
Jedna z ciest, ako využiť predchádzajúce skúsenosti žiakov
pri práci, sú predbežné učebné zamestnania rôzneho
charakteru. Žiaci ich vykonávajú ešte pred osvojovaním učiva
a praktických činností vo vyučovaní, nimi nadväzujú na svoje
prvotné skúsenosti, ktoré obohacujú ich samostatnú
cieľavedomú činnosť. Napríklad, aplikácia a neustály rozvoj
internetu, priniesol nové možnosti a metódy v oblasti
vzdelávania. Počítačové technológie a internet sú významným
pomocníkom pri príprave učiteľov na výučbu, ale aj
nenahraditeľným pomocníkom pri učení sa žiakov, rozvoji ich
tvorivosti, samostatnosti a aktívneho prístupu k získavaniu
nových poznatkov. Žiak má schopnosť pracovnej adaptácie,
jeho vedomosti majú byť pružné, modifikovateľné, to isté platí
aj o jeho zručnostiach, ktoré majú byť pevné, ale schopné
prispôsobiť sa, zmeneným pracovným podmienkam, napríklad
absencií školských dielni. Spája sa tu u žiaka, aplikácia
technických a technologických poznatkov, so skúsenosťou pri
samostatnom riešení komplexnej pracovnej úlohy. Úlohou
učiteľa je, nielen tieto zručnosti rozvíjať, ale aj tolerovať
kreativitu
žiakov.
Dispozícia
primeranými
pracovnými
vedomosťami, zručnosťami a návykmi umožňuje získať
schopnosť samostatne organizovať svoju prácu, nachádzať
originálne nové vzťahy a riešenia technických problémov.
Vytvárajúce sa psychomotorické spôsobilosti /kompetencie/
v technike, predstavujú spôsobilosti žiaka, ktoré mu umožňujú
objasniť prírodné zákonitosti, používanie a ovládanie
moderných technických prostriedkov, zvládnuť technické údaje
a poznatky, vplyv vedy a techniky na životné prostredie, prínos
vedy a techniky pre človeka, ale aj domácnosť a celú
spoločnosť.

Zručnosti a návyky pri získavaní pracovných
spôsobilosti
Základné vedomosti, základné zručnosti, výchovné hľadiská,
to boli stanovené navrhované východiska pre zabezpečenie
rozvoja osobnosti žiaka, jeho záujmov, schopností a talentu.
Predmet Technika vytvára vhodné predpoklady, aby boli
u žiakov vytvorené základy poznania skutočnosti. Umožňuje to,
predovšetkým zameranie a technická povaha predmetu.
Spracovanie širokej škály technických materiálov, poznávanie
ich základných vlastností, oboznamovanie sa s pracovnými
nástrojmi a pomôckami umožňuje /pri potrebnom počte
hodín/,dosiahnutie
primeraných
pracovných
vedomostí,
zručností a návykov. Vytváranie zručností a návykov v priebehu
rokov, prebiehalo izolovane, v jednotlivých tematických celkoch,
ako drevo, kovy, plasty, prípadne ako súčasť kombinovaných
prác. Aktuálne vyvstáva potreba, prelínať jednotlivé tematické
celky a témy učiva, čím sa automaticky vytvorí potreba nových
netradičných zručností. Vytvorí sa nová potreba žiakov
orientovať sa v rôznorodej oblasti techniky a technológií,
spracovania materiálov, pre učiteľa možnosť prihliadať na
záujmy a potreby žiakov. Ide o práce s tradičnými, prípadne
netradičnými materiálmi a novými pracovnými postupmi.
Samostatnú časť tvoria zručnosti potrebné pri konštrukčných
prácach, elektromontážnych prácach a základné zručnosti
s prvkami bytovej inštalácie. Nie menej dôležité sú zručnosti
a návyky v oblasti automatizácie a regulácie prvkov, ako napr.
snímače, relé, ich zapojenia, pohyblivé modely, statické modely,
úžitkové predmety a pod. Potreba tvorby nových zručností sa
taktiež výrazne prejavila v oblasti elektroniky a informačnej
techniky (logické obvody, princípy prenosu informácií a ich
využitie). Základom výučby má byť pracovný proces, ktorý pri
správnom vedení učiteľom, umožňuje aktívnu činnosť žiakov
a prvotné poznávanie technických vzťahov. Ide o poznávanie
vzťahov medzi materiálom, zvoleným spôsobom práce,
nástrojom, pracovnými podmienkami a bezpečnosťou práce. Je
potrebné dosiahnuť, aby si žiaci dané vzťahy uvedomovali
a učili sa ich tvorivo vo svojej práci využívať. Tieto úlohy sa
týkajú zbierania vhodného materiálu, pozorovania predmetov
a javov, zhotovovania pomôcok, zisťovania potrebných údajov
z katalógov a návodov, návštev múzeí, výstav, podnikov,
odborných škôl a podobne. Môžu sa tiež vzťahovať na
prípravné štúdium kníh, učebníc, časopisov, ako aj
internetových zdrojov. Všetky tieto prostriedky sú pre žiakov

Didakticke aspekty výučby
Aktuálnou úlohou predmetu Technika na základnej škole je,
aby aj pri skrátenej časovej dotácií, pracovný proces správne
vedený učiteľom, umožnil aktívnu činnosť žiakov a prvotné
poznávanie technických zákonitostí. Ide o poznávanie vzťahov
medzi materiálom, zvoleným postupom práce, nástrojom
a pracovnými podmienkami. Úlohou učiteľa je, aby si žiaci dané
vzťahy uvedomovali, učili sa ich tvorivo využívať vo svojej
samostatnej práci. Tvorivý potenciál žiakov, môže byť veľký,
ale ak nemá podmienky, aby sa prejavil, ostáva len možnosťou
a neprináša nič nové, užitočné. Pre pedagogickú prax z toho
vyplýva, neustále sledovať záujmy a potreby žiakov vo
vyučovacom procese a stále účinnejšie pôsobiť na ich
všestranný rozvoj. V predmete Technika majú žiaci vychádzať
z vedomostí, ktoré získali nielen na hodinách techniky, ale aj
príbuzných prírodovedných predmetov. Schopnosť žiaka
disponovať
primeranými
pracovnými
vedomosťami,
zručnosťami a návykmi umožňuje získať predpoklady
samostatne organizovať svoju prácu, nachádzať originálne nové
vzťahy a riešenia. Zaradením prípravných úloh a zadaní do fázy
osvojovania nového učiva prestáva byť vyučovací proces iba
jednoduchým odovzdávaním hotových poznatkov a mení sa na
usilovné hľadanie a individuálne poznávanie nových faktov,
odhaľovaní
vzťahov,
súvislostí
a
zákonitostí
medzi
pozorovanými javmi. O dôležitosti didaktického uplatnenia
prípravných úloh, spôsobu zadaní ,využití teórie a ich
zhodnotenia pri realizácií pracovnej úlohy, informatívne
naznačujú názory niektorých oslovených učiteľov predmetu
technika a snahu o ich využite v edukačnom procese.
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a postupnosť daných úkonov, nájdu súvislosti medzi
vedomosťami a získanými zručnosťami.
Aby sme v psychomotorickej oblasti vyučovacieho procesu
dosahovali čo najlepšie, výsledky, aby bola efektívna, je dôležité
dodržiavať určité zásady týkajúce sa osobnosti učiteľa, ale aj
vhodného prostredia v ktorom žiaci vykonávajú pracovné
činnosti. Patrí tu:
• odbornosť učiteľa
• tvorivá atmosféra
• kvalitné pracovné prostredie
• kvalita technického vybavenia
Rozvoj pracovno technických zručnosti v adekvátnych
podmienkach značne uľahčuje žiakom osvojovanie vedomostí
a činí zručnosti a návyky, konkrétnymi a účinnejšími. Záujem
a aktivita žiakov sa zvyšuje, zvyšujú sa ich kompetencie v celej
psychomotorickej oblasti. Spôsoby konania žiakov sa stávajú
nielen cieľom, ku ktorému všetka výchovno-vzdelávacia práca
smeruje, ale aj metódou a prostriedkom dosiahnutia tohto
cieľa.
Záver
Spojenie vyučovania s prácou sa prejavuje nielen tým, že sa
vo vyučovaní všeobecne vzdelávacích predmetov vysvetľujú
vedecké základy pracovného procesu, ale že sa v práci
uplatňujú skôr už osvojené vedecké znalosti a zručnosti. Práca
je dôležitým prostriedkom k prebudeniu túžby žiakov po
vedomostiach a nových zručnostiach, je prameňom nových
informácií. S postupným rozvojom poznania a myslenia žiakov,
ktorý pokračuje na ich aktívnej účasti, rozvíjajú sa i poznávacie,
technické schopnosti. Rozvoj poznávacích schopností umožňuje
vyšší stupeň poznania, ktoré zase vytvára podmienky
k ďalšiemu rozvoju technických zručnosti žiakov. Rozloženie
času intenzívnej práce, učenia a času na relaxáciu, vedie
k vedomostiam, zručnostiam a návykom, ktoré pomáhajú
žiakovi v školskej aj mimoškolskej činnosti úspešne napredovať.

Informácia naznačuje, že metódy prace žiakov využívajúce
získané vedomosti a prípravné úlohy sa učitelia snažia využívať,
nakoľko im napomáhajú dosahovať stanovené ciele,
jednotlivých vyučovacích hodín, aj v zmenených podmienkach
predmetu. K tomu napomáha uplatňovanie metodických
postupov, ktoré umožňujú žiakom iniciatívne pracovať,
uspokojiť ich túžbu po poznaní, umožnia im veci a javy skúmať
a v plnej miere zohľadňujú ich individuálne osobné vlastnosti
a potreby. Učiteľ riadi optimálny čas vyučovania, delí ho, na
samotnú prácu žiakov, tvorivé riešenie problémov, hru, prácu
na doma, čo v konečnom dôsledku vedie k získavaniu
komunikatívnych a sociálno-interakčných kompetencií u žiakov.
Úspešný rozvoj zručností a návykov, súvisí taktiež so
schopnosťou učiteľa zadávať žiakom primerané úlohy, ktoré
však vyžadujú aktívnu myšlienkovú činnosť, nakoľko praktické
riešenie úloh je základom získania technických spôsobilostí.
Veľmi veľa úloh na školách v predmete Technika si vyžaduje
nielen pohybovou zručnosť, ale taktiež aj racionálne myslenie
a rýchle operatívne rozhodovanie a to najmä v problémových
situáciách. Psychomotorické zručnosti sú taktiež východiskom
pre hľadanie správnych a optimálnych metód a technických
prostriedkov výučby. Je isté, že pri výučbe zložitejších
pracovných operácií si nedokážeme pomôcť iba metódou
napodobňovania a opakovaním. Žiaci musia pochopiť princíp
a význam daných činností, musí im byť jasná vzájomná väzba
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HOSPITACE V ODBORNÉM VÝCVIKU
OBSERVATION IN VOCATIONAL TRAINING
Petr MACH
Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou hospitační činnosti v odborném výcviku. Hospitace bývá ve školní praxi nejčastěji vnímána jako
prostředek kontroly úrovně přímé pedagogické práce učitele. Pro většinu učitelů je hospitace stresující faktor. Hospitace by však měla
odhalovat pozitivní stránky jejich pedagogické práce a naznačovat možnosti odstranění případných nedostatků. Prostřednictvím
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hospitace můžeme diagnostikovat vzdělávací potřeby učitele a žáků, podmínky realizace vzdělávacího procesu, úroveň vlastní
pedagogické činnosti učitele, a řadu dalších artefaktů vzdělávacího procesu.
Abstract
This paper deals with questions of observation in vocational training. The observation is sometimes perceived as a mean of control
of level of the teacher´s pedagogical work. It is usually very stressing for many teachers. However, observation should reveal positive
aspects of their work and show options how to remove possible insufficiencies. Educational needs of the teacher and pupils, conditions
of realization of the teaching process, level of the teacher´s pedagogical work and many other aspects of the teaching process can be
diagnosed through observation.
Klíčová slova: Hospitace. Odborný výcvik. Hospitačný nástroj. Průzkum.
Key words: Observation. Vocational training. Observation tool. Research.
Úvod

středních odborných učilištích všech úrovní i na vyšších
odborných školách jako diagnostický nástroj k vyhodnocování
práce učitelů odborného výcviku a instruktorů.

Hospitace bývá ve školní praxi nejčastěji vnímána jako
prostředek kontroly úrovně přímé pedagogické práce učitele.
Pro řadu učitelů to je noční můra jejich pedagogického
působení. Funkce hospitace je však mnohem širší.
Prostřednictvím hospitace můžeme diagnostikovat vzdělávací
potřeby učitele a žáků, podmínky realizace vzdělávacího
procesu, úroveň vlastní pedagogické činnosti učitele, a řadu
dalších artefaktů vzdělávacího procesu. V mém pojetí je
hospitace chápána jako komplexní diagnostická činnost s cílem
získat relevantní informace o odborném výcviku na středních
odborných učilištích, obecněji na školách poskytujících
odbornou a profesní přípravu. Základním nástrojem této
diagnostické činnosti byl zvolen hospitační záznamový arch pro
odborný výcvik, prostřednictvím kterého lze diagnostikovat
komplexní podmínky odborného výcviku.

Tvorba a ověřování hospitačního nástroje
Mým prvním úkolem bylo vytvořit vhodný řešitelský tým.
Odbornou část hospitačního archu spoluvytvářel Ing. Emil Kříž,
Ph.D. z IVP ČZU v Praze. Pedagogicko-psychologickou část
hospitačního archu spoluvytvářela PhDr. Miroslava Miklošíková,
Ph.D. z VŠB TU Ostrava. Na základě analýzy pramenů a s
využitím bohatých empirických zkušeností členů realizačního
týmu byla vytvořena základní struktura hospitačního archu.
Tento koncept byl upravován na základě komparace se
zahraničními internetovými zdroji. Uvádím alespoň dva
nejdůležitější: Effective Lesson Observations with IRIS Conner.
Dostupné
na:
http://www.irisconnect.co.uk/weenable/effective-lesson-observations; Classroom Observation
Training
Day.
Dostupné
na:
http://www.englishuk.com/uploads/assets/training/Observation
_day_leaflet_16_May_09.pdf
Prvotní varianta hospitačního archu byla „předpilotně“
ověřována v reálném školním prostředí na Střední škole
energetické a stavební v Chomutově. Druhá „předpilotáž“ byla
realizována na SOUE v Plzni. Cenné pragmatické připomínky
zástupců ředitelů a učitelů odborného výcviku vedly
k podstatnému zjednodušení obsahu i formy hospitačního
archu. Důležitá byla i volba formátu archu. Jako výchozí formát
hospitačního archu byl zvolen formát xls (Microsoft Excel).
Elektronický formát dovoluje pracovat s hospitačním archem
(např. pomocí notebooku) v libovolném prostředí odborného
výcviku. Od kuchyně špičkového hotelu, až po terénní výcvik
v lesním prostředí. Hospitující není vázán (často i omezen) při
vytváření poznámek na potřebu papíru. Do jednotlivých buněk
archu může vkládat různě dlouhý text., rychlá je i orientace
v jednotlivých položkách archu. Důležitější je však možnost
snadné a bezpečné archivace hospitačních archů v rámci celé
školy. Jejich snadné třídění, propojování s databázovými
soubory a možnost propojení s elektronickým evaluačním
systémem školy. V průběhu předpilotní fáze byly vytvořeny čtyři
různé varianty hospitačního archu. Připomínky učitelů
odborného výcviku a managementu škol z předpilotní fáze
ohledně vysoké náročnosti na znalosti z teorie řízení odborného
výcviku, pedagogicko-psychologických a didaktických disciplín
nás vedli k vytvoření nápovědy k hospitačnímu archu. Nápověda
má dvě formy. První forma je v podobě komentářů
k jednotlivým buňkám formuláře hospitačního archu. Pro případ
práce s hospitačním archem v tištěné podobě, byl vytvořen
dokument „Manuál k hospitačnímu záznamovému archu“.
Pilotní ověření hospitačního archu bylo provedeno v reálných
podmínkách různých středních škol a učilišť. Náhodně bylo
vybráno šest škol s různými obory vzdělání. Byly to: ISŠ
Jesenice (u Prahy), SOU Radotín, SŠS Chomutov, SOU

Filosofie hospitačního archu
Vytvořit vhodný hospitační nástroj, který by splňoval
v maximální míře všechny relevantní požadavky na hospitační
činnost v obecné rovině a zároveň by byl primárně určen pro
odborný výcvik, je velmi obtížné. Na našem pracovišti byla
řešena dílčí část projektu ESF Cesta ke kvalitě/B s registračním
číslem CZ.1.07/4.1.00/06.0014. Jeho cílem bylo vytvořit a ověřit
evaluační nástroj, který by dokázal monitorovat podstatné jevy
v odborném výcviku a zároveň by poskytoval důležité informace
o systému vzdělávání na dané konkrétní škole (1). Tyto
informace by pak byly součástí jejího evaluačního procesu.
Cílem bylo vytvořit hospitačního arch, který by umožňoval
získávat důležité indikátory odborného výcviku zaměřené na:
- obsah a organizaci výuky odborného výcviku
- proces učení teoretických předmětů a výcviku
- metody a formy výuky odborného výcviku
- podmínky, prostředí, sociální klima a role sociálních partnerů
odborného výcviku
- roli učitelů odborného výcviku a instruktorů
- reflexi subjektů odborného výcviku.
Informace získané z pozorovací části hospitačního archu
a výsledky analytického posuzování jsou určeny pro zkvalitnění
samotného vyučovacího procesu, a také pro zkvalitnění
vzdělávacího programu daného oboru. Jde především o úpravy
kurikula odborného výcviku, zkvalitnění role odborného výcviku
ve školním vzdělávacím programu (propojení s teoretickou
výukou), spolupráce školy a sociálních partnerů, rozvoj
osobnostního a profesního profilu učitele odborného výcviku.
Takto pojatá koncepce hospitačního archu vymezuje i cílovou
skupinu, pro kterou je arch určen. Hospitační záznamový arch
pro odborný výcvik je určen pro management školy (ředitel
školy, zástupce ředitele pro odborný výcvik a pracovní
vyučování) a učitele odborného výcviku (praktického
vyučování). Hospitační arch je tedy použitelný na středních
odborných školách (středních školách, integrovaných školách),
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Nerudova Plzeň, Střední škola teleinformatiky Ostrava a SZŠ
Ostrava Poruba.
Ověřování hospitačního archu prováděli nezávisle dva různí
pracovníci školy v různých oborech vzdělávání, které se na
škole vyučují. Hodnotitelé obdrželi metodický postup, jak
s hospitačním archem pracovat a jak jej hodnotit. Po provedení
hospitací zpracovali oponentský posudek na vlastní „Hospitační
záznamový arch“ a posudek na „Manuál k hospitačnímu archu“.
Následovávalo dotazníkové šetření a ve třech případech ještě
byl použit řízený rozhovor. Výsledky byly následně
porovnávány. Komunikace se školami probíhala především
v elektronické podobě.
Ověření se uskutečnilo v těchto vzdělávacích oborech:
Zemědělské práce 41-51-E/01; 41-52-H/01 Zahradník; 29-54H/01 Cukrář; 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů; 41-55E/01 Opravářské práce; 33/66-51-H/01 Prodavač; 33 /66-51H/01 Aranžér; 26-41-L/01 Mechanik, elektronik; 33-56-H/01
Truhlář; 36-52-H/01 Instalatér a dalších.
Na základě posouzení a komparace připomínek hodnotitelů
s hlavními záměry evaluačního nástroje byly vytvořeny finální
dokumenty - „Výuka v odborném výcviku - Hospitační
záznamový arch“ a „Manuál k hospitačnímu záznamovému
archu“ (2).

- ověřeni významu a smyslu vytvořeného hospitačního
záznamu.
V průzkumu byla použita metoda dotazníkového šetření.
Dotazníky
byly
učeny
jak
hospitujím
(nadřízeným
a funkcionářům škol), tak i hospitovaným učitelům. Položky
v dotaznících byly uzavřené i otevřené. Odpovědělo celkem 23
respondentů (70 % návratnost). Celé statistické hodnocení není
možné uvést. Z dílčích závěrů například vychází, že 52 %
respondentů při ohlášené hospitaci předvádí „Potěmkinovu
vesnici“. Mění průběh hodiny tak, aby byli co nejlépe
hodnoceni. Pro 48 % učitelů je hospitace velmi stresující
záležitostí. Tato zátěž je stejná u začínajících učitelů,
i u dlouholetých učitelů. Uvedu ještě jedno zajímavé zjištění –
69 % respondentů uvádí, že součástí hospitace je pohospitační
rozhovor. Tento rozhovor vnímají jako velmi přínosný
a využívají ho jako zpětnovazební nástroj.
Závěr
Hospitační činnost je pro teoretické předměty všeobecného
i odborného charakteru v naší pedagogické literatuře poměrně
dobře zpracována, např. Rys (4). Komplexně se touto
problematikou v současnosti pak zabývá Obst (5).
S problematikou specifické hospitační činnosti v odborném
výcviku se tak často nesetkáváme. Rozsah příspěvku
neumožňuje publikovat celý hospitační arch, manuál
k hospitačnímu archu, ani výsledky ověřování a výzkumu.
Vlastní uvedené nástroje a podrobnější informace jsou však
k dispozici na www stránce projektu Cesta ke kvalitě (5).
Závěrečná zpráva projektu i ohlasy ze škol svědčí o tom, že
se podařilo vytvořit evaluační nástroj, který přispívá k vytvoření
jednotné metodiky zpracování hospitací v odborném výcviku na
odborných a profesně připravujících školách. Tato koncepce
hospitačního archu a metodika práce s ním vytváří předpoklady
pro zmírnění stresové zátěže učitelů odborného výcviku
z vlastních hospitací.

Problémy hospitací a průzkum
Hospitační záznamový arch byl primárně koncipován jako
jeden z prostředků řízení a evaluace školy. Lze jím přímo
posuzovat úroveň práce učitele odborného výcviku,
diagnostikovat podmínky odborného výcviku, efektivitu výcviku,
potřeby učitelů odborného výcviku a řadu dalších indikátorů
uvedených v cílech tohoto nástroje.
Kromě této komplexní diagnostiky průběhu odborného
výcviku lze nástroj úspěšně využít i pro účely monotematické
hospitace, která může být zaměřena na dílčí jevy odborného
výcviku. Z toho vyplývá, že hospitující musí dobře zvládat
kompetence odborné, všeobecně pedagogické a psychologické
a rovněž kompetence v oblasti řízení školy. Navíc musí být ještě
doplněny kompetencemi z oblasti metodiky konkrétního
odborného výcviku. Tyto vysoké požadavky na hospitujícího
jsou však nutné pro efektivní využívání archu jako evaluačního
nástroje. Při pilotním ověřování se vyskytly i problémy
s objektivním zpracováním analytické části hospitačního archu.
Z tohoto pohledu je pro hospitujícího důležitá celá příprava na
hospitaci, včetně uskutečnění předhospitačního pohovoru,
seznámení se s obsahem a podmínkami výcviku a následným
pohospitačním rozhovorem. Analýza by se neměla omezovat jen
na černobílé posuzování průběhu výcviku, na konstatování
silných a slabých stránek. Hospitující by měl analytickou fázi
uskutečňovat podle předem připravených kritérií, otázek.
Všechny pilotní školy z tohoto důvodu oceňovaly systém
nápovědy k jednotlivým buňkám hospitačního archu ve formátu
xls.
V rámci vědecké práce katedry byl v dalším roce proveden
průzkum postoje učitelů praktického vyučování k hospitacím
a hospitačnímu archu. Průzkum byl proveden na školách v celé
České republice v oboru Asistent zubního technika (nebo
Diplomovaný zubní technik) (3).
Hlavní cíle průzkumu:
- vnímaní hospitace učiteli praktického vyučovaní
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STUDIUM UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
STUDY OF PREPRIMARY EDUCATION
Jarmila HONZÍKOVÁ
Abstrakt
Článek pojednává o projektu ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií - reg. Č
CZ.1.07/2.2.00/18.0022. Tento projekt se v současné době realizuje na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě pedagogické, katedře
pedagogiky. Blíže jsou popsány cíle projektu.
Abstract
This paper deals with the ESF project for Competitiveness Education - Study for kindergarten teachers as a dialogue with the theory
of practice - CZ.1.07/2.2.00/18.0022 reg. no . This project is currently being implemented at the University of West Bohemia in Pilsen,
Faculty of Education, Department of Education. Closer described aims project.
Klíčová slova: Studium. Učitelství. Mateřské školy. Metodika.
Key words: Study. Teaching. Preprimary schools. Methodology.
Úvod

připravil ÚCV několik kurzů zabývajících se touto tematikou.
Výše uvedený projekt Studium učitelství pro MŠ jako dialog
praxe s teorií umožní podpořit ověření elektronických
konzultací, které budou on line poskytovány týmem
vysokoškolských pedagogů.
Jako každý projekt má i tento svá rizika. Za rizika projektu lze
pokládat nedostatek informovanosti potenciálních zájemců,
nedostatečná motivace účastníků k volbě studia, obava cílové
skupiny z používání ICT nástrojů, nedostatečné dovednosti
s těmito nástroji, obava z nezvládnutí některých disciplín
(např.HV,TV), neschopnost překonat překážky v adaptační fázi
studia, riziko nezvládnuté administrace projektu, riziko
pozdrženého financování projektu.

Studium Učitelství pro mateřské školy bylo na FPE ZČU
akreditováno ve studijním programu B 7531- Předškolní
a mimoškolní pedagogika a bylo zahájeno v akademickém roce
198/99 v prezenční formě. Velmi často však studenti využívali
a využívají tzv. upravenou formu studia, kterou umožňuje
studijní řád ZČU. Garantem studia je katedra pedagogiky, i když
na samotné výuce se podílí řada kateder.
Cílem projektu Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe
s teorií je vytvořit kombinovanou formu studia Učitelství pro
mateřské školy. Přínos tohoto typu studia je v pomoci řešit
problematiku nekvalifikovaných pedagogů mateřských škol
v Plzeňském a Karlovarském kraji. Očekává se, že se zároveň
i posílí interakce a spolupráce edukační reality mateřských škol
s akademickým prostředím a zvýší se úroveň vysokoškolské
výuky teoretickou reflexí praxe především cestou rozvoje
profesních kompetencí akademických pracovníků.
V současné době je na základě akčního pedagogického
výzkumu vytvářena metodika na uznání výsledků předchozího
vzdělání (dále MOPP). Za tímto účelem je proveděna analýza
kurzů, které jsou nabízeny v rámci celoživotního vzdělávání
nekvalifikovaným učitelům MŠ ve vzdělávacích institucích
Plzeňského kraje za účelem zvýšení či doplnění jejich
kvalifikace. Následně bude vytvořen systém zkoušek
a ověřování profesionální připravenosti za pomoci vhodných
nástrojů a metod (např. využití portfolia, posouzení expertní
hospitace, videonahrávky pedagogické práce doplněnou
teoretickou reflexí v určitém rozsahu apod.). Důležitými kritérii
pro MOPP bude přehlednost, reálná dostupnost dané zkoušky.
Zásadní charakteristikou musí být prokazatelná kvalitativní
věrohodnost a transparentnost prověření profesionality.
Metodika bude též využita u studentů kombinované formy
studia jako východiska individualizace studia. Inovativnost
projektu spočívá v důrazu na progresivní metody elektronického
vzdělávání a na jeho optimální kombinaci s již osvědčenými
formami kontaktní výuky.
Jednou z klíčových aktivit projektu je rozšíření znalostí
akademických pracovníků v oblasti vlastní odbornosti
a především pak v oblasti tvorby studijních opor s využitím ICT.
Za tímto účelem byli akademičtí pracovníci proškoleni v oblasti
nejnovějších technických možností (jedná se o e-learning
a zejména o využívání systému Courseware) a mají možnost
své kompetence i dále rozvíjet, např. v rámci již akreditovaného
kurzu Ústavu celoživotního vzdělávání ZČU. Pro vyučující, kteří
mají zájem seznámit se blíže s metodami on-line výuky,

Vytvoření metodiky pro uznávání předchozího
vzdělání získaného v procesu formálního
i neformálního vzdělávání
(např. v rámci dlouhodobé pedagogické praxe).
Tvorba Metodiky pro uznávání předchozího vzdělávání
(formálního i neformálního) je v kontextu současné situace ve
školství (absence Standardu profesních kompetencí učitele)
velmi náročná. Tvorba Metodiky v projektu ESF je pojata jako
akční pedagogický výzkum. Odpovědný tým se zabývá
následujícími aktivitami:
● Komparace u nás publikovaných konceptů profesních
kompetencí učitele (včetně popisů Profilu absolventa oboru
Učitelství pro MŠ, jak je formulován na jednotlivých
pedagogických fakultách, popř. standardů odborných
sdružení jako Kritické myšlení, Step by Step)
● Inovace stávajícího Profilu absolventa oboru na FPE ZČU-na
základě poznatků z výše uvedené analýzy.
● Mapování metod diagnostikování úrovně pedagogických
kompetencí
(resp.
znalostí,
dovedností,
schopností
a postojů).
● Analýza všech typů kurzů, které jsou nabízeny v rámci
celoživotního vzdělávání nekvalifikovaným učitelům MŠ ve
vzdělávacích institucích Plzeňského kraje za účelem zvýšení či
doplnění jejich kvalifikace. Popis a klasifikace těchto kurzů
z hlediska obsahu, rozsahu a výstupů (popis získaných
způsobilostí).
● Vytvoření systému zkoušek a ověřování profesionální
připravenosti. Volba vhodných nástrojů a metod (např. využití
portfolia, posouzení expertní hospitace, videonahrávky
pedagogické práce doplněnou teoretickou reflexí v určitém
rozsahu apod.). Důležitými kritérii bude přehlednost, reálná
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dostupnost (možnost připravit se) dané zkoušky. Zásadní
charakteristikou
musí
být
prokazatelná
kvalitativní
věrohodnost a transparentnost prověření profesionality.
● Experimentální ověření Metodiky, představení konceptu na
odborném semináři.
● Částečné využití Metodiky u studentů kombinované formy
studia jako východiska individualizace studia (ve spolupráci
s hlavním koordinátorem, metodikem a akademickými
pracovníky, kteří se podílejí na výuce).

• možnost nabízet dokumenty formou odkazu pouze vybraným
skupinám studentů - jen pro studenty předmětu, všem
studentům univerzity, všem lidem na internetu.
Courseware jsou v současné době využívány ve většině
předmětů studijního plánu oboru Učitelství pro MŠ. Např.
oddělení technické výchovy katedry matematiky, fyziky
a technické výchovy se na projektu Studium učitelství pro MŠ
jako dialog praxe s teorií podílí pěti předměty a všechny jsou již
v courseware. Jedná se o předměty zaměřené na pracovní
činnosti a kreativní tvoření, didaktiku pracovní výchovy a praxi,
jakož i na didaktickou technologii, kde se studenti učí pracovat
s nejmodernější didaktickou technikou. Systematické využití
studijních opor v systém v Courseware modernizuje výuku
a posiluje kontakt mezi studenty a pedagogy. Elektronický
prostor přispívá ke vzájemné spolupráci.

Výstupem těchto aktivit bude:
● Metodika pro ověřování profesionální připravenosti - systém
zkoušek a diagnostických aktivit, které věrohodně prověří
potřebnou úroveň pedagogických kompetencí.
● Odborný text na téma kvalitativního vnímání a diagnostiky
úrovně pedagogických kompetencí.
Systém courseware a jeho využití v kombinované
formě studia učitelství pro mateřské školy
Na Západočeské univerzitě v Plzni tvoří základ prezenčního
i kombinovaného studia elektronické podpory Courseware.
Cílem tohoto programu je shromáždit na jedno místo veškeré
elektronické informace a materiály používané v rámci výuky
předmětů na ZČU, jako pomoc při každodenní práci studentů
a vyučujících. Celý systém je dostatečně obsáhlý a ovládáním
dostatečně jednoduchý, aby vyhovoval potřebám všech fakult
univerzity. Jeho významnou předností je maximální integrace
a vytěžování informací zadávaných do IS/STAG a dalších
informačních systémů ZČU. Courseware je integrované do
univerzitního portálu provozovaného v technologii IBM
WebSphere Portal.
Plný název projektu, který umožnil courseware zavést, zněl

"Zkvalitnění přístupu k elektronickým studijním oporám
(courseware) vybraných studijních programů na ZČU", a byl
financován v rámci projektu ESF. Projekt se realizoval již letech
2006 – 2008. Projekt se zaměřoval na shromáždění všech
elektronických informací a materiálů k více než 600 předmětům
(z cca 4100 vyučovaných na ZČU) a jejich prezentace jednotnou
formou, v jednotné struktuře. Díky projektu mohou studenti
jednoduchým a transparentním způsobem přistupovat
k informacím o předmětech při studiu nebo v okamžiku tvorby
individuálních studijních plánů, a vyučujícím je usnadněna
tvorba a zpřístupnění těchto informací. Cílovou skupinou byli
studenti dvanácti vybraných bakalářských studijních programů.
Velikost přímo zasažené skupiny studentů (na základě údajů
studijní agendy) se pohybovala kolem 4500 osob v jednom
akademickém roce.

Obrázek 1 Ukázka Courseware
Závěr
Na mateřských školách v západočeském regionu učí řada
nekvalifikovaných učitelů, kteří si musí dle legislativních nároků
doplnit kvalifikaci do roku 2014. Je nutno nabídnout možnost,
jak by tato cílová skupina mohla předepsané kvalifikace
dosáhnout. Dle zkušenosti FPE ZČU (ale i dle zkušenosti jiných
pedagogických fakult) počet zájemců o kombinovanou formu
studia narůstá. Uchazeči jsou často limitováni nevhodnou
dopravní dostupností, omezenými časovými možnostmi,
pracovními povinnostmi ap. Budou-li pro ně vytvořeny náležité
podmínky, bude jim usnadněn přístup k získání požadované
kvalifikace.

Systém Courseware má tyto výhody:
• snadná editace stránek bez technických znalostí,
• napojení na IS/STAG a tím pádem automatická aktualizace
informací (rozvrhy, anotace, personální obsazení, ...),
• bezpečné řízení přístupu k informacím bez nutnosti zřizovat
studentům další hesla apod.,
• další funkce, které na běžných www stránkách nejsou
k dispozici, nebo se obtížně realizují (diskuse, elektronické
odevzdávání semestrálních prací,...).
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ROZVÍJANIE PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI POMOCOU VÝTVARNÝCH TECHNÍK
DEVELOPMENT OF SPATIAL IMAGINATION THROUGH THE USE OF VISUAL ART TECHNIQUES
Marcela DUCHOVIČOVÁ
Abstrakt
Priestorová predstavivosť je schopnosť myšlienkovej orientácie v priestore. Má prevažne vizuálny ako aj hmatový charakter. Je
komplexom vlastností a procesov vedomia, v ktorom je integrovaná vizuálna pomäť, vnímanie priestoru a polohy v ňom, tvorba
priestorových predstáv a operácie s nimi. Priestorové predstavy sú dôležité v rôznych oblastiach vzdelávania žiaka v matematike,
technike, výtvarnej výchove, zemepise a podobne.
Abstract
Spatial imagination is anability of thought orientation in space. It is predominantly of visual as well as tactile character. It is
a complex of features and processes of mind which integrates the visual memory, space perception, location in space, creation of
spatial images and operations with them. Spatial images are of great importance in various are as of education of the learner in
mathematics, technology, visual art, geography etc.
Kľúčové slová: Priestorová predstavivosť. Výtvarné techniky. Výtvarná výchova. Technika.
Key words: Spatial imagination. Visual art techniques. Visual art. Technology.
Úvod

iné. Je dôležité rozvíjať záujem o výtvarné umenie ako
špecifickú formu odrazu a vyjadrovania skutočnosti. Poznávať
a porovnávať druhy a žánre súčasného a historického umenia.
Rozvíjať estetický vzťah k hmotnej kultúre, úžitkovej tvorbe,
prírode a životnému prostrediu. Uvedomiť si medzipredmetové
vzťahy.

Priestorová predstavivosť je jednou z dôležitých schopností
človeka, čím je schopní presadiť sa v profesionálnom živote.
Bez priestorovej predstavivosti neexistuje tvorivosť. Súčasťou
priestorovej predstavivosti je aj geometrická predstavivosť,
fantázia, tvorivosť, ktoré je možné rozvíjať na hodinách
techniky ako aj v predmete výtvarná výchova. Našim cieľom je
poukázať na dôležitosť systematického rozvíjania priestorovej
predstavivosti ako aj význammedzipredmetových vzťahov.

Priestorová predstavivosť v predmete Technika
V predmete Technika na druhom stupni ZŠ sa žiaci
oboznamujú so základnými princípmi zobrazovania technických
objektov. Následne sa kompetencie rozvíjajú pre kreslenie
a čítanie technických výkresov. Efektívny rozvoj horeuvedených
kompetencií je podmienený
schopnosťou priestorovej
predstavivosti jedinca.
Technický výkres ako dorozumievací prostriedok je žiakovi
prezentovaný ako veľmi dôležitá súčasť komunikácie
v technike. Je dôležité aby žiak pochopil , že:
• striktne dohodnutými výrazovými prostriedkami je na ploche
sústredené značné množstvo informácií o tvare, veľkosti
a ďalších vlastnostiach zobrazovaného objektu,
• technický výkres je dorozumievacím prostriedkom medzi
konštruktérom a výrobou, je nositeľom technickej myšlienky,
• informácie, ktoré sa týkajú tvaru daného predmetu sa
vytvárajú pomocou metódy zobrazovania,
• zobrazovať a čítať informácie o objekte, okrem zvládnutia
danej
metódy
zobrazovania,
znamená
disponovať
schopnosťou priestorovej predstavivosti.

Priestorová predstavivosť v predmete Výtvarná
výchova
Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností
získaných z výtvarných činností, rozvíjať manuálne zručnosti
(nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti
(predstavivosť, fantázia, tvorivosť), vedomosti (poznávanie
javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného
vyjadrovania, poznávanie základných slohov, štýlov a tendencií
výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, fotografie, filmu)
a postoje (formovanie si vlastného názoru, vkusu, prístupu
k umeniu a sebavyjadrovaniu). Predmet vedie k získaniu
základných kompetencií (na úrovni reflexie i sebavyjadrovania)
v oblasti vizuálnej kultúry (výtvarné umenie, fotografia, film,
elektronické médiá, architektúra, dizajn), ktorá je v súčasnosti
dominantnou
oblasťou
spoločenských,
komunikačných
procesov. Dôraz sa kladie na spoznanie jazyka - vyjadrovacích
prostriedkov a na prepojenie neverbálneho a verbálneho
vyjadrovania. Práve predmet Výtvarná výchova ponúka
možnosť sústrediť pozornosť na fantáziu, predstavy, ktoré je
možné pretransformovať do výsledného produktu žiaka –
obrazu. Predstava je obraz vytvorený v mysli na základe
predchádzajúceho vnemu rozumovou činnosťou alebo na
základe skúseností (Uherčíková, 1999). V bežnom živote
chápeme
predstavivosť
ako
schopnosť
vytvárať
a zhromažďovať si predstavy. S predstavami súvisí pojem
predstavivosť, ktorá je predpokladom tvorivej činnosti.
Priestorovú predstavivosť môžeme definovať ako schopnosť
pracovať s priestorovými predstavami. Ako sme uviedli,
súčasťou
priestorovej
predstavivosti
je
aj
výtvarná
predstavivosť, ktorú je potrebné rozvíjať na základnej škole.
Výtvarná výchova má veľký význam z hľadiska priestorovej
predstavivosti jedincov, nakoľko rozvíja tvorivosť, fantáziu
a jednotlivé výtvarné techniky, ktoré sú u každého jednotlivca

V rámci rozvoja akýchkoľvek kompetencií sú v centre
pozornosti rozvíjajúce sa schopnosti, ktoré sú predpokladom na
vykonávanie určitej činnosti. Pre oblasť rozvoja grafickej
komunikácie v technike je takouto priestorová predstavivosť,
ktorú žiaci môžu zdokonalovať. Výchovnovzdelávacie ciele
technickej výchovy zamerané na predmetnú oblasť tvoria stav,
keď žiak má vo svojom vedomí názorné obrazy vonkajších
predmetov a javov aj vtedy, ak práve nepôsobia na jeho
receptory, alebo ich predtým vôbec nevnímal.
Priestorová predstavivosť, podobne ako logické myslenie,
schopnosť dedukcie, chápania a pod., sa dá trénovať
a rozvíjať. S rozvojom priestorovej predstavivosti je spojená
vizuálnu pamäť a logické myslenie (schopnosť objavovať skryté
vzťahy, zákonitosti a súvislosti).
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Aktuálne výskumy v oblasti priestorovej predstavivosti
poukazujú na fakt, že ak chceme rozvíjať priestorovú
predstavivosť žiakov, musíme rozvíjať jeho priestorové
zručnosti. Tieto zahŕňajú individuálnu schopnosť jedinca
mentálne porovnávať, manipulovať a transformovať vizuálnu,
neverbálnu komunikáciu.
Úroveň priestorovej predstavivosti dosahuje výraznú zmenu
v období dospievania jedinca, kedy dochádza k prudkému
rozvoju
predstavivosti,
fantázie
a
obrazotvornosti
dospievajúceho. Kým v období mladšieho školského veku je
priestorová predstavivosť rozvíjaná praktickými činnosťami pri
manipulácií s predmetmi. V období staršieho školského veku ju
môžeme ciele rozvíjať manipuláciou imaginárnych telies
v predstavách. O správnosti predstáv nás informujú slovné
komentáre žiaka alebo grafické znázornenie výsledného
produktu (Tomková, 2012).

zobrazenia a vhodnosť vybranej formy správneho grafického
zobrazenia.
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Záver
Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci pomocou grafických
obrazov vyjadrujú svoje myšlienky a predstavy. Kým vo
výtvarnej výchove je značná voľnosť pri výbere vyjadrovacích
prostriedkov v ostatných predmetoch grafické vyjadrenia
podliehajú určitým striktným pravidlám. V matematike, fyzike
ako aj v predmete Technika sa kladie dôraz na presnosť
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRACY ZAWODOWEJ
ENTREPRENEURSHIP AT WORK
Agnieszka DŁUGOSZ
Abstrakt
Jedną z ośmiu kompetencji kluczowych wymienianych przez European Commission jest przedsiębiorczość. Dzięki ludziom
przedsiębiorczym zmienia się jakość życia wszystkich. Konieczność rozwijania przedsiębiorczości podkreślana jest w wielu
opracowaniach m.in. w trzech inicjatywach przewodnich strategii „Europa 2020” na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia: „Unia innowacji”, Mobilna Młodzież” oraz „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”.
Abstract
One of the eight key competences mentioned by the European Commission's initiative. With people changing entrepreneurial quality
of life for all. Emphasized the need to develop entre-preneurship in many publications including three flagship initiatives of „Europe
2020” strategy for sustainable growth and jobs: „Innovation Union”, „Mobile Youth” and „An Agenda for new skills and jobs”.
Słowa kluczowe: Kluczowe kompetencje. Przedsiębiorczość. Przedsiębiorca. Praca zawodowa.
Key words: Key competences. Entrepreneurship. Entrepreneur. Professional work.
Pojęcie przedsiębiorczości

W literaturze można znaleźć wiele opisów cech, jakimi
powinna charakteryzować się osoba przedsiębiorcza. Wśród
cech sprzyjających przedsiębiorczości wymienia się: pewność
siebie, oryginalność, innowacyjność, kreatywność, zdolności
przywódcze,
umiejętność
negocjowania,
mobilizowania
i współpracy z innymi, znajomość potrzeb innych, siłę
perswazji, odwagę w podejmowaniu ryzyka, elastyczność,
niezależność, umiejętność rozwiązywania nowych problemów,
potrzebę osiągnięć, wyobraźnię, „otwarty umysł”, zaradność,
wszechstronność, wewnętrzne poczucie kontroli, umiejętność
ciężkiej pracy.
Zdaniem T. Gruszewskiego, ludzie są bardziej przedsiębiorczy
od innych, jeśli:
- przejawiają zdolność i gotowość do przejmowania inicjatywy;
- posiadają umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach
braku pełnej informacji i godzenia się na ryzyko;

Przedsiębiorczość
jest
pojęciem
wieloznacznym.
W Encyklopedii
psychologii
[Szewczuk:
1998:
468]
przedsiębiorczość jest zdefiniowana w dwóch ujęciach:
- w ujęciu szerokim – człowiek przedsiębiorczy to taki, który
przejawia tendencję do podejmowania zadań, do
rozpoczynania czegoś, np. pracy, czynności, zabaw, pomocy
itp.
- w ujęciu węższym – przedsiębiorczość to cecha psychiczna,
a ściślej zespół cech psychicznych, warunkujących bycie
dobrym przedsiębiorcą, sprzyjających osiąganiu sukcesów
w organizowaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem, głównie
produkcyjnym
względnie
usługowym.
Inaczej
przedsiębiorczość to rodzaj postawy.
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- nie boją się brać na siebie większych obowiązków,
wymagających długotrwałego wysiłku;
- przejawiają zdolność rozumienia potrzeb rynku, czasem ich
prognozowania i wyprzedzania;
- posiadają umiejętność kojarzenia informacji z różnych
dziedzin;
- posiadają zdolność kierowania ludźmi nie tylko w strukturze
formalnej, a także budzenia entuzjazmu i zaufania
[Gruszewski 1994: 75].

- zdolność i potrzeba bycia oraz działania w różnych sytuacjach
zawodowych, w tym alternatywnych;
- zdolność i możliwość do podejmowania oraz realizowania
zadań i ról zawodowych nasyconych tendencją do
zmienności;
- wyniesione ze szkoły zawodowej nastawienie do mobilnego,
elastycznego,
inicjatywnego,
przedsiębiorczego
oraz
twórczego bycia w sytuacjach zawodowych;
- coraz wyraźniejsze dążenie do stawania się podmiotem
pracowniczym,
odznaczającym
się:
zdolnością
do
intelektualnego poznania, możliwością swobodnego wyboru,
kompetentną decyzją i odpowiedzialnym działaniem
[Wiatrowski 2007: 56].

Podejście psychologiczne charakteryzuje „przedsiębiorców”
jako osoby zaangażowane, konsekwentnie zmierzające do celu,
„łapiące sprzyjające okazje, mające zaufanie tylko do siebie,
z zawyżoną skłonnością do ryzyka” [Karney 2007: 147].
Człowiek przedsiębiorczy nie boi się trudności, podejmowania
nowych zadań, jest otwarty na nowe doświadczenia, chętnie się
uczy. Podstawą przedsiębiorczości jest wiedza z wielu dziedzin
[Piątek 2006: 493].
Człowiek przedsiębiorczy posiada potrzebę „wewnętrznej”
sterowalności; sam chce odnosić sukcesy, jak i ponosić porażki;
chce się pokazać innym jako człowiek zdolny, twórczy; chce się
sam sprawdzić w działaniu ryzykownym, a czasem również
niebezpiecznym; chce „być kimś” znaczącym społecznie; jest
przeciwnikiem wszelkich hamulców własnego rozwoju oraz
sterowności zewnętrznej swojego życia [Czarnecki 2006: 119].
Ludzi przedsiębiorczych możemy podzielić na cztery kategorie
[Czarnecki 2006: 119-120]:
- przedsiębiorców naśladowczych, którzy „podpatrują innych”
i próbują robić to samo, co oni;
- przedsiębiorców inicjatywnych, którzy sami próbują
podejmować działania w określonej dziedzinie, ale z dużą
ostrożnością;
- przedsiębiorców innowacyjnych, którzy podejmują działalność
w dziedzinach nowych, nieobecnych na danym terenie;
- przedsiębiorców twórczych (oryginalnych), którzy podejmują
działalność opartą na własnych wynalazkach, ich produkcji
i sprzedaży.

Przedsiębiorstwa potrzebują pracowników, którzy są gotowi
podejmować nowe wyzwania, przewidywać zmiany, które mogą
zajść w bliższym i dalszym otoczeniu oraz wprowadzać
innowacje
we
wszystkich
obszarach
funkcjonowania
przedsiębiorstwa, dzięki którym uzyska ono możliwie jak
największe korzyści i wpływy. Pracodawcy są świadomi tego, że
pracownicy, którzy będą w stanie sprostać tym zadaniom,
powinni być osobami przedsiębiorczymi. Przedsiębiorczość w
sytuacji dynamicznych procesów zachodzących w gospodarce
stanowi bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego [Wilsz
2009: 343]. Dzięki ludziom przedsiębiorczym zmienia się życie
społeczne ludzi i postęp cywilizacyjny w danym kraju.
Zakończenie
Przedsiębiorczość bez właściwego ukierunkowania może
przybrać formę przedsiębiorczości nieuczciwej, przejawiającej
się działaniem dla własnych korzyści.
Wielu autorów wskazuje na to, że aby wychować człowieka
przedsiębiorczego należy przestrzegać kilku podstawowych
zasad:
- tworzyć w rodzinach jednolity, spójny system wartości, wśród
których naczelne miejsca zajmują praca, samodzielność,
odpowiedzialność, samokontrola i prospołeczność;
- stwarzać wychowankowi możliwości eksperymentowania
„myślowego”, dostarczać nowej wiedzy i uczyć jej
samodzielnego poszukiwania;
- umiejętnie stosować i egzekwować wymagania o takim
stopniu trudności, aby pobudzać motywację osiągnięć, nie
zniechęcać stałymi porażkami, ale także nie wywoływać
przesadnej pewności siebie;
- podawać wzory zachowań tzw. rozsądnego ryzyka i uczyć
panowania nad reakcjami emocjonalnymi, powodującymi
destrukcję zachowania [Karney 2007: 150].

Każdy przedsiębiorca jest zawsze ryzykantem, gdyż nigdy nie
jest pewien trwałości swoich sukcesów.
Oczekiwania wobec pracowników
W
dzisiejszym
świecie,
wraz
z
przeobrażeniami
cywilizacyjnymi i wywołaną przez nie zmieniającą się sytuacją
na rynku pracy zmianie ulegają wymagania wobec treści pracy
i sposobu jej wykonywania oraz wobec pracowników [Wilsz
2009: 42]. Wymagania współczesnego rynku pracy rozszerzają
aspekt kwalifikacji zawodowych [Krauz 2006: 264]. W obecnych
czasach samo wykształcenie jest niewystarczającym warunkiem
powodzenia w pracy. Od pracowników wymaga się nie tylko
wiedzy i umiejętności wykonywania danej pracy, ale szeregu
innych cech. Do kompetencji kluczowych, wymienianych
w dokumentach europejskich, które powinni posiadać
pracownicy należą:
- komunikacja w języku ojczystym;
- komunikacja w językach obcych;
- technologie informacyjne i komunikacyjne;
- alfabetyzm matematyczny i kompetencje w zakresie
matematyki, nauk ścisłych i techniki;
- przedsiębiorczość;
- kompetencje interpersonalne i obywatelskie;
- umiejętność uczenia się;
- kultura ogólna.
Zdaniem Z. Wiatrowskiego,
powinny charakteryzować:

współczesnego

Rozwijanie przedsiębiorczości jest koniecznością w sytuacji
dynamicznych procesów zachodzących w gospodarce. Samo
wprowadzenie do szkół średnich przedmiotu podstawy
przedsiębiorczości
to
jednak
za
mało.
Rozwijanie
przedsiębiorczości musi być połączone z wychowaniem,
z rozwojem cech osobowości, które decydują o sukcesie nawet
wtedy, gdy na drodze do jego osiągnięcia pojawiają się porażki.
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VYUČOVACÍ STYL UČITELE A UČEBNÍ STYL ŽÁKA V PROJEKTOVÉ VÝUCE ZAMĚŘENÝ
NA TEMATICKÝ OKRUH SVĚT PRÁCE
TEACHER'S AND STUDENT'S TEACHING STYLE IN THE PROJECT TUITION FOCUSED
ON WORK WORLD THEMATIC FIELD
Anna ZUBATÁ, Martina REŠKOVÁ
Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na vyučovací a učební styl ve vyučovacím procesu, který je realizován za pomoci projektové výuky
v tematickém okruhu Svět práce. Provedeme-li analýzu koncepce výuky tematického okruhu Svět práce na ZŠ, dle Rámcového
vzdělávacího programu pro základní školy (RVP, 2007) a pro daný okruh využívané učebnice (Strádal, 2007), vede nás daný materiál
k závěru, že zmíněný tematický okruh nabízí vysoké možnosti využití progresivních vyučovacích metod, které vedou k tvořivosti,
aktivitě, samostatnosti žáků. Na druhou stranu se ale v běžné praxi více setkáváme s „klasickými“ vyučovacími metodami. (Zubatá,
2011). V této stati je naším objektem převážně učitel, respektive jeho vyučovací styl i učební styl, protože právě výše zmíněné styly dle
našeho názoru mohou předurčit učitele k určitému utváření výuky.
Abstract
This contribution is focused on teaching and didactic style in the teaching process which is realised with the help of project tuition in
the Work World thematic field. If we carry out an analysis of the tuition conception of Work World thematic field at basic schools,
according to the Framework Education Programme ("ŠVP") for elementary education (RVP, 2007) and for particular field of used
coursebook (Strádal, 2007), we reached a conclusion that the mentioned thematic field offers a range of usage possibilities of
progressive teaching methods that lead to students creativity, activity, and independence. On the other hand, in the real practice, we
are more likely to meet with "classical" teaching methods. (Zubatá, 2011). In this area we emphasise a teacher, to be specific - his/her
teaching and educational style as especially the above mentioned styles.
Klíčová slova: Vyučovací styl. Učební styl. Učitel. Žák. Projektová výuka. Svět práce.
Key words: Teaching style. Didactic style Teacher. Pupil. Project tuition. Work world.
Úvod

projektové výuky v tematickém okruhu Svět práce na ZŠ.
Průzkum byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření
a byl určen učitelům (i budoucím učitelům) zmíněného
tematického okruhu a výchovným poradcům. Z výše uvedeného
výzkumu vyšlo najevo, že učitelé pozitivně hodnotí projektovou
výuku v tematickém okruhu Svět práce, ale sami ji nevyužívají.
Proč tomu tak je? Proč i budoucí učitelé hodnotí pozitivně právě
projektovou výuku v daném tematickém okruhu? Není možné,
aby tyto studenty ovlivňoval v jejich hodnocení právě jejich
učební styl?

V dnešní době se škola snaží maximálně přiblížit potřebám
žáků všeho věku, a to nejen svým hmotným vybavením, ale
i např.: formou výuky respektive aplikací vhodných vyučovacích
metod. Jaké metody využít v daném předmětu záleží dle našeho
názoru na mnoha faktorech: žák, předmět výuky, učitelé, škola,
čas atd. Z výše uvedených faktorů nás nejvíce zajímá právě
učitel, na kterém z největší části záleží celý vyučovací proces.
Příspěvek navazuje na výsledky provedeného výzkum
(Zubatá, 2011), který se zabýval problematikou využití
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Učebním stylům se v dnešní době věnuje mnoho autorů
např.: J. Mareš, I. Turek, Škoda a aktuálně D. Sitná.

Abychom dále mohli vyvodit závěry, je klíčové se seznámit
s pojmem projektová výuka.

Učební styl

Projektová výuka

Každý z nás má svůj individuální styl učení, který využívá po
celý svůj život. Definic stylů učení existuje celá řada. Za učební
styl považujeme způsob učení, kterému žák dává přednost
v určitém věku a zcela běžně jej využívá v různých situacích.
Styl učení se opírá o kognitivní styl, který je základem pro
postupný rozvoj individuálních učebních stylů. (Škoda, Doulík,
2011)
Jak uvádí J. Mareš (1998, s. 50): „Kognitivní styl můžeme

Projektová výuka je právem řazena mezi progresivní metody.
Svým charakterem plynule navazuje na problémovou metodu.
Jako pojem je v české pedagogice zatím neustálená. Díky tomu
i definice projektové výuky je velmi obtížná. Proto je dle našeho
názoru dobré vycházet z pojetí Maňáka a Švece: „Projekt lze

vymezit jako komplexní praktickou úlohu (problém, téma)
spojenou se životní realitou, kterou je nutno řešit teoretickou
i praktickou činností, která vede k vytvoření adekvátního
produktu.“ (Maňák; Švec, 2003, s. 168) Samotná projektová

chápat jako způsob, podle něhož lidé vnímají, zapamatovávají si
informace, myslí, řeší problémy a rozhodují se.“ P. Dittrich
(1993, s. 34–36) učební styl definuje jako: „program, který se u
žáka rodí na základě osobnostních charakteristik a způsobuje
to, že žák postupuje při učení v různých situacích podobným
způsobem.“ J. Mareš (1998, s. 75) definuje styly učení jako:
„postupy, které člověk preferuje v určitém období, postupy
svébytné svou orientovaností, motivovaností, strukturou,
posloupností, hloubkou, propracovaností a flexibilitou.“ Samotný

výuka má mnoho výhod, ale i nevýhod, těmi se v současné
době zabývá mnoho autorů např: Dytrtová, Novotný atd.
Projektovou výuku můžeme dělit na: individuální, skupinovou,
třídní, školní, meziškolní, mezinárodní – což je dle velikosti
daného týmu, nebo na: dlouhodobou, krátkodobou – což je
dělení podle časového horizontu. (Kropáč a spol., 2004, s. 160)
Lze se setkat v další literatuře i s projektem střednědobým.

proces učení neobsahuje pouze složku kognitivní, a tak je
z tohoto hlediska pravděpodobnější, že se oba pojmy překrývají
a ani jeden není nadřazený tomu druhému. Dle D. Sitné (2009)
můžeme učební styl dělit na: Aktivisty, Pragmatiky, Teoretiky,
Reflektory. Je zřejmé, že náhledů na učební styl je mnoho.

Závěr
Z uvedených informací lze usoudit, že učitelé tematického
okruhu Svět práce mají dobré předpoklady pro projektovou
výuku tím, že většina učitelů tíhne k učebnímu stylu Aktivista
popř. Reflektor. Domníváme se, že pro výuku tematického
okruhu Svět práce je vhodný především učitel s LIBERÁLNÍM
STYLEM či FACILITAČNÍM STYLEM. Žádoucí tedy je, aby
studenty - budoucí učitele tematického okruhu Svět práce vysoká škola směřovala k těmto vyučovacím stylům.

Vyučovací styl učitele
S pojmem vyučovací styl učitele se můžeme v dnešní době
setkat v pedagogické teorii i praxi, problém je ale ten, že se
nejedná o ustálený pojem. Maňák a Švec dělí vyučovací styl
učitele na: ŠIROKÉ POJETÍ a UŽŠÍ POJETÍ. Rozdíl mezi širším
pojetí a užším pojetí spočívá v tom, že širší pojetí je chápáno
jako způsob výuky, kdežto užší pojetí autoři podávají jako
soubor výukových metod (Maňák a Švec, 2003). Danou
problematikou se zabývá několik dalších významných autorů,
z nichž jako příklad můžeme uvést autory Gary D
Fenstemachera a Jonas F. Soltise (2008). Právě již zmínění
autoři vyučovací styl učitele dělí na: Exekutivní styl, Facilitační
styl, Liberální styl. Právě toto členění nás dovedlo k položení
otázky, zda je možné, aby učební styl daného učitele ovlivňoval
jeho vyučovací styl respektive jeho volbu vyučovací metody? J
Maňák interpretuje ve své práci výsledky J. Mareše (se kterými
se ztotožňuje), a to takové, že závislost mezi učebním
a vyučovacím stylem je jen částečná. (Maňák a Švec, 2003)
Dle průzkumu, který jsme provedli v roce 2012 na UP na
Katedře technické a informační výchovy, jehož zaměření se
vztahovalo k učebnímu stylu/vyučovacímu stylu učitele, vyšly
najevo následující skutečnosti (Zubatá, 2012): Většina
dotazovaných studentů tíhne ke stylu Aktivistů (což jsou lidé,
činní, kteří rádi poznávají nové věci a jako vhodná forma výuky
je pro ně projektová výuka, problémová výuky atd. (Sitná,
2009)), z čehož vyplývá, že upřednostňují projektovou výuku aj.
To se nám potvrdilo v druhé fázi tohoto průzkumu, kdy již
uvedení dotazovaní uvedli jako nejvhodnější metodu výuky
v tematickém okruhu Svět práce právě projektovou výuku.
Tento průzkum jsme opakovali v témže roce na UP na
katedře technické a informační výchovy. Průzkum byl opět
rozdělen na dvě části. V první části průzkumu jsme se zabývali
vyučovacím/učebním stylem učitele, v druhé části nás zajímala
metoda, kterou by učitel zvolil při výuce tematického okruhu
Svět práce. Celkem bylo osloveno 20 respondentů, výsledky
tohoto šetření byly téměř totožné s předchozím šetřením.
Z výše uvedeného průzkumu je zřejmé, že učitelé
tematického okruhu Svět práce mají sklony k projektové výuce.

„Tento článek vznikl za finanční podpory UP – Specifického
výzkumu PdF_2012_022, VLIV VYUČOVACÍHO STYLU UČITELE
NA VOLBU PROGRESIVNÍCH METOD SE ZŘETELEM NA
PROJEKTOVOU VÝUKU V TEMATICKÉM OKRUHU SVĚT PRÁCE.“
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RECENZIA MONOGRAFIE
INOVÁCIE FYZIKÁLNEHO VZDELÁVANIA NA TECHNICKEJ UNIVERZITE VO ZVOLENE
AUTOROV: Ľuboš KRIŠŤÁK, Miroslav NĚMEC,.
1. vydanie Technická univerzita vo Zvolene: 2011. 160 s. ISBN 978-80-228-2218-3.
Ján STEBILA
Problematikou inovácie fyzikálneho vzdelávania najmä na
úrovni škôl sa vo svojej pedagogickej, vedeckej a publikačnej
činnosti zaoberajú PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD. a Mgr. Miroslav
Němec, PhD., ktorí pôsobia na Katedre fyziky, elektrotechniky
a aplikovanej mechaniky Drevárskej fakulty TU vo Zvolene.
Z uvedeného dôvodu je pre ich publikačnú činnosť
charakteristická konzekventná prepojenosť medzi teóriou
a praxou.

Predmetná štúdia (vedecká monografia) patrí k tým, ktoré
zvykneme hodnotiť prívlastkami dobrá, vyčerpávajúca, či bez
nedostatkov. V zmysle naznačeného sa v mojej recenzii
nebudem venovať podrobnejšiemu opisu práce, jej členeniu
a pod.
V predkladanej monografii si autori dávajú za cieľ uviesť
čitateľa do problematiky výučby a zefektívňovania fyzikálne
zameraných predmetov na Technickej univerzite vo Zvolene.
Predložená vedecká štúdia je rozdelená do 7 logicky na seba
nadväzujúcich kapitol, ktoré obsahujú 146 strán textu.
Doplnená je i zoznamom literatúry a 3 prílohami.
„Inovácia fyzikálneho vzdelávania na Technickej univerzite vo
Zvolene“ prezentuje, okrem iného, aj čiastkové výsledky
pedagogického výskumu realizovaného na TUZVO. Autori
postupne podrobne analyzovali stav v oblasti fyzikálneho
vzdelávania na stredných školách v Slovenskej republike, ktoré
následne porovnávali s krajinami v zahraničí (Veľkej Británia,
Francúzsko a Nemecko).
Prvé dve kapitoly pojednávajú o reformách vzdelávania
a zaoberajú sa analýzou výučby na stredných školách
v niektorých
európskych
štátoch.
Porovnanie
obsahu
a náročnosti vyučovania fyziky v jednotlivých krajinách má
výpovednú hodnotu v tom, ako sú budúci vysokoškolskí
študenti pripravení na absolvovanie náročného vysokoškolského
štúdia.
V tretej kapitole si autori kladú za úlohu Analyzovať súčasný
stav obsahu fyzikálneho vzdelávania na stredných školách,
a následne na to i na vysokých školách technického smeru
u nás a vo vybraných krajinách. V tejto kapitole, aj napriek

tomu, že nadpis avizuje veľmi zaujímavú časť monografie,
autori akosi „uleteli“ od avizovanej problematiky a venujú sa iba
fyzikálnemu vzdelávaniu na spomínanej Technickej univerzite
vo Zvolene. Absentuje analýza existujúceho stavu aspoň
niektorých vybraných technicky zameraných univerzít na
Slovensku.
Veľmi “pekným“ dojmom pôsobí spracovanie štvrtej kapitoly.
Autori sa pri jej samotnom zostavovaní opierali o svoje
poznatky a skúsenosti, ako aj názory popredných metodikov
z teórie vyučovania. Celú kapitolu považujem za veľmi dobre
spracovanú. Čitateľ v nej nájde množstvo návodov, inšpirácií
pre inovovanie výučby predmetu Fyzika. Vysoko oceňujem
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skutočnosť, že autori navrhli experimenty, ku ktorým pripravili
metodické listy pre pedagógov i študentov.

sa dobrým zdrojom informácií v tejto problematike nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí.

Záverom možno konštatovať, že kompletný text monografie
preukazuje kvalitné rozpracovanie danej problematiky.
Predložená analýza je spracovaná na profesionálnej úrovni, je
reálna a verne reflektuje inovácie realizácie fyzikálne
zameraných predmetov.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných
vied, Katedra techniky a technilógií
e-mail: Jan.Stebila@umb.sk

Zároveň
podporuje
oblasť
teoretických
poznatkov
s praktickými výstupmi. Monografia má všetky predpoklady stať

Recenzia na monografiu vznikla s grantovou podporou MŠVVaŠ
SR pre projekt KEGA 005 UMB-4/2011.
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