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Vážení þitatelia,
prišla jeseĖ a tak aj v treĢom roku vydávania þasopisu sa Vám
dostáva do rúk þasopis þíslo 2, ktorý na základe pozitívnych
ohlasov doma i v zahraniþí, má tohto roku vo svojom obsahu
zaradených takmer 50 príspevkov a rozsahom viac ako 120
strán. ýo je veĐmi pozitívne konštatovanie.
Na úvod sa Vám ospravedlĖujeme za zverejnenú nesprávnu
informáciu, ktorá bola napísaná v úvodníku þasopisu þ. 1, roþ.
3/2014, kde uvádzame „... 40. roþníku medzinárodnej vedeckoodbornej konferencií ...“, (správne je 30. roþník ....). Táto chyba
sa stala pri editovaní textu a pri jej zistení už bol þasopis v tlaþi.
NakoĐko je þasopis prioritne zameraný na technické
vzdelávanie na všetkých typoch škôl v SR, je potrebné v tejto
súvislosti sa zastaviĢ pri dvoch míĐnikoch, ktoré svojim
spôsobom rezonujú aj v jednotlivých príspevkoch tohto þísla
þasopisu.
Prvým míĐnikom je už spomínané 30. výroþie organizovania
medzinárodných vedecko-odborných konferencií na zaþiatku
Pedagogickou fakultou v Banskej Bystrici, neskôr Fakultou
prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ku
ktorej sa ako spoluorganizátori pridali Pedagogická fakulta
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulta humanitných
a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.
Prierez históriou organizovania jednotlivých konferencií pod
názvom „30-roþná história technického vzdelávania riešená na
konferenciách Technické vzdelávanie ako súþasĢ všeobecného
vzdelávania“ autori (M. Kožuchová, J. Stebila) prezentujú
prostredníctvom piatich etáp. Každú etapu špecifikujú
a uvádzajú osobnosti, ktoré v danom historickom období
významne ovplyvĖovali technické vzdelávanie v ýeskoslovensku,
neskôr po osamostatnení, na Slovensku i v ýechách.
Druhým míĐnikom sú prezentované informácie zamerané na
rozvíjanie technického vzdelávania na vybraných základných
školách v rámci realizovaného národného projektu (Podpora

profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej
výchovy zameranej na rozvoj pracovných zruþností a práca
s talentami). V príspevku pod názvom „Aktivity v rámci

národného projektu dielne a PK pri ŠPÚ so zameraním na
uþebný predmet technika“, autori (J. Pavelka, J. Kuzma)
prezentujú
veĐmi
zaujímavé
informácie
o priebehu
realizovaných aktivít v rámci národného projektu. V príspevku
sú obsiahnuté informácie najmä o aktivite A1.1, ktorá je
zameraná na posilnenie materiálno-technickej bázy pilotných ZŠ
zapojených v projekte a na zavádzanie inovatívnych modelov
výuþby v uþebnom predmete Technika, s prepojením na
zážitkové uþenie sa žiakov na II. stupni ZŠ.
S materiálno-technickým
zabezpeþením
vyuþovania
predmetu Technika je úzko spojená v projekte aktivita firmy
KVANT spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá je vybraným
dodávateĐom uþebných pomôcok, didaktickej a prezentaþnej
techniky. Viac o aktivitách firmy KVANT sa þitateĐ dozvie
v príspevkoch zameraných na danú aktivitu.
Záverom možno konštatovaĢ, že þitateĐ v þasopise nájde
veĐmi veĐa zaujímavých informácií na rôzne témy od autorov zo
zahraniþia i zo Slovenska. Želám všetkým þitateĐom, aby si našli
vhodný príspevok a v Ėom veĐa inšpirácie pre svoju tvorivú
prácu.
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AKTIVITY V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU "DIELNE" A PK PRI ŠPÚ
SO ZAMERANÍM NA UČEBNÝ PREDMET TECHNIKA
ACTIVITIES UNDER NATIONAL PROJECT "WORK" A PK AT ŠPÚ
FOCUSING ON TEACHING OBJECT TECHNOLOGY
Jozef PAVELKA, Jozef KUZMA
Abstrakt
Autori v príspevku prezentujú informácie o priebehu realizácie aktivít v rámci národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov
základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami“, ktorého zodpovedným riešiteľom je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave a Štátneho
pedagogického ústavu v revízií a inovácií cieľov a obsahu Štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
Keďže aktivity projektu majú pomerne široký záber, v príspevku sú obsiahnuté informácie najmä o aktivite projektu A1.1, ktorá je
zameraná na posilnenie materiálno-technickej bázy pilotných ZŠ v projekte zapojených a na zavádzanie inovatívnych modelov výučby
v učebnom predmete technika, s prepojením na zážitkové učenie sa žiakov.
Kľúčové slová: národný projekt, Štátny vzdelávací program, revízia Rámcového učebného plánu, Štátny inštitút odborného
vzdelávania, Štátny pedagogický ústav, profesionálna orientácia žiakov, aktivity projektu, učebný predmet technika na ZŠ
Abstract
The paper presents information about the implementation of the national project activities Supporting Guidance of Primary School
Pupils for Vocational Education and Training through the Development of Polytechnic Education Aimed at Developing Job Skills and
Working with Talents, that is dealt by the State Institute of Vocational Education in Bratislava and within the National Institute for
Education in revision and innovation of the objectives and content of the National education program in the educational area Man and
the world of work. Since the project activities have a relatively wide range, the paper focuses on information about the particular
project activity A1.1, which is aimed at strengthening the material-technical base of pilot primary schools involved in the project and
implementation of innovative teaching models into the subject technology linked to experiential learning of pupils.
Keywords: National project, National education program, revision of the framework curriculum, State Institute of Vocational
Education, National Institute for Education, professional guidance of pupils, project activities, teaching equipment in primary school
Na úvod

projektu zariadením odborných učební techniky a mnohé aj pre
učebné predmety biológia, fyzika a chémia. Projekt predpokladá
účasť takmer 5000 žiakov základných škôl.
Okrem toho je projekt orientovaný aj na prípravu a ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov a rozvoj ich
kompetencií potrebných pri očakávanej premene tradičnej školy
na modernú.
Na pláne je preškolenie približne 1000 pedagógov techniky,
biológie, chémie a fyziky, ako aj 500 výchovných poradcov, aby
pomohli základným školám usmerniť žiakov študovať ďalej,
podľa ich talentu a schopností.
Realizáciou projektu „Dielne“ budú žiaci zo zapojených ZŠ
efektívnejšie zorientovaní v problematike profesijnej orientácie
na OVP a dokážu reálnejšie posúdiť svoje budúce pracovné
možnosti pri vlastnej profesijnej voľbe. Všetky aktuálne
a potrebné informácie k projektu sú sprístupnené na
www.zsodborne.sk.
Už spomínaná aktivita A 1.1 sa sústredí predovšetkým na
podporu polytechnickej výchovy žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov – učiteľov techniky v ZŠ.
Pri pilotnom overovaní sa realizátori projektu zameriavajú na
zistenie a stanovenie správneho pomeru medzi vynaložením
zdrojov do MTZ a UP pilotných škôl a inovácie foriem a metód
vyučovania vo vzťahu k zmene v postojoch žiaka k budúcej
profesijnej orientácie.
V rámci čiastkovej aktivity 1.1.1 bolo už apríli 2014
realizované
materiálno-technického
vybavenie
pre
49
odborných učební - školských dielní v pilotných základných
školách.
Nové odborné učebne, didaktické pomôcky a zariadenia boli
realizované v rámci čiastkovej aktivity 1.1.2 Metodická podpora,
a to formou konzultácií, poradenstva, podporných materiálov,
dotazníkov, alebo kontrolami. Metodickú podporu k využívaniu

V programovom vyhlásení Slovenskej vlády je zdôraznený
význam a podpora technického vzdelávania ako kľúčového
faktora, ktorý pozitívne ovplyvňuje hospodársky vývoj v krajine
a tým aj životnú úroveň. Jednou z úloh naplnenia
programového vyhlásenia vlády by malo byť uskutočnenie
zásadných zmien v technickom vzdelávaní na všetkých
úrovniach školského systému. Z programového vyhlásenia vlády
je zrejmá aj opodstatnenosť požiadavky na úpravu rozsahu
výučby techniky a zmeny obsahu a foriem technického
vzdelávania.
1. Informácie o vývoji národného projektu „Dielne“
a činnosti pracovnej skupiny Technika v období
05/2013 až 08/2014. Zameranie a ciele projektu
Špecifickými cieľmi projektu (ďalej aj pod pracovným názvom
„DIELNE“ a bližšie na www.zsodborne.sk) sú inovácia obsahu a
metód vyučovania s cieľom skvalitniť výstupy vzdelávania pre
potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Projekt, v ktorom realizuje svoje aktivity a PS-T (pracovná
skupina Technika) od mája 2013, sa orientuje aj na prípravu a
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, na získanie a
rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na
modernú. Má ambíciu podporiť aj rozvoj práce s talentami na
základných školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu
žiakov o odborné vzdelávanie a prípravu. V rámci práce
s talentami sú plánované tzv. odborné súťaže kombinovaných
družstiev ZŠ a SŠ, aby sa žiaci zoznámili s prostredím stredných
škôl.
Projekt predpokladá zapojenie až 500 základných škôl zo 7
vyšších územných celkov Slovenska (okrem Bratislavského
kraja). Spolu 49 základných škôl je už vybavených z národného
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odborných učební v ZŠ priebežne realizujú externí zamestnanci
projektu
(v
každom
územnom
celku
konvergencie)
s dodávateľom MTZ a UO. Ich úlohou je aj koordinovanie
všetkých činností súvisiacich splnením úloh v príslušnom
regióne včítane administrácie a zberu výsledkov z evalvácie
procesu realizácie projektu.
V čiastkovej aktivite 1.1.3 Kontinuálne vzdelávanie učiteľov
techniky na ZŠ bol vypracovaný a schválený program na
podporu polytechnickej výchovy a profesijnej orientácie žiakov.
Samotné kontinuálne vzdelávanie je určené kvalifikovaným
i nekvalifikovaným učiteľom 49 pilotných základných škôl, ako
aj pre učiteľov 451 zapojených nepilotných škôl.
Začiatok vzdelávania bol z určitých pomalých procesov pri
verejnom obstarávaní presunutý predbežne na január 2015.



účasť na 1. konferencii projektu s príspevkom „Technické



vypracovanie
a administrácia
evalvačných
nástrojov
(dotazníkov
pre žiakov
a učiteľov, záznamov
zo
štruktúrovaných rozhovorov a záznamov z návštev na
vyučovacích hodinách),
kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a spracovanie výsledkov
získaných z pilotných i nepilotných ZŠ.

1.1 Niektoré základné aktivity a vykonané práce členmi
PS – T v učebnom predmete technika v období
05. 2013 – 08.2014





Medzi ďalšie projektové aktivity A 1. 1 boli zaradené nemenej
významné úlohy, ktorými je pripravované prostredie
a podmienky na jeho očakávanú úspešnú realizáciu. Išlo
o niektoré nasledovné najdôležitejšie aktivity v období máj 2013
– august 2014:



K základným aktivitám PS – T v uvedenom období patrili:




















vzdelávanie - integrálna súčasť všeobecného vzdelávania v
nižšom strednom vzdelávaní“(autori: J. Kuzma – J. Pavelka),

výber externých členov a zostavenie tímu pracovnej skupiny
pre učebný predmet,
vypracovanie harmonogramu postupu prác v pracovnej
skupine na obdobie 05. – 12. 2013,
spracovanie analýzy plánovanej dodávky MTZ a UP na
pilotné školy s nasledovným využitím v navrhovaných
tematických okruhov, celkov a tém,
vypracovanie návrhu tematických okruhov: Človek
a technika; Konštruovanie a navrhovateľské činností;
Materiály a technológie; Elektrická energia; Technika –
domácnosť - bezpečnosť; Ako veci fungujú; Domáci
majster,
vypracovanie návrhu časovej dotácie pre techniku
v učebnom pláne pilotných škôl pre 6. – 8. ročník / 1
vyučovacia hodina týždenne,
vypracovanie návrhu a zdôvodnenie potreby systémovej
zmeny a vyučovania učebného predmetu Technika v nižšom
strednom vzdelávaní v základnej škole,
vypracovanie pilotného návrhu charakteristiky, cieľov,
obsahu a očakávaných výkonov,
zapracovanie pripomienok po recenzovaní vzdelávacieho
štandardu pre projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov
– Kód ITMS projektu: 2611013054,
pracovné stretnutie členov PS-T , účasť a prezentácia
zámerov
projektu
na
medzinárodnej
konferencii
o všeobecnom technickom vzdelávaní vo Veľkej Lomnici 08.09.2013,
vypracovanie a akreditovanie Vzdelávacieho programu
inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov techniky









budovanie a zariaďovanie odborných učební techniky na
vybraných 49 pilotných ZŠ,
zabezpečovanie verejného obstarávania na zabezpečenie
fungovania projektových stredísk a podmienok pre realizáciu
IKV,
evalvačné prieskumy u žiakov a učiteľov na 49 zapojených
ZŠ formou dotazníkového prieskumu a riadených
rozhovorov,
realizované pracovné cesty na zapojené ZŠ a iné ZŠ
s cieľom konzultácii, poradenstva, kontroly a overovania
priebehu vzdelávania, priebežné sledovanie vyučovania
a zaznamenávanie zmien vo forme a metodológii vyučovania
(riešiteľmi/internými
a
externými
odbornými
zamestnancami) zapojenými do projektu,
spolupráca určených členov PS-T s kanceláriou projektu pri
výbere lektorov IKV,
realizované
pracovné
zahraničné
cesty
interných
a externých zamestnancov za účelom získania skúseností
s uplatnením polytechnickej výchovy v EÚ (Švajčiarsko,
Nemecko),
spracovanie
parciálnych
správ
o dosahu
a dopade
realizovaných aktivít pod vplyvom o nových metód a foriem
vzdelávania so zameraním na profesijnú orientáciu žiakov ZŠ
posilnením polytechnickej výchovy.

1.2 Zameranie a prehľad o činnosti PK Č a SP pri ŠPÚ
Predmetová komisia pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce
aj na základe spomenutého programového vyhlásenia
Slovenskej vlády o význame a podpore technickému
vzdelávaniu, pod vedením jej predsedu prof. Ing. T. Kozíka,
DrSc., vypracovala východiskovú štúdiu „Analýza a zdôvodnenie
revízie Vzdelávacej oblasti Človek a svet práce“, ktorú
publikovala aj v učiteľských novinách a ktorou členovia PK
zdôraznili zanedbávanie technického vzdelávania na základnej
škole pretrvávajúce najmä od roku 1990 a fakt, že reforma
z roku 2008, od ktorej sa očakávalo aspoň čiastočné zlepšenie
daného stavu, je pre učiteľov Techniky na základných školách
veľkým sklamaním. Štúdia uvádza dôvody uskutočnenia zmien
v cieľoch, obsahu i časovej dotácii pre učebné predmety
Pracovné vyučovanie a Technika vo Vzdelávacej oblasti Človek
a svet práce aj s poukázaním na Technické vzdelávanie
v niektorých vyspelých krajinách EÚ.
Za úspech, aj vzhľadom na množstvo často neodborných
invektív, považuje PK ČaSP dosiahnutie súčasného stavu (aj po
rokovaní so štátnym tajomníkom M ŠVVaŠ SR a vďaka podpore
technickému vzdelávaniu zo strany ministerstva) vo
vypracovanom návrhu Rámcového učebného plánu pre ZŠ
a obsahu vzdelávania pre ISCED1 – VŠ Pracovné vyučovanie
a ISCED – VŠ Technika, ktoré nateraz prešli verejným
i rezortným pripomienkovaním, sú pripravené na schválenie
s predpokladanou platnosťou od 01. 09. 2015.

„Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete Technika
na ZŠ“,

spracovanie návrhu požiadaviek na kvalifikačné predpoklady
lektorov KV a ich odborný výkon,
spracovanie návrhu metodického usmernenia lektorom
v súlade s akreditovaným vzdelávacím programom,
spracovanie návrhu štruktúry metodických materiálov pre
PS-T,
vypracovanie prvých návrhov metodických materiálov
a TVVP pre 6. – 8. ročník pre lektorov KV-T a frekventantov
vzdelávania (učiteľov techniky v NSV ZŠ),
spracovanie návrhu k využitiu MTZ a UP k realizácii
zážitkového vyučovania v učebnom predmete technika,
vypracovanie formulára na realizáciu obhliadky a rozhovoru
s učiteľmi techniky (spoluúčasť PS-T na vytvorení
predmetného materiálu),
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Ide o nasledujúce skutočnosti / zmeny:









pre učebný predmet technika, 56% žiakov aj pod týmto
vplyvom posilnilo svoj kladný vzťah k učebnému predmetu
technika a možnosť samostatne pracovať s novými učebnými
pomôckami signifikantne ovplyvnila postoj u 596 respondentov
t.j. 35,22%.
Z analýzy výsledkov z dotazníkov pre učiteľov, z rozhovorov
s učiteľmi a z návštev vyučovacích hodín sme zistili, že 47,17 %
z 53 respondentov – učiteľov techniky považuje osobnú účasť
na kontinuálnom vzdelávaní k využitiu MTZ a UP pri uplatňovaní
inovatívnych metód a foriem práce za veľmi potrebnú dôležitú
a ďalších 40 % ako skôr potrebnú resp. potrebnú z hľadiska
„dozvedieť sa niečo nové“. Len jeden učiteľ odpovedal, že
považuje svoju účasť na absolvovaní vzdelávania za
nepodstatnú, pričom z pilotných škôl vieme, že techniku
vyučuje 41,51 % žien a 30,19 % zo všetkých respondentov,
ktorí učia techniku na pilotných ZŠ nemajú požadovanú
aprobáciu.
Podľa názoru takmer 70 % učiteľov je MTZ a sortiment
dodaných učebných pomôcok dodaných na pilotné školy v rámci
projektu plne a viac vyhovujúci a 50,94 % z nich predpokladá,
že budú mať na hodinách techniky viac možností na
vykonávanie praktických činností so žiakmi. MTZ a UP
nevyhovujú len dvom učiteľom.
Viac ako 92 % respondentov sa vyjadrilo, že dodané MTZ
a UP najviac umožnia rozvinúť u žiakov zručnosti zo strojového
opracovania technických materiálov (47,17 %) a z ručného
opracovanie technických materiálov (45,28 %). Na položku
„Podľa Vás, ktoré dodané MTZ a UP pre ktorý tematický celok
najviac pozitívne ovplyvnia žiakov pri výbere budúcej strednej
odbornej školy? podľa respondentov ovplyvní dodané MTZ a UP
pre tematický celok Materiály a technológie (41,51 %), Ako veci
fungujú (24,53 %) a Domáci majster (13,21 %).
Návštevy vyučovacích hodín techniky a záznamy z nich
realizovali na školách po dodávke MTZ a UP v rámci projektu
regionálni spolupracovníci. Ako zo spracovaných štatistík
vyplýva, tak sa celkovo uskutočnilo 57 návštev na vyučovacích
hodinách techniky v 49 pilotných základných školách, najviac
v 7. ročníku (37,50 %) a najčastejšie s preberaným tematickým
celkom Materiály a technológie na 10 vyučovacích hodinách,
pričom 36 vyučovacích jednotiek bolo realizovaných v školskej
odbornej učebni pre techniku (63,16%).
Na navštívených hodinách, k našej nateraz spokojnosti,
učitelia techniky (64,91%) organizovali prácu žiakov s učebnými
pomôckami (napr. nástroje, stavebnice, modely...) s uplatnením
pozorovania, experimentovania, pokusu a takmer 57 z nich
spájali nové poznatky s možnosťami ich využitia v praktickom
živote a uvádzali možnosti využitia nových poznatkov
(preberaného učiva) v rôznych povolaniach a profesiách.
Pracovný list žiaka využilo na vyučovacej hodine 59,65 %
učiteľov techniky a rozvoj psychomotorických zručností u žiakov
v rámci samostatnej práce žiakov na výrobkoch takmer 58 %.
Z celkového počtu navštívených vyučovacích hodín sme
zistili plnenie cieľov projektu na 73,33 % a takmer splnenie
v 21,67 % navštívených a pozorovaných vyučovacích hodín.
Po týchto našich doterajších skúsenostiach sme dospeli
k názoru, že na prevažnej časti pilotných škôl pristúpilo
vedenie, učitelia a žiaci veľmi zodpovednej realizácii zámerov
projektu. Avšak až záverečná komparácia zozbieraných
výsledkov s pomocou uvedených evalvačných nástrojov,
zhodnotenie využívania MTZ a UP v školskom roku 2014/2015
a vyhodnotenie
úspešnosti
inovačného
kontinuálneho
vzdelávania
kvalifikovaných
i nekvalifikovaných
učiteľov
techniky v ZŠ nám umožní prijať v rámci projektu hodnotiacu
správu.

navýšenie počtu vyučovacích hodín o jednu v učebnom
predmete pracovné vyučovanie v 3. a 4. ročníku primárneho
vzdelávania ZŠ t.j. po 1 vyuč, hod. / týždeň; spolu 2 vyuč.
hodiny,
premiestnenie tematického celku z oblasti pestovateľských
prác do obsahu učebného predmetu prírodoveda a opačne
z prírodovedy učivo o elektrickej energii do 4. ročníka
tematického celku Základy konštruovania v pracovnom
vyučovaní (garant: Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.),
navýšenie počtu vyučovacích hodín o štyri v učebnom
predmete technika v 5. až 9. ročníku nižšieho stredného
vzdelávania ZŠ t.j. po 1 vyuč, hod. / týždeň; spolu 5 vyuč.
hodín,
vyriešenie nepriaznivého stavu v povinnom predmete
Technika z hľadiska viac zložiek (garant: prof. PaedDr. Jozef
Pavelka, CSc.),
učebný predmet s kontroverzným názvom Svet práce –
tvorba životného prostredia by sa tak stal voliteľným, ale nie
povinným učebným predmetom.

Všetky uvedené navrhované zmeny sú v súlade s hlavnými
cieľmi aj projektu „Dielne“ so snahou pozitívne výsledky,
zistenia a skúsenosti z projektu implementovať v budúcnosti do
Štátneho
vzdelávacieho
programu
a pedagogickej
dokumentácie pre učebný predmet Technika pre nižšie stredné
vzdelávanie v základnej škole.
2. Vybrané informácie z evalvačnej analýzy aktivít
v pilotných školách projektu
Z výsledkov dotazníkov pre žiakov pilotných škôl sme mohli
zistiť ich vzťah k technickému vzdelávaniu a záujem žiakov
o techniku (65,10% na začiatku projektu). Už aj toto zistenie
potvrdzuje zmysluplnosť, opodstatnenosť a ciele projektu

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

Výsledky
signalizujú
pre
tvorcov
cieľov,
obsahu
a pedagogických dokumentov, aby bol učebný predmet
technika v základnej škole realizovaný hlavne prostredníctvom
zážitkového vyučovania cez praktické pracovné činnosti,
cvičenia, pokusy, experimenty s možnosťou sebarealizácie
jednotlivca či tímu pri práci na vlastnom výrobku.
Zo štatistík dostupných dát, ktoré sme získali v rámci
projektu po administrácii dotazníkov pravda nie je možné
vypracovať hĺbkovú analýzu so zistením rôznych závislostí
a s prenesením na celú populáciu, avšak výsledky v percentách
alebo početnosti nám umožňujú v rámci projektu do určitej
miery prijať zistenia a konštatovania, resp. segmentovať
respondentov napr. podľa pohlavia, ročníka alebo kraja.
Určite sa ako jednoznačná a správna sa ukazuje podpora
projektu pri zveľaďovaní MTZ a budovaní moderných učební
a v podpore zlepšovania a skvalitňovania voľno-časových aktivít
v technickom vzdelávaní na základnej škole.
Výsledky z administrovaného dotazníka tiež ukázali, že žiaci
prejavili dostatočný záujem úprimne a pravdivo vyjadriť svoje
postoje a názory k učebnému predmetu technika v nižšom
strednom vzdelávaní na ZŠ i k podmienkam, v ktorých sú ciele a
obsah predmetu realizované. Nie je im ani ľahostajný postoj k
budúcej profesijnej orientácii a potrebe nadobudnutia
primeraného technického a prírodovedného vzdelania.
Tieto výsledky potvrdili aj odpovede žiakov (respondentov)
z druhého dotazníka realizovaného po dodávke MTZ a UP na
pilotné školy. Z odpovedajúcich žiakov na dotazník 60% z nich
zaregistrovali a pozitívne hodnotia vybavenosť odbornej učebne

4

Časopis Technika a vzdelávanie, 3, 2014, č. 2
3. Metodické materiály vyhotovené PS-T pre IKV PZ Technika

Modul 2: Inovačné metódy a stratégie vo vyučovaní predmetu
Technika na ZŠ - 37/34 hod.
Modul 3: Praktické činnosti vo vyučovaní predmetu Technika
v 6. – 8. ročníku ZŠ - 19 hod.
Modul 4: Profesijná orientácia žiakov - 4 hod.

V období mesiacov máj až október 2013 pracovná skupina –
technika (PS – T) vypracovala a prostredníctvom ŠIOV
ministerstvu školstva na akreditáciu postúpila Program
kontinuálneho
inovačného
vzdelávania
pedagogických
zamestnancov – učiteľov techniky (IKV PZ – T). V závere roka
(december 2013) bol program ministerstvom školstva
akreditovaný. Garantkou predmetného programu je PaedDr. I.
Plachá, na vypracovaní programu participovali najmä páni prof.
PaedDr. M. Ďuriš, CSc. z FPV UMB v B. Bystrici, PaedDr. J.
Kuzma, PhD. z ŠPÚ v Bratislave a prof. PaedDr. J. Pavelka, CSc.
z FHPV PU v Prešove. Východiskovými materiálmi, ktoré PS – T
považovala za nevyhnuté najskôr vypracovať a následne použiť
pri vypracovaní IKV PZ – T boli materiály:

Modul 1 je určený len pre učiteľov techniky, ktorí techniku
v ZŠ vyučujú, avšak pre jej výučbu nemajú požadovanú
kvalifikáciu. Cieľom modulu je pochopiť a osvojiť si špecifiká
učebného predmetu Technika (ISCED 2) a všetky potrebné
zručnosti spojené s jeho realizáciou v školskej praxi (ciele,
obsah, plánovacia a realizačná činnosť atď.). Moduly 2 až 4
sú určené pre všetkých učiteľov techniky. Celkový rozsah
vzdelávania predstavuje 60 hodín, pričom teoretická časť
(moduly 1, 2 a 4) je naplánovaná v rozsahu 41 hodín
a praktická časť (modul 3) v rozsahu 19 hodín.
Pre lektorov IKV PZ – T a všetkých frekventantov, ktorí sa
v období od mesiaca september 2014 vzdelávania zúčastnia
pripravila PS – T metodické materiály, ktoré všetci dostanú
počas vzdelávania v elektronickej podobe na CD. Metodické
materiály majú formu vyhotovenia buď ako dokument
programu Word (napr. Vzdelávací štandard techniky pre 6. až
8. roč. ZŠ – pilotné školy, tematické výchovno-vzdelávacie
plány, možné modely vyučovacích hodín pre vybrané témy
vyučovania, pracovné listy a pod.), Excel alebo PowerPoint.
Prehľad metodických materiálov poskytuje tabuľka.

1. Analýza materiálno-technického zabezpečenia národného
projektu „DIELNE“ vyučovacieho predmetu Technika.
2. Vypracovanie návrhu systémovej zmeny a vyučovania
učebného predmetu Technika v ZŠ – pilotné školy.
3. Návrh členenia prvkov MTZ – Technika do tematických
okruhov povinného vyučovacieho predmetu Technika pre
pilotné školy.
Program IKV PZ - T je vytvorený zo štyroch vzdelávacích
modulov, t.j.:
Modul 1: Úvod do didaktiky techniky - 3 hod.
Tabuľka 1 Prehľad metodických materiálov pre IKV PZ – Technika
Názov metodického materiálu

Materiál pre
ročník
6. – 8.
6., 7., 8.
6.
6.

Vzdelávací štandard techniky – pilotné ZŠ
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Vlastnosti dreva
Technol. ruč. obrábania a sprac. dreva. Meranie, obrysovanie
a rezanie dreva. Výrobok z dreva.
Drôt a dizajn, výroba malých dekoratívnych predmetov (šperkov).
Drôtikovanie.
Elektrárne a ich význam
Enviromentálna výchova
Enviromentálny softvér - Elektrická energia
Enviromentálny softvér
Prenos a rozvod elektrickej energie 1
Prenos a rozvod elektrickej energie 2
Prenos a rozvod elektrickej energie
Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie
Drôtikovanie
Hlukomer
Hlukomer - hluk a meranie hluku
Výroba elektrickej energie
Bezpečené napätie
Človek a technika
Elektrická schéma
Kovy - teória
Meranie, obrys., strihanie a prebíjanie plechu
Výroba malých dekoratívnych predmetov - miska
Súprava na výrobu obnoviteľnej energie
Elektrochemická sada
Fotovoltaický panel
Galvanické pokovovanie
Technický výkres
Základné druhy technických materiálov – plasty
Kombinovaný výrobok - stojanček na špáradlá
Opracovanie plastov
Vodoinštalácia

6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6., 7.
6., 7
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8
8.
8.
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Druh
materiálu
Word
Word
MP + PL - Word
MP + PL + TD +
PP - Word
MP + PL + PP Word
PPPr
MN
MN
MN
PL
PL
PPPr
MN
PPPr
MN
PPPr
PPPr
PPPr
PPPr
PPPr
MP + 4 PL
MP + 2 PL + TD
MP + PL + PP
MN
MN
PPPr
PPPr
PPPr
MP + 2 PL
MP + TD
MP + PP + TD
MP

Autor
PS - T
Plachá, Oľhová, Babiak
Plachá
Plachá
Plachá
Plachá
Plachá
Plachá
Plachá
Plachá
Plachá
Plachá
Plachá
Plachá
Ďuriš
Ďuriš
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Oľhová
Oľhová
Oľhová
Oľhová
Oľhová
Oľhová
Oľhová
Pavelka
Babiak
Babiak
Babiak
Lukáčová
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Montáž vodoinštalačných prvkov
Domáce spotrebiče
Skleníkový efekt
Autíčko na vodíkový pohon
Spaľovací motor
Sifón
Vodovodná batéria
Vodomer
WC splachovač
Žiacka magnetická sada
Sporák
Kúrenie
Sústruženie
Voda
Príklady a možnosti didaktického využitia MTZ projektu "Dielne" v
pilotných školách vo výučbe predmetu Technika v 6. až 8. roč. ZŠ
Súpis spotrebného materiálu a pomôcok

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
6. – 8.

MP + 2 PL
MP + PL
MN
MN + PPPr
PPPr
MN + PPPr
MN + PPPr
MN + PPPr
MN + PPPr
MN + PPPr
PPPr
PPPr
PPPr
PPPr
Excel

Lukáčová, Pavelka
Lukáčová
Babiak
Babiak
Kuzma
Lukáčová
Lukáčová
Lukáčová
Lukáčová
Lukáčová
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Pavelka
PS – T

6. – 8.

Word

PS - T

Vysvetlivky: MP – metodická príprava, PL – pracovný list, TD – technická dokumentácia, PP – pracovný postup, MN – metodický návod,
PPPr – PowerPointová prezentácia.
4. Aktivity projektu a PS-T plánované na nasledujúce
obdobie. Materiál "MTZ - zážitky"

pokrok
najmä
do
oblasti
materialno-technického
a priestorového zabezpečenia výučby techniky na Slovensku.
Didakticky fundovaný, šikovný a zanietený pedagóg – učiteľ
techniky - však aj za súčasných podmienok dokáže meniť
tradičné postupy výučby techniky na netradičné. Netradičnosť
pritom nespočíva len vo využívaní napr. interaktívnej tabule
alebo zavádzaní problémového, či projektového vyučovania. Tá
sa premieta najmä do prístupov k žiakom a k využívaniu napr.
učebných pomôcok doteraz neobvyklým spôsobom – napr.
zážitkovým spôsobom.

Z aktivít a materiálov, ktoré budú v nasledujúcom období
v rámci PS – T i manažmentu projektu realizované
a vypracované uvádzame:











správa o využívaní odborných učební za šk. r. 2013/2014,
odporúčania
na
tvorbu
normatívov
základného
a doplnkového vybavenia pre všetky školy,
správa o dosahu inovovaného obsahu, metód a foriem
vzdelávania so zameraním na profesijnú orientáciu žiakov ZŠ
posilnením polytechnickej výchovy a metodickej podpory pre
zapojené školy,
odporúčania pre zaradenie nových voliteľných predmetov na
ZŠ s orientáciou na podporu polytechnickej výchovy
a profesijnú orientáciu žiakov ZŠ,
analytická správa - Vyhodnotenie pilotného overovania
a spracovania odporúčaní pre zaradenie nových voliteľných
predmetov,
návrhy nových predmetov, úpravy vzdelávacieho obsahu,
overenie návrhov základného a doplnkového vybavenia škôl,
vyhodnotenie pilotného overovania za predmety,
monitorovanie odborných učební,
metodická podpora pilotným školám – konzultácie,
poradenstvo a pod.

Príklad:
Doposiaľ učitelia techniky používali stáložiarnu spájkovačku pri
preberaní témy vyučovacej hodiny Spájkovanie kovov. S cieľom
vytvoriť na hodine techniky „priestor“ pre zážitky žiakov, je
možné spájkovačku použiť v rámci:






Podklady na vypracovanie uvedených materiálov budú
získavané prieskumnými nástrojmi (dotazník pre učiteľa,
dotazník pre žiaka, rozhovor s učiteľom, záznam z vyučovacej
hodiny a pod.), ktoré vypracujú odborní zamestnanci
jednotlivých predmetov (technika, fyzika, biológia a chémia).
Prieskumné nástroje budú v školskej praxi aplikované každý
štvrťrok alebo polrok a to buď prostredníctvom regionálnych
zamestnancov projektu (v každom zo 7 VÚC je 1 pracovník –
rozhovor
s učiteľom,
záznam
z vyučovacej
hodiny),
prostredníctvom externých zamestnancov projektu (v každom
regióne sú 4 až 6 externí zamestnanci – rozhovor s učiteľom,
záznam z vyučovacej hodiny) alebo hromadne prostredníctvom
internetovej stránky ŠIOV (dotazníky).





Na hodinách techniky tradične alebo netradične?
V nasledujúcom nemienime venovať pozornosť stavu realizácie
výučby techniky na nižšom stupni stredného vzdelávania v ZŠ
v SR súčasnosti. Je všeobecne známe, že reformné zmeny
v predošlom období výrazným spôsobom prispeli len
k nesystémovej podpore výučby techniky a nepriniesli žiaden

Tematického celku (TC): Konštruovanie a navrhovateľské
činnosti / téma: Konštrukčné spoje / 8. roč. – napr.
navrhnúť a prakticky overiť (preukázať) vodotesnosť
spájkovaného spoja,
TC: Materiály a technológie - kovy / téma: Technológie
ručného spracovania plechu a drôtu / 7. a 8. roč./ zhotovenie spájkovaných spojov na výrobku a skúmanie ich
pevnosti,
TC: Materiály a technológie - drevo / téma: Technológie
ručného spracovania dreva – povrchové úpravy / 7. a 8.
roč./ - zhotovenie ozdôb vypaľovaním na povrchu výrobku,
TC: Ako veci fungujú / téma: Princíp činnosti... / 8. roč.
(spájkovačka, žehlička, kulma na vlasy) – napr. demontáž
krytov zariadení (nefunkčných) a skúmanie princípu činnosti,
TC: Domáci majster / téma: Opravy a údržba v domácnosti
/ 7. a 8. roč. - napr. spájkovanie krytu proti dažďu na visiaci
zámok,
V rámci motivácie žiakov - viacúčelové využitie tepla
spájkovačky pri domácich kutilských prácach, efektívnosť
spájkovaného spoja (rýchlosť zhotovenia, pevnosť,
vodotesnosť, el. vodivosť...) - plošný spoj v osobnom
počítači; napr. inštruktáž postupu zhotovenia spájkovaného
spoja: plech - plech, plech - drôt, príklady použitia v praxi
(napr. uhlík elektromotorčeka).

Zážitok: "Teplom varím, spájam, zdobím, chránim, skrášľujem

i ohrozujem".

Jedným z dôležitých čiastkových cieľov národného projektu
„Dielne“ je prostredníctvom pilotným školám dodaného MTZ
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a UP vytvoriť také podmienky pre učiteľov a žiakov, ktoré by
umocnením zážitkového učenia sa žiakov prispeli k zvýšeniu
záujmu žiakov o štúdium technických odborov v SOŠ. Pracovná
skupina – technika v zmysle uvedeného, pristúpila k napĺňaniu
tohto cieľa tým, že vypracovala aj metodický materiál s názvom

a hlavný zámer projektu, čo podporujú aj prvé zistenia
z prieskumov u žiakov a učiteľov na pilotných školách. Zo
strany PS -T môžeme konštatovať, že nám zadávané úlohy sú
pribežne plnené, že sú pripravené metodické materiály pre IKV
PZ Technika, MTZ a UP je v školách pripravené k realizácii
experimentálneho vyučovania techniky v 6. – 8. ročníku
pilotných ZŠ.

na vypracovanie predmetného materiálu bol zoznam
materiálno-technického zabezpečenia a učebných pomôcok
(MTZ a UP), podľa ktorého pilotné ZŠ boli vybavené v období
január až máj 2014. Metodický materiál Príklady... obsahuje
celkom 83 položiek MTZ a UP, z toho 43 položiek je úplne a 2
čiastočne nové, t.j. také, ktoré školy doposiaľ nemali
a v školách sa tieto doteraz bežne nepoužívali. Ako príklad
možno uviesť Autíčko na vodíkový pohon alebo obrábacie
stavebnicové stroje UNIMAT. Členovia PS – T materiál
Príklady... vyhotovili tak, že takmer ku každej položke (učebnej
pomôcke)
vypracovali
návrhy
a odporúčania,
v akom
tematickom celku, pri preberaní akej konkrétnej témy
vyučovacej hodiny, za akým didaktickým účelom môže učiteľ
danú učebnú pomôcku využiť vo výučbe tak, aby žiaci mali
možnosť absolvovať zážitok.

Zoznam bibliografických odkazov

Príklady a možnosti didaktického využitia materiálnotechnického zabezpečenia projektu "Dielne" v pilotných školách
vo výučbe predmetu Technika v 6. až 8. roč. ZŠ. Východiskom

http://www. zsodborne.sk/ - Podpora profesijnej orientácie

žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na
rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.
Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove,
Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
e-mail: jozef.pavelka@unipo.sk
PaedDr. Jozef Kuzma, PhD.,
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava
Slovenská republika

ZÁVER

e-mail: jozef.kuzma@statpedu.sk

Ako členovia PS – T na záver konštatujeme, že tvorcovia
projektu „Dielne“ v zásade správne a adresne vypracovali ciele

RETROSPEKTIVA K DISKUSII NÁVRHU ZMIEN V ŠTÁTNOM VZDELÁVACOM PROGRAME
RETROPERSPECTIVE OF THE DISCUSSION TO THE PROPOSAL CHANGES
IN THE NATIONAL EDUCATION PROGRAM
Tomáš KOZÍK
Abstrakt
Tvorba návrhu zmien v Štátnom vzdelávacom programe a diskusia k návrhu týchto zmien poukazuje na absenciu akceptovanej
koncepcie vzdelávania najširšou učiteľskou komunitou a verejnosťou a to v krátkodobom tak aj v dlhodobom horizonte. Na Slovensku
minimálne na 5-tich univerzitách existujú Pedagogické fakulty, na ktorých pracujú vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí však nie sú
dostatočne využívaní na riešenie závažných úloh rozvoja slovenskej vzdelávacej sústavy a inovácie vzdelávania. V diskusii k návrhu
zmien vzdelávacieho programu pre oblasť Človek a svet práce boli uvádzané dva problémové okruhy. Prvý okruh tvorili pripomienky
a názory súvisiace s názvom technického predmetu a podiel teoretickej zložky k praktickej. Druhý okruh pripomienok súvisel
s problematikou pestovateľských prác a prácami v domácnosti (šitie, varenie a pod.)
Kľúčové slová: Štátny vzdelávací program, komisia Človek a svet práce, technické vzdelávanie, technický predmet
Abstract
Creation of the amendments in the National Education Programme and the discussion about this proposal indicates the absence of
conception in the education system which could be accepted with the community of teachers and also the public, both in the short and
long term. In the Slovakia exists at least 5 universities with the Faculties of Education. Here are working highly qualified experts.
Nevertheless, they are sufficiently used solving the important problems in development of the Slovak education system and innovations
in education. In the discussion about the proposal changes of the education program for the area Man and the World of Work were
setup two problem areas. The first one consisted from comments and opinions relating to the name of technical subject and the
proportion between the theoretical and practical part. The second area was connected with works in the garden and the household
(sewing, cooking, etc.).
Key words: national education program, the commission Man and the World of Work, technical education, technical subject
Úvod

absentujúcej koncepcie vzdelávania a to ako v krátkodobom,
tak aj v dlhodobom horizonte, ktorá by bola všeobecne prijatá,
akceptovaná a dôsledne v edukačnej praxi aj presadzovaná.
Bez jasne a jednoznačne definovaných cieľov vzdelávania
zohľadňujúcich rozvojové trendy v spoločenskej, ale aj

Neutíchajúce diskusie odbornej a aj občianskej verejnosti
k systému vzdelávania v SR k jeho obsahovej a odbornej
úrovni, ale aj materiálového zabezpečenia sú dôsledkom
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hospodárskej oblasti, s rozpracovanými metódami na ich
dosiahnutie, nie je možné zodpovedne s výhľadom na úspech,
pristupovať k návrhu obsahu vzdelávania a stanovenia výkonov,
ktoré majú žiaci (učiaci sa) vzdelávaním sa dosiahnuť.
Nedostatkom slovenského školstva vo vzťahu k inovácii
obsahu vzdelávania je aj chýbajúci systém, ktorý by umožňoval
účinne zabezpečovať pravidelnú inováciu vzdelávacích obsahov
na základe vývoja spoločnosti a tvoriacich sa požiadaviek
hospodársky sa rozvíjajúcej spoločnosti. Existenciou takéhoto
funkčného systému by bolo možné zabezpečiť evolučný vývoj
a pravidelnú obnovu obsahu vzdelávania v súlade s potrebami
a požiadavkami rozvoja spoločnosti.

Jadrom doplňujúcej diskusie jej účastníkov boli často
nepodstatné a detailizované pripomienky a poznámky. Celá
diskusia potom vyznela a niesla znaky neefektívnosti. Sme
presvedčení, že celospoločenská diskusia k podobným
základným vzdelávacím materiálom, ak sa rozhodne o jej
uskutočnení, by sa mala koncentrovať na základné témy
a problémy, ktoré by mali byť obsiahnuté vo vzdelávacom
obsahu.
V materiáloch predložených na diskusiu vo vzťahu
k Technike boli pripomienky, ktoré sa týkali predovšetkým
dvoch problémových okruhov a to:
1. Názvu predmetu a podielu teoretickej a praktickej zložky
prípravy.
2. Zaradenia výučby pestovateľských prác a zahrnutia aktivít
súvisiacich s prácou v domácnosti, ako je varenie, šitie
a pod.

Niekoľko
poznámok
k pripomienkam
z diskusie
k návrhu zmien v Štátnom vzdelávacom programe
k technickému vzdelávaniu na základných školách v SR
Poznámka k tvorbe návrhu študentov

Názov predmetu Technika na 2. stupni ZŠ komisia považuje za
správny. Názov predmetu Technika jednoznačne vymedzuje
oblasť, v ktorej sa dominantne uskutočňuje vzdelávanie. Pre
predmet s týmto názvom možno jednoznačne definovať
teoretický základ a praktické zameranie. Ako ukázala diskusia
učiteľskej verejnosti v roku 2013, verejnosť tento názov
akceptuje a považuje ho za správny. Názov Technika
zrovnoprávňuje postavenie tohto predmetu s ostatnými
predmetmi a tým sa zamedzuje, aby bol predmet v budúcnosti
vnímaný ako okrajový alebo doplňujúci predmet, respektíve
oddychový (údržbový), ktorý nemá v sústave predmetov svoje
opodstatnenie.
Názov
vytvára
dobré
a zdôvodniteľné
východisko na uplatnenie medzipredmetných väzieb.
Na Slovensku, minimálne na 5-tich univerzitách, existujú
Pedagogické fakulty, na ktorých pracujú vysokokvalifikovaní
odborníci. Sme toho názoru, že MŠ SR dostatočne nevyužíva
tento odborný potenciál na riešenie závažných úloh rozvoja
slovenskej vzdelávacej sústavy a inovácie vzdelávania.
Sme presvedčení o tom, že učiteľské fakulty by mali
zabezpečovať starostlivosť o odborný rast učiteľov vo svojej
spádovej oblasti. Ak by existoval takýto adresný systém
zodpovednosti fakúlt za odbornú prípravu učiteľov, nebol by
problém
s prenosom
inovovaných
obsahov
výučby
a vzdelávacích metód do praxe. Takýto prístup k riešeniu je
v kompetencii štátu. Jeho riešenie a overenie v školskom
systéme je možné uskutočniť prostredníctvom projektov a to aj
na úrovni EÚ. Sme presvedčení, že efektívnosť takto
vynaložených prostriedkov by bola veľmi vysoká.
Z obsahu pripomienok k predmetom Technika a Pracovné
vyučovanie usudzujeme, že v súčasnosti neexistuje účinný
systém informovania učiteľskej verejnosti a širšej spoločnosti
o prístupe komisie pri vypracovávaní návrhov obsahových
a výkonových štandardov. Ak by tomuto tak bolo, pripomienky
by jednoznačne smerovali a boli zamerané na návrh úprav,
ktoré by zabezpečili vyššiu kvalitu vzdelávania a nesmerovali by
k nepodstatným detailom.
Názor, podľa ktorého sa v štandardoch navrhuje 20 %
podiel praktickej činnosti a 80% teoretickej výučby sa
nezakladá na skutočnosti. Ak by boli pri jednotlivých témach
uvádzané aj časové dotácie, potom by pomer medzi teoretickou
výučbou a praktickými činnosťami bol presne opačný a to 20%
teoretickej prípravy a 80% praktických činností. V čase prípravy
štandardov bolo dohodnuté, že časová dotácia tém bude
riešená v metodických pokynoch.
Členovia komisie Človek a svet práce nesúhlasia s obsahom
a zameraním oblasti pestovateľských prác tak, ako je to
uvedené v doteraz platných učebných osnovách. Rovnako
komisia nepovažovala za vhodné do predmetu Technika zaradiť
výučbu tém spojenú s varením a šitím. Komisia zastáva názor,
že o týchto témach je potrebné diskutovať v súvislosti

Samotná verejná diskusia k návrhu zmien k obsahovým
a výkonovým štandardom v Štátnom vzdelávacom programe
mala byť ukončená v novembri 2013. Po tomto termíne, tímy
odborných predmetových komisií mali vyhodnotiť pripomienky
a opodstatnené pripomienky a názory zohľadniť v nadväzných
pedagogických materiáloch tak, aby výučba podľa inovovaných
vzdelávacích programov mohla byť pripravená na realizáciu
počnúc školským rokom 2015/2016.
Nestalo sa tak a zmeny v Štátnom vzdelávacom programe
navrhované predmetovými komisiami pri ŠPÚ a schválené ŠPÚ
v Bratislave neboli MŠ SR v I. polroku 2014 odsúhlasené.
Návrh zmien v obsahových a výkonových štandardoch
pripravovali tímy vysokokvalifikovaných odborníkov pod
garanciou ŠPÚ v Bratislave. Nebolo tomu inak ani v prípade
vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Členovia predmetovej
komisie zodpovedne pristupovali k návrhu zmien obsahových
a výkonových štandardov. Pred vypracovaním návrhov
štandardov členovia komisie stanovili východiská ich tvorby
a určili výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť vo vzdelávaní
v konkrétnej vzdelávacej téme a v konkrétnom prostredí.
Považujeme
za
potrebné
neustále
zdôrazňovať
a pripomínať, že príprava návrhu štandardov k predmetu
Technika a Pracovné vyučovanie sa uskutočnilo v situácii
hroziaceho zániku predmetu s technickým vzdelávaním na
základných školách v SR. Členom predmetovej komisie boli
známe okolnosti, za ktorých sa na školách technika vyučovala.
Samotný technický predmet má v súčasnosti hodinovú dotáciu
pod hranicou, ktorá by zaručila dosiahnuť vo vzdelávaní
základné výchovno-vzdelávacie ciele tohto predmetu.
Technický predmet na ZŠ nemá žiadnu materiálne technickú podporu. Kvalifikovanosť učiteľov sa postupne z roka
na rok zhoršuje. Podrobná analýza stavu, úrovne a podmienok
zabezpečenia predmetu Technika bola vykonaná členmi
predmetovej komisie a Zverejnená v učiteľských novinách pod
názvom „Analýza a zdôvodnenie revízie vzdelávacej oblasti
Človek a svet práce“. (Kozík, T. a kol., 2013a).
V tejto analýze čitateľ nájde aj informácie o absencii učebníc
a pracovných listov pre žiakov, ako aj metodických príručiek pre
učiteľov techniky, ale aj o nahrádzaní výučby techniky,
technickými prácami v areáli školy, akými sú upratovanie,
hrabanie a pod., teda činnosti, ktoré nesúvisia s obsahom
výučby technického predmetu. Predmetová komisia v čase
tvorby štandardov pozitívne ocenila strategické rozhodnutie MŠ
SR posilniť spoločenské postavenie technického predmetu na
ZŠ a vytvoriť podmienky na jeho ďalší rozvoj.
Poznámky k dodatočnej diskusii k návrhu zmien vo
vzdelávacom programe Človek a svet práce
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s prierezovými témami alebo na medzipredmetnej úrovni
(Kozík, T. a kol., 2013, Kozík, 2013b)


Záver



Diskusia k návrhu Zmien v Štátnom vzdelávacom programe pre
oblasť Človek a svet práce nespochybnila opodstatnenosť
predmetu s technickým zameraním v sústave predmetov na
základnej škole v SR.
Diskutujúci zdôraznili opodstatnenosť zmien so zameraním
na rozvoj praktických zručností a významu riešenia systému
materiálne technického zabezpečenia tohto predmetu.
Ďalší rozvoj predmetu okrem materiálne technického
zabezpečenia bude závisieť:
 od vytvorenia systému permanentnej inovácie obsahu
predmetu v súlade so spoločenskými požiadavkami,
 od
zabezpečenia
starostlivosti
o učiteľov
v praxi
sprostredkovávaním najnovších poznatkov pedagogickej
vedy vo vzťahu k technickému vzdelávaniu,
 od prípravy a vydávania kvalitných učebníc, pracovných
listov a ďalších vzdelávacích materiálov pre tento predmet,
 od starostlivosti o mladú nastupujúcu generáciu učiteľov
 od angažovanosti technických katedier na učiteľských
fakultách v podporovaní Technickej olympiády a projektov

súvisiacich so zvyšovaním materiálnej vybavenosti dielní
a laboratórií technického predmetu
od úrovne zabezpečenia predmetu kvalitnými učebnicami
a ďalšími výučbovými materiálmi,
od úrovne spolupráce základných škôl, ale aj odborných
katedier s odbornými strednými školami a výrobnými
organizáciami.
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30-ROČNÁ HISTÓRIA TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA RIEŠENÁ NA KONFERENCIÁCH
„TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA“
30-YEAR-OLD HISTORY OF TECHNICAL EDUCATION DISCUSSED AT THE CONFERENCE CYCLE
„TECHNICAL EDUCATION AS PART OF GENERAL SCHOOL CURRICULUM“
Mária KOŽUCHOVÁ, Ján STEBILA
Abstrakt
Príspevok je zameraný na analýzu didaktických problémov technického vzdelávania v 30-ročnej histórii cyklu konferencií „Technické
vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“. Sústreďuje sa na identifikovanie riešenia problémov po koncepčnej a obsahovej
stránke.
Kľúčové slová: technické vzdelávanie, koncepcia vzdelávania, vzdelávací štandard medzinárodná konferencia
Resumé:
The contribution deals with the analysis of didactic issues of technical education in 30-year old history of the conference cycle
„Technical education as part of general school curriculum“. It focuses on identifying the problem solution from the point of view of
concept and content, the type of contribution, the methodological aim of the contribution.
Key words: technical education, conception of education, educational standard, international conference
Úvod

problematike, ktoré sme nemohli zaradiť ani do jednej
z uvedených skupín. S poľutovaním musíme konštatovať, že sa
nám nepodarilo zohnať všetky zborníky všetkých 29-tich
predchádzajúcich konferencií. Chýbali nám hlavne tie prvé, a to
od roku 1984, i keď autorka - bakalárka si spomína na známy
výrok docenta Rádla: „Pracovné vyučovanie je u nás stále na
úrovni 19. storočia. Ľudia, spamätajme sa, veď za 14 rokov
bude nové storočie a nové tisícročie a my s tým pracovným
vyučovaním musíme niečo urobiť“. Príspevky, ktoré odzneli na
konferenciách, boli spravidla reakciou na situáciu v oblasti
vzdelávania, preto sme ich rozdelili do piatich etáp.

Zámerom tohto príspevku je podať charakteristiku riešenej
problematiky v zborníkoch a časopise Technika a vzdelávanie
(od roku 2012) v období 30-ročnej histórie cyklu konferencií
„Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“.
Sústredili sme sa na príspevky, ktoré riešia didaktické aspekty
technického vzdelávania, rovnako aj na popredných odborníkov
v oblasti didaktiky technického vzdelávania, ktorí predniesli
svoje príspevky na konferenciách, spravidla zaradené
v kategórii tých nosných.
Z analýzy zborníkov vyplýva, že až 67,56 % príspevkov je
zameraných na didaktické problémy technického vzdelávania
a takmer 27 % z nich je venovaných pedeutologickým
problémom v rámci pregraduálnej i postgraduálnej prípravy
učiteľov technicky vzdelávacích predmetov. Zvyšných 5,44 %
príspevkov je venovaných odborným problémom, resp. inej

1. Etapa zdokonaľovania
Prvú etapu technického vzdelávania (1984 – 1990), riešenú na
konferenciách, nášho cyklu sme označili ako etapu
zdokonaľovania koncepcie pracovného vyučovania,
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ktorá bola schválená ešte v 1977. Už aj zo spomínaného výroku
docenta Rádla vyplýva, že prvé príspevky neriešili otázky
koncepcie technického vzdelávania, ale, ako z osobných
skúseností vieme, v prevažnej miere bola riešená problematika
diagnostického charakteru (zdokonalenie procesu hodnotenia –
v tomto období sa sledovali výstupy procesu učenia
s orientáciou na výsledný produkt, analýza poznatkov, ktorá
súvisela s praktickou činnosťou žiakov a pod.). V období do
roku 1990 boli v zborníkoch vo väčšej miere zastúpené všetky
tri zložky pracovného vyučovania (okrem technických to boli
pestovateľské práce a rodinná príprava). Pravda, objavili sa aj
články, ktoré kritizovali redukciu predmetu Pracovné vyučovanie
(oproti učebným plánom z roku 1960 došlo v roku 1977
k výraznej redukcii počtu hodín pracovného vyučovania;
v ročníkoch 4 - 9 bolo zredukované učivo z dvoch na jednu
vyučovaciu hodinu týždenne).
V období 80. rokov patrili medzi najväčšie osobnosti
technických prác: doc. Ing. Ivan Krušpán, CSc., prof. Ing.
Rozmarín Dubovská, DrSc. z Pedagogickej fakulty v Banskej
Bystrici, ktorí sa stali aj zakladateľmi cyklu konferencií, na ktorej
sme dnes účastníkmi, poniektorí už po 30-krát. Technickú
zložku ďalej dotvárali aj ďalší odborníci. Napríklad
z Pedagogickej fakulty UPJŠ to bol doc. Ing. Pavel Šuťák a doc.
Ing. Karol Illiaš, CSc. Z Vysokej školy pedagogickej v Nitre doc.
Ing. Jozef Dolinský, CSc. a koncom 80-tych rokov to bol aj prof.
Ing. Ján Štofa, DrSc. Významnú úlohu zohrávali aj osobnosti
z českých univerzít a vysokých škôl (vtedy sme tvorili spoločný
štát). Medzi najvýznamnejšie osobnosti Didaktiky technického
vzdelávania v spomínanom období patril doc. Dr. Zdeněk Rádl,
CSc., ktorý bol zakladateľom moderného poňatia technického
vzdelávania. Významný prínos mali aj príspevky doc. Ing.
Františka Mošnu, CSc. z Pedagogickej fakulty v Prahe, doc.
PhDr. Ivana Škáru, doc. PhDr. Zdenka Fridmanna, CSc.
z Pedagogickej fakulty UJEP (dnes MU) v Brne i doc. Ing. Berty
Rychlíkovej, CSc., či PaedDr. Hany Vaňkovej, PhD. a Mgr.
Václava Tvarůžku, PhD. z Pedagogickej fakulty OU v Ostrave.
Veľký význam v spomínanom období zohral aj doc. Ing.
Ondrej Nemčok, CSc., ktorý sa spolu s profesorkou Dubovskou
zaslúžil o to, že konferencia získala medzinárodný rozmer.
Svojou účasťou na medzinárodných projektoch konferenciu
odporučil odborníkom najskôr z NDR, neskôr z SRN (Uwe
Wascher, Manfred Lutherdt, Egon Schmuc), ale aj odborníkom
z Poľska, ktorí sa stali dlhoročnými účastníkmi Konferencie
o technickom vzdelávaní (Mária Jakowicka, Kazimier Uzdzicki).
Rovnako profesorka Dubovská sa zaslúžila o to, že konferencie
začali navštevovať odborníci zo zahraničia, predovšetkým
z Ukrajiny, Bieloruska a Ruskej federácie.
Zložku pestovateľské práce rozvíjali poprední odborníci: doc.
Ing. Katarína Podoláková, CSc. a doc. Ing. Jozef Šiška, CSc.
z Vysokej školy pedagogickej v Nitre, ktorí boli neskôr aj
dlhoročnými členmi predmetovej komisie pre predmet technická
výchova pri ŠPÚ. Veľkým prínosom v oblasti pestovateľských
prác bola aj doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc. z Pedagogickej
fakulty KU v Prahe, ktorá mala širší záber aj na odborovú
didaktiku. Dá sa povedať, že v 80. rokoch bola najväčšou
odborníčkou na pestovateľské práce v bývalom ČSSR.
Je potrebné dodať, že najmenej odborníkov bolo
zameraných na zložku špecifická príprava dievčat (neskôr
rodinná príprava). Možno aj preto, že pre tento odbor neboli
pripravovaní učitelia. Pripravovali ich spravidla metodické centrá
v rámci ďalšieho vzdelávania. Jedinými odborníčkami v tejto
oblasti boli Myrna Koldeová z Vysokej školy pedagogickej
v Nitre a PaedDr. Cecília Kúdelová, riaditeľka ZŠ HlohovecŠulekovo.

2. Etapa hľadania nových impulzov (1989 – 1995)
Po revolúcii 1989 vo verejnosti silneli hlasy na likvidáciu
predmetu Pracovné vyučovanie ako socialistický prežitok.
Vychádzalo sa z toho, že bol nosným predmetom
polytechnického vzdelávania, ktorého hlavným poslaním bolo
spájať teoretické vyučovanie s výrobnou praxou. Filozofia
koncepcie polytechnickej výchovy vychádza z Marxovho obrazu
sveta, a to viedlo niektorých „novátorov“ k likvidácii všetkého,
čo bolo spojené so socialistickou výchovou. Bolo to povrchné
hodnotenie, pretože predmety technického charakteru boli a sú
súčasťou kurikula takmer všetkých vyspelých krajín sveta.
Úlohou odborníkov technického vzdelávania bolo vytvoriť novú
koncepciu technického vzdelávania na základe nových
prístupov, ktoré navrhlo UNESCO a ktoré boli súčasťou
vzdelávania vo vyspelých krajinách sveta.
Výrazným zlomom bola konferencia konaná 8. - 10.apríla
1991 v Starej Lesnej. Problematika hľadania nových impulzov
sa prejavila takmer vo všetkých príspevkoch, ale za nosný
možno považovať príspevok doc. Mošnu, ktorý sa ako prvý
pokúsil o vedecky zdôvodnenú terminologickú inováciu
a naznačil koncepciu technického vzdelávania. Druhým
problémom, ktorý zarezonoval na tejto konferencii, bola
príprava učiteľov v rámci pregraduálnej prípravy i v rámci
celoživotného vzdelávania. Ďalším okruhom problémov, ktorý
účastníci konferencie riešili, bola analýza koncepcie technického
vzdelávania v rôznych krajinách sveta (napr. SRN, PĽR, Tuniskej
republike a i.). Konferencia v roku 1991 bola významným
medzníkom hľadania nových impulzov pre technické
vzdelávanie. Všetky ďalšie konferencie v ohraničenej etape
naberali na kvalite, ale aj na kvantite, ak porovnáme počet
príspevkov v roku 1991 (37 príspevkov) s rokom 1994 (67
príspevkov), ktoré boli kategorizované do siedmich podskupín:
svetové trendy technického vzdelávania, súčasný stav
a perspektívy technického vzdelávania, reštrukturalizácia
predmetu Technická výchova, didaktické a obsahové problémy
na 1. stupni ZŠ, detto na 2. stupni ZŠ, detto elektrotechniky
a výpočtovej techniky a odborno-technické problémy súvisiace
s obsahom technickej výchovy. Zavŕšením tejto etapy bol
celosvetový kongres organizovaný na jeseň v roku 1994
Fakultou prírodných vied UMB v Banskej Bystrici pod názvom
„Technology education, inovation and management“. Kongresu
sa zúčastnili odborníci z celého sveta. Medzi nimi aj svetoznámy
odborník z USA Michael J. Dyrenfurth.
Aj toto obdobie sa vyznačuje viacerými osobnosťami
v oblasti technického vzdelávania. K menám, ktoré sme uviedli
už v prvej etape, pribudli ďalšie: prof. PhDr. Ivan Turek, CSc.
z STU v Bratislave, prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., doc. Ing.
Viktor Vilmon, CSc. z Pedagogickej fakulty v Nitre. Medzičasom
dozreli na významné osobnosti v oblasti technickej výchovy aj
súčasní profesori, vtedy doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.
z FHPV PU v Prešove, doc. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. z FPV UMB
v Banskej Bystrici. Zo zahraničia, hlavne z ČR, to boli odborníci
doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc., doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Pedagogická fakulta Olomouc a prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.,
vtedy rektor VŠP v Hradci Králové. Vytvorila sa aj významná
skupina odborníkov pre technické vzdelávanie na primárnom
stupni: prof., vtedy doc. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., ktorá je
od roku 1990 aj členkou a bola dlhoročnou predsedníčkou
predmetovej komisie pri ŠPÚ. Zároveň sa stala hlavnou
autorkou takmer všetkých základných dokumentov pre
technické vzdelávanie na primárnom stupni. Túto skupinu
odborníkov dopĺňa aj doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD., doc.
PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD. a za ČR doc. PhDr. Jarmila
Honzíková, PhD. zo ZČU v Plzni a doc. PhDr. Ivan Škára, CSc.
z MU v Brne.
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3 Etapa
výskumného
overovania
alternatívnych
koncepcií technickej výchovy (1996 – 2008)
Príspevky účastníkov v tejto etape ovplyvnili nové učebné plány
a nové učebné osnovy pre základnú školu. Kým situácia na
vyššom stupni ZŠ, čo sa týka učebných plánov, bola nezmenená
oproti predchádzajúcemu obdobiu, situácia v oblasti učebných
osnov bola na kvalitatívne vyššej úrovni z toho dôvodu, že boli
schválené dve alternatívy učebných osnov, ktoré sa mali na
školách overovať. Boli vytvorené výskumné tímy, ktoré
overovali a komparovali obidve alternatívy. Svedčia o tom aj
hlavné príspevky z konferencie z roku 1996: Krušpán, I.:
K novému obsahu Technickej výchovy na 2. stupni ZŠ
a príspevok J. Pavelku: Predmet Technika ako súčasť
reštrukturácie technického vzdelávania na ZŠ. Ďaleko horšia
situácia vznikla na primárnom stupni z toho dôvodu, že
Pracovné vyučovanie v 1. a 2. ročníku bolo integrované do
predmetu Výtvarná výchova. Jednoducho povedané: Učebné
osnovy predmetu Výtvarná výchova ostali nezmenené, ale
predmet získal časovú dotáciu (1 hod.). Žiaľ, táto situácia
zostala nezmenená až do súčasnosti.
Toto obdobie bolo poznačené aj vznikom nového
pedagogického dokumentu - vzdelávacími štandardami. Ich
význam vtedy nechápali ani tí, ktorí boli poverení ich tvorbou.
Spomíname si na to, že aj keď sme dostali presné inštrukcie,
ako vzdelávacie štandardy tvoriť, nazdávali sme sa, že
štandardy sú len akýmsi doplnkom učebných osnov. Ponímanie
učebných osnov bolo pre nás tak významné pre plnenie
požiadaviek daného predmetu, že sme si v tomto období
nevedeli predstaviť, že môže existovať ešte významnejší štátny
dokument ako učebné osnovy. Prístup k tvorbe vzdelávacích
štandardov bol ale veľmi zodpovedný. Ku každej požiadavke
vzdelávacieho
štandardu
tvorcovia
vytvorili
batériu
exemplifikačných úloh v rozsahu celej škály Nemierkovej
taxonómie. Tie boli následne overované na 35 školách a na
základe výsledkov sa požiadavky upravovali. Výsledky takéhoto
overovania predniesla M. Kožuchová v článku: Priebežné
výsledky v overovaní štandardov PV na 1. stupni ZŠ.
Žiaľ, ani táto cesta overovania dvoch alternatív učebných
osnov pre predmet Technická výchova neskončila úspešne.
Nariadením MŠ SR v roku 1997 došlo k zmene dĺžky školskej
dochádzky (2. stupeň ZŠ bol predĺžený o jeden rok na 5. – 9.
roč. ZŠ), kde boli vytvorené nové učebné osnovy, a tam, bez
ohľadu na výsledky overovania, bola prijatá len jedna
alternatíva učebných osnov.
Je potrebné dodať, že každým rokom v uvedenom období
pribúdali príspevky, ktoré riešili otázky výpočtovej techniky. Za
významných priekopníkov v tomto smere môžeme spomenúť M.
Šebu z PF UKF v Nitre, a J. Dostála z PF UP v Olomouci,
príspevky A. Rojáka a M. Miklošíkovej z VŠB TU v Ostrave, ale
aj skupinu odborníkov z PU v Prešove, ako napr. I. Šebeňová,
F. Franko, A. Biľová, z FPV UMB v Banskej Bystrici J. Pavlovkin
a F. Lepiš a i.
Ak máme celkovo hodnotiť túto etapu, tak ju môžeme
označiť za veľmi významnú už aj z toho dôvodu, že všetky
pokusy o inováciu boli experimentálne overované. Druhým
významným momentom bol zaznamenaný rekordný počet
účastníkov, a tým aj príspevkov na konferencii. V priemere
v jednom ročníku bolo okolo 80 príspevkov, z toho polovica
zahraničných. Pokúsim sa uviesť mená ďalších osobností, ktoré
prijali účasť na konferencii: prof. M. Šefara, doc. J. Burgerová
a doc. Beisetzer z PU v Prešove, prof. L. Varkoly, doc. A.
Očkajová a doc. D. Novák z FPV UMB v B. Bystrici, doc. G.
Bánesz, doc. D. Lukačová a doc. V. Tomková z PF UKF v Nitre,
prof. H. Budzeň z WSP ZNP vo Varšave, prof. W. Furmanek
a doc. W. Walat UR v Rzeszowe a i. Prínosom konferencií boli aj
príspevky Dr. P. Macha zo ZČU v Plzni, ale aj Dr. J. Kuzmu,

PhD. zo ŠPÚ v Bratislave, ktorý koordinoval
predmetovej komisie pre oblasť Človek a svet práce.

činnosť

4. Etapa ohrozenia existencie vzdelávacej
Človek a svet práce (2009 – 2011)

oblasti

Posledná kurikulárna reforma z roku 2008 mala likvidačný
charakter pre technické vzdelávanie. V štátnom vzdelávacom
programe bola vytvorená vzdelávacia oblasť Človek a svet
práce a v nej vyučovací predmet Pracovné vyučovanie (1 hod.
vo 4. ročníku ZŠ) a Technika (1 hod. v rozsahu 2. stupňa ZŠ).
Takáto situácia v celej histórii nemá obdobu. Na základe čoho
mal žiak získať vzťah k technickým odborom v rámci ďalšej
prípravy? Vtedajší Minister školstva SR Ján Mikolaj vtedy
vyhlásil: „Nech sa učí technika na tých školách, kde na to majú
podmienky.“ V tomto období došlo k neuváženej likvidácii dielní
a školských pozemkov na viacerých školách. Je jasné, že
nepriaznivá situácia sa odrazila aj v príspevkoch účastníkov
konferencie. Profesor Ďuriš už v úvodnom referáte v rokoch
2009 až 2011 upozorňoval na nepriaznivú situáciu v oblasti
technického vzdelávania. Spomenul aj aktivity, ktoré vyvinuli
členovia predmetovej komisie Človek a svet práce pri ŠPÚ
i každoročné výzvy účastníkov konferencie kompetentným, ktorí
rozhodujú o výchove a vzdelávaní v našom štáte. Kritický postoj
zaujal aj k príprave učiteľov techniky. Vyzval na obsahovú
reštrukturalizáciu a koordináciu postupov garantov učiteľstva
techniky v SR. Na nepriaznivú situáciu v oblasti technického
vzdelávania poukázali aj ďalší účastníci konferencie. Napr.
v roku 2011 prof. Pavelka vystúpil s hlavným referátom: „Je
technické vzdelávanie na nižšom stupni sekundárneho
vzdelávania na Slovensku v kríze?“ Vo svojom príspevku
hodnotí aktuálny stav výučby a dospel k záveru, že v období
hodnotenia výučby predmetov s technickým zameraním (šk. r.
2010/2011) technické vzdelávanie na školách bolo v kritickej
situácii. V tom istom roku hodnotí aj prof. Kožuchová situáciu
v technickom vzdelávaní na primárnom stupni v príspevku:
„Postoje učiteľov a žiakov k pracovnému vyučovaniu a ich
obsahové preferencie.“ Vo svojom príspevku analyzuje
výskumné zistenia, z ktorých vyplýva, že učitelia aj žiaci
predmet Pracovné vyučovanie považujú za zaujímavý
a potrebný. Obidve skúmané skupiny (učitelia a žiaci) by prijali,
keby sa tento predmet vyučoval vo všetkých ročníkoch
primárneho stupňa ZŠ. Viacerí odborníci v oblasti technického
vzdelávania vyvinuli úsilie, aby mohli podporiť iniciatívu žiakov
zdokonaľovať sa v tejto oblasti. Profesor Kozík a skupina
odborníkov z PF UKF (doc. Vargová, Mgr. Širka) účastníkov
konferencie informujú o Technickej olympiáde na Slovensku,
ktorú iniciovala KTIT (2011).
Krízová situácia vyprovokovala u odborníkov technického
vzdelávania nevídanú aktivitu. Ukážkou toho sú osobitné
aktivity vysokých škôl pre deti (technické olympiády), rovnako
aj aktivity pre seniorov (v rámci univerzity tretieho veku), ale aj
výzvy účastníkov konferencie všetkým významným činiteľom
v SR, ktorí majú na starosti výchovu a vzdelávanie.
5. Etapa - nové výzvy pre technické vzdelávanie
(2012 – 2014)
V máji 2012 bol verejnosti predložený Vládny program výchovy
a vzdelávania. Ten obsahoval výraznejšie štrukturálne zmeny.
Išlo o návrh opatrení posilňujúcich odborné vzdelávanie. Bolo
potrebné posilniť výučbu matematiky, prírodovedeckých
a technických predmetov. S tým súviseli aj zmeny v rámcových
učebných plánoch a obsahové zmeny učiva. Vzdelávacia oblasť
Človek a svet práce zahŕňa návrhy pracovných činností
a technológií, ktoré by mali viesť žiakov k získaniu základných
zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispievať
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k úcte k práci. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích
oblastí a je ich určitou protiváhou. Do vzdelávacej oblasti patrí
predmet Pracovné vyučovanie (1 hod./týždeň v 3. a 4. ročníku
ZŠ) a Technika (1 hod./týždeň v 5. až 9. ročníku ZŠ). Ako už
bolo
spomenuté,
obidva
predmety
prešli
výraznou
reštrukturalizáciou a na tom má nesporne veľkú zásluhu
predmetová komisia pri ŠPÚ pre oblasť Človek a svet práce,
ktorá intenzívne pracovala na novej koncepcii vzdelávania od
januára 2012. Výstupy jej aktivít boli prezentované na
konferencii 2012, ale hlavne v roku 2013, kedy boli
odprezentované i ciele a úlohy. Tiež vystúpili autori
vzdelávacích štandardov, predstavili ich z hľadiska vlastnej
tvorby, ku ktorým vznikla živá diskusia, ktorá mala byť na
národnej úrovni ukončená v októbri 2013. Začiatkom roka 2014
mali byť urobené i zmeny na základe pripomienok, ktoré mali
byť následne od septembra 2014 zavedené do škôl. No nestalo
sa tak, diskusia pokračuje ďalej a zavedenie do praxe sa
predlžuje o jeden rok. Dôvody nám možno vysvetlí PaedDr.
Jozef Kuzma, PhD. zo ŠPÚ, ktorý je prítomný na našej
konferencii. Menovaný zohral významnú rolu ako tajomník
komisie i ako spoluautor vzdelávacích štandardov. Nakoniec
v mene celej predmetovej komisie chcem poďakovať prof.
Kozíkovi, predsedovi tejto komisie za všetky aktivity a dôležité
rokovania na rôznych úrovniach, pretože vynaložil nadľudské
úsilie, aby technické vzdelávanie napredovalo tým správnym
smerom.
Konferencia v roku 2013 bola významná z hľadiska tvorby
novej
koncepcie
technického
vzdelávania
i z hľadiska
predkladania nových koncepčných zmien v príprave učiteľov
(Svatopluk Slovák, PF Ostrava; L. Čellárová, FPV UMB B.
Bystrica; M. Miklošíková, VŠB TU Ostrava; K. Imreová a M.
Ďuriš FPV UMB B. Bystrica a iní). Ďalšou výraznou témou
príspevkov, ktoré odzneli na konferencii 2013, boli informačné
technológie a ich využitie v školskej praxi. Na spomínanú tému
bolo prijatých 12 príspevkov. Z hľadiska nových prístupov
i z hľadiska pozvaných hostí považujem konferenciu v r. 2013
za jednu z najvýznamnejších v tejto etape.
Pri pohľade späť na obdobie 30 rokov je potrebné
poďakovať zakladateľom tejto konferencie prof. Ing. Rozmarín
Dubovskej, DrSc. i doc. Ing. Ivanovi Krušpánovi, CSc.
a následne súčasným garantom, ktorí v posledných rokoch po
odbornej stránke garantujú jednotlivé konferencie. Významným
spôsobom ovplyvnili technické vzdelávanie na základnej škole
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., ktorá sa stala hlavnou
autorkou učebnice Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ
a Pracovné vyučovanie pre 4. roč. ZŠ (od roku 1998 obidve
učebnice vyšli v piatich vydaniach). Učebnice pre technické
vzdelávanie na primárnom stupni vznikli po prvýkrát v histórii
na území Slovenska. Rovnako veľký podiel má aj doc. Ing. Ivan
Krušpán, CSc., ktorý so svojim kolektívom vytvoril učebnicu pre
žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania pod názvom
Technická výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl
(učebnica vyšla v roku 1999 a po doplnení a úpravách v rokoch
2002, 2004, 2006). Aj táto učebnica bola prvou učebnicou pre
technické vzdelávanie v histórii Slovenskej republiky.
Veľká vďaka patrí aj všetkým členom (bývalým i súčasným),
ktorí tvoria organizačný výbor konferencie. Bez ich pomoci by
sa žiadna konferencia nezaobišla. Od začiatku vzniku
konferencie aj v súčasnosti sa na jej organizácii významne
podieľa prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., po roku 1995 sa na
organizácii podieľali aj Ing. Ján Pavlovkin, PhD., Ing. Fedor
Lepíš, CSc., neskôr od roku 2008 sú to ďalší členovia katedry
PaedDr. Ján Stebila, PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD., Ing. Martin
Kučerka, PhD. a doktorandi KTT FPV UMB v Banskej Bystrici.
Je potrebné poznamenať, že od roku 2012 začal vychádzať
na FPV UMB v Banskej Bystrici časopis pod názvom Technika
a vzdelávanie v ktorom sú publikované vedecké i odborné

príspevky zamerané na technické vzdelávanie v základných,
stredných i na vysokých školách. Nakoľko vydávanie zborníka
z konferencie skončilo v roku 2011, vydávaný časopis odráža
problematiku technického vzdelávania, ktorá je riešená aj na
konferenciách. Významný podiel na vzniku i vydávaní časopisu
(2 x ročne) má prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., šéfredaktor
časopisu, a Ing. Ján Pavlovkin, PhD. s kolektívom katedry
techniky a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici.
Záver
Už 30 rokov sa presviedčame o tom, že táto medzinárodná
vedecká konferencia nám poskytuje jedinečnú platformu pre
akademickú a profesionálnu diskusiu smerujúcu k novým
opatreniam modernizácie technického vzdelávania na Slovensku
i v zahraničí. Na fórach konferencií odzneli bohaté diskusie ku
koncepčným a metodologickým prístupom, ale i k ďalším
dôležitým otázkam týkajúcim sa technického vzdelávania. Celé
spektrum spomínaných problémov prejednávaných v cykle
konferencií „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného
vzdelania“ je potrebné reflektovať nielen prakticky, ale aj
teoreticky a vytvoriť správne teoretické predpoklady pre ďalšie
kroky smerujúce ku skvalitneniu technického vzdelávania.
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APLIKACE STAVEBNIC VE VÝUCE PŘI MODELOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ Z ELEKTROTECHNICKÉ PRAXE
APPLICATION OF KITS IN TEACHING IN MODELLING OF ELECTRICAL DEVICES IN PRACTICE
Daniel NOVÁK
Souhrn
Příspěvek je zaměřen na otázky využití stavebnic při modelování struktury a činnosti obvodů nacházejících se v elektrických zařízeních.
Charakterizuje elektrotechnické stavebnice a metodiku vzniku konfigurace jejich jednotek v návaznosti na dvojí transformaci obvodů
z technické praxe. Seznamuje rovněž s pedagogickým průzkumem této problematiky provedeným na základních školách.
Klíčová slova: elektrotechnické stavebnice, modelování, pedagogický průzkum
Abstract
This paper discusses the topic of use of electrical kits in modelling of the structure and function of circuits in electrical devices. It
characterizes electrical kits, and the methodology of creation of separate functional units in connection to double transformation of the
circuits in technical practice. Following this the article also acquaints with the pedagogical survey of this matter, which was performed
in elementary schools.
Key words: electrical kits, modeling, pedagogical survey
Úvod

opakovanému sestavování elektrických obvodů, která je jako
celek určena svými didaktickými a technickými parametry.
Modelování je metodický postup při zkoumání systémů,
využívaný zejména kybernetikou, který umožňuje zjistit jejich
typické projevy a spočívá v napodobování reálně existujících
systémů jejich modely, v nichž se reprodukují principy
organizace a fungování těchto systémů.
Každý elektrický obvod ve své podstatě představuje systém,
jehož subsystémy jsou jeho jednotlivé aktivní a pasivní prvky.
Budeme-li v dalších úvahách abstrahovat od kategorizace
těchto subsystémů na ideální prvky (zdroj napětí, zdroj proudu,
rezistor, induktor, kapacitor) a skutečné prvky (zdroj, odporník,
cívka, kondenzátor, žárovka, svítivka, tranzistor, tyristor,
elektromotor apod.), můžeme na každé tematicky odpovídající
elektrotechnické stavebnici zavést systém odpovídající reálně
existujícímu systému, jehož subsystémy jsou zavedeny na jejích
jednotlivých samostatných funkčních prvcích nebo na jejích
zapojovacích jednotkách. Jde tu o přenos při zachování
struktury reprodukovaného jevu ve struktuře reprodukujícího
jevu, takže lze hovořit o modelování, v jehož rámci dochází ke
dvojí transformaci, jak je znázorněno na obrázku čís. 1.
V návaznosti na vývoj výpočetní techniky se kromě
klasických elektrotechnických stavebnic začaly nově používat
rovněž počítačové programy simulující elektrotechnické
stavebnice, včetně volně dostupných appletů, tedy programů
běžících v kontextu jiných programů (např. internetových
prohlížečů). Tyto fiktivní stavebnice, vytvořené s využitím

Elektrotechnika je vědní obor a odvětví techniky, které se
zabývají přeměnami jiných druhů energie na elektrickou energii,
přenosem elektrické energie a přeměnami elektrické energie na
jiné druhy energie při získávání tepla, světla a pohybu, jakož i
využíváním elektrické energie pro účely elektrochemické,
informační a komunikační.
Elektrotechnika a příbuzné meziobory mají výrazný podíl na
současném rozvoji lidstva, kdy je člověk odbřemeněný nejen od
manuální, ale stále více i od duševní práce. Díky tomu jsme
vstoupili do vyšší etapy vývoje společnosti – do infověku, ve
kterém dominují elektrická energie (jakožto nejušlechtilejší
forma
energie),
spolu
s
moderními
informačními
a komunikačními technologiemi.
Abstraktnost elektrotechniky i příbuzných mezioborů
vyvolává zvláštní důraz na koncepci výuky příslušně
orientovaného učiva na základním školském stupni, přičemž do
popředí vystupuje značný význam materiálních didaktických
prostředků; k nejvýznamnějším z nich patří stavebnice.
Elektrotechnické stavebnice ve školské praxi
Stavebnice je sada předmětů určených k sestavování, případně
spojování do určitých celků a k jejich demontáži.
Elektrotechnická stavebnice je soustava elektrických
a mechanických součástek, určených k jednorázovému nebo
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informačních technologií, mají bezesporu svá pozitiva, ale
současně s nimi se objevují i negativa, a to jak v oblasti
vzdělávací, tak i v oblasti výchovné.

zásada názornosti a u žáků tak dochází k fixaci vazby mezi
schematickou značkou a příslušnou součástkou.

Obrázek 1 Modelování technické praxe prostřednictvím
elektrotechnických stavebnic
Základní školy jsou dodnes vybaveny elektrotechnickými
stavebnicemi z bývalé centrální rozesílky, byť již morálně
a technicky zastaralými. Na všechny československé základní
školy byly v osmdesátých letech minulého století v rámci
Dlouhodobého komplexního programu elektronizace ve výchově
a vzdělávání pro výuku na jejich druhém stupni distribuovány
tyto elektrotechnické stavebnice:
Elektrotechnická stavebnice Z 3/III,
Elektronická stavebnice,
Elektromontážní souprava.
Jejich didaktické a technické parametry je možno ve stručnosti
shrnout následovně.
Elektrotechnická stavebnice Z 3/III, která je na obrázku čís.
2, je víceúčelovou žákovskou stavebnicí, která má otevřený
systém mobilních zapojovacích jednotek ve dvou velikostech,
uložených v plastové krabici. Na destičkách jsou vytvořeny
dvojpóly, trojpóly, dvojbrany a různými vícepóly. Součástky jsou
umístěny na zapojovacích jednotkách (nahoře, dole, popř.
z obou stran), na nichž jsou znázorněny odpovídající
schematické značky. Destičky se součástkami se při sestavování
obvodů umísťují na plastovou desku s prolisy a elektrické
propojení umožňují šroubové spoje; k jejich dotahování je
zapotřebí použít klíč, který je součástí balení. Stavebnice
umožňuje sestavení 61 elektrických obvodů, možnosti rozšíření
o další obvody jsou na učitelích. Původně byla tato stavebnice
určena jako učební pomůcka pro učební předměty Pracovní
vyučování (složku Technické práce) a Technická praktika
v pátých a šestých ročnících československých základních škol.
V současnosti je ji možno využít v českých základních školách
v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce při výuce
tematického okruhu Design a konstruování a na slovenských
základních školách v rámci vzdělávací oblasti Človek a svet
práce ve vyučovacím předmětu Technika.
Její plastový obal je promyšleně tvarovaný. Stavebnice je
odolná nekvalifikovaným zásahům, zapojené obvody jsou
přehledné a použité součástky mají technické parametry
odpovídající době jejího konstrukčního vzniku. V případě
potřeby individuálního doplnění uživatelem jsou k dispozici
prázdné destičky, které to umožňují. Souprava obsahuje také
zapojovací jednotku se svítivkou a zapojovací jednotku
s ověřovací figurkou. Díky své konstrukci stavebnice umožňuje
snadnou výměnu poškozených součástek, vyjma zapojovací
jednotky zesilovače, kde zespodu přilepený plexisklový
ochranný kryt poněkud komplikuje případné opravy. Všechny
použité součástky jsou viditelné, čímž se podporuje didaktická

Obrázek 2 Elektrotechnická stavebnice Z 3/III
Jako nevýhodu lze uvést, že šrouby spojů na zapojovacích
jednotkách se často uvolňují. Dále z didaktického hlediska není
vhodný způsob uchycení stejnosměrného motorku k destičce,
když osa motorku by měla být kolmá ke společnému
konstrukčnímu elementu, aby bylo možno lépe demonstrovat
otáčky jeho hřídele, kupř. prostřednictvím barevného terčíku.
Elektronická stavebnice, která je na obrázku čís. 3, je
víceúčelovou žákovskou stavebnicí, plně kompatibilní se
stavebnicí Z 3/III, což je výhoda při přechodu žáků do vyššího
ročníku. Zapojovací jednotky jsou mobilní, obsahující jedinou
funkční jednotku nebo funkční blok a upevňují se na základní
plastovou desku s prolisy. Jsou tvořeny dvojpóly, trojpóly,
dvojbrany a různými vícepóly. Vzájemné elektrické propojení
zapojovacích jednotek umožňují šroubové spoje. Stavebnice
umožňuje sestavení 47 elektrických obvodů, možnosti rozšíření
o další obvody jsou na učitelích. V příslušenství jsou různé
součástky a drobný materiál, kupříkladu telefonní sluchátko,
telefonní mikrofon, feritová tyčka a maticové klíče. Původně
byla tato stavebnice určena jako učební pomůcka pro učební
předměty Pracovní vyučování (složku Technické práce)
a Základy techniky v osmých ročnících československých
základních škol. V současnosti je ji možno využít v českých
základních školách v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět
práce při výuce tematického okruhu Design a konstruování a na
slovenských základních školách v rámci vzdělávací oblasti
Človek a svet práce ve vyučovacím předmětu Technika.
Její plastový obal je promyšleně tvarovaný. Stavebnice je
odolná nekvalifikovaným zásahům, zapojené obvody jsou
přehledné a použité součástky mají technické parametry
odpovídající době jejího konstrukčního vzniku. Stavebnice
obsahuje také prázdné destičky, které umožňují individuální
osazení uživatelem. Díky její konstrukci je možná snadná
výměnu poškozených součástek. Všechny použité součástky
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jsou viditelné, čímž se podporuje didaktická zásada názornosti
a u žáků tak dochází k fixaci vazby mezi schematickou značkou
a příslušnou součástkou.

spojení zajišťují šroubové spoje a jeden spoj zásuvkový.
Stavebnice je odolná nekvalifikovaným zásahům, má kvalitně
provedené spoje a vhodně rozvíjí manuální zručnost žáků.
Obvody, které na ní žáci mohou vytvářet, jsou jednoduché,
a tím i přehledné. Použité součástky mají technické parametry
odpovídající
době
jejího
konstrukčního
vzniku,
ale
i v současnosti jsou použitelné; to vyplývá ze skutečnosti, že
v oblasti elektroinstalací na této úrovni došlo spíše
k designovým změnám, nežli ke změnám konstrukčního
uspořádání.

Obrázek 3 Elektronická stavebnice

Obrázek 4 Elektromontážní souprava

Nevýhody této stavebnice jsou obdobné, jako u předchozího
typu, tedy uvolňování šroubů na zapojovacích jednotkách
a nevhodné uchycení stejnosměrného motorku k destičce,
znemožňující demonstraci otáček jeho hřídele.
Elektromontážní souprava, která je na obrázku čís. 4,
umožňuje seznámení se základními elektromontážními pracemi,
které se provádějí při realizaci bytových rozvodů. Jedná se tedy
o víceúčelovou monotematickou žákovskou stavebnici
s otevřeným systémem. Žáci se zde naučí zapojovat elektrické
obvody a zjistí přitom, jaké součástky se používají. Následně
mohou bezpečně provádět drobné opravy, jako je např.
výměna žárovky či pojistky, nebo rozpoznat závadu a na
základě toho zajistit opravu odborníkem. Stavebnice obsahuje
řadu nosných prvků, dílů, funkčních prvků a funkčních jednotek.
V příslušenství je elektrická zkoušečka, veškeré potřebné
nářadí, některé náhradní funkční jednotky (např. tavné
pojistkové vložky) a různě upravené i neupravené vodiče.
Stavebnice umožňuje sestavení 8 elektrických obvodů, jako je
kupříkladu zásuvkový obvod, světelné obvody s vypínači
a přepínači, ale rovněž obvody s tlačítky a elektrickým zvonkem.
Součástky obsažené v soupravě jsou původně určeny pro napětí
230 V~. Ověření funkčnosti sestavených obvodů se ovšem
provádí při napájení plochou baterií o napětí 4,5 V=, nebo
připojením na školní laboratorní rozvod o napětí 24 V~.
Původně byla tato stavebnice určena jako učební pomůcka pro
praktické procvičení učiva elektroinstalačních obvodů v rámci
učebního předmětu Pracovní vyučování (složky Technické
práce) v osmých ročnících československých základních škol. V
současnosti je ji možno využít v českých základních školách
v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce při výuce
tematického okruhu Design a konstruování a na slovenských
základních školách v rámci vzdělávací oblasti Človek a svet
práce ve vyučovacím předmětu Technika.
Stavebnice je uložena v dřevěném obalu, který slouží spolu
s držáky jako stojan pro desku k zapojování. Obal soupravy je
pevný, trvanlivý a také vhodně konstrukčně řešený. Elektrické

Jako nevýhody Elektromontážní soupravy je možno uvést nízký
počet realizovatelných obvodů, přičemž je tu jen poměrně malý
prostor pro rozšíření o další obvody uživatelem.
Cíle a metoda průzkumu
Cílem průzkumu bylo zjistit rozsah využívání klasických
elektrotechnických
stavebnic
a počítačových
programů
simulujících jejich činnost na druhém stupni českých základních
škol, jejich současný stav a používané typy. Podstatný byl též
rozsah vybavení škol těmito učebními pomůckami, nejčastěji se
vyskytující typy elektrotechnických stavebnic na školách
a názory učitelů jak na jejich případnou obměnu, tak i na
možnosti využívání výpočetní techniky pro tyto účely. Výsledky
průzkumu jsou s ohledem na malý vzorek orientační.
Pro průzkum byla zvolena dotazníková metoda. Jedním
z důvodů jejího výběru byla přehlednost administrace, oslovení
většího počtu respondentů a možnost zpracování získaných
údajů pomocí počítačových programů. Respondenty byli ředitelé
škol, zástupci ředitelů, učitelé a další pedagogičtí pracovníci.
Dotazníkové šetření bylo uskutečněno prostřednictvím
internetového serveru, který umožňoval v případě potřeby
jednotlivé položky přeskakovat. Respondent po vyplnění své
odpovědi byl následně odkázán na otázku týkající se této
odpovědi.
Charakteristika průzkumného vzorku
Odkaz
na
dotazník,
nacházející
se
na
serveru
www.easyresearch.biz, byl rozeslán na 500 náhodně vybraných
základních škol na celém území České republiky. Celkem bylo
získáno 55 responsí, 140 respondentů dotazník začalo
vyplňovat, ale vyplňování nedokončilo.
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Výsledky průzkumu

stavebnic na školách, odkud pocházejí respondenti průzkumu,
je zaznamenán v grafu čís. 3.
Jak již bylo uvedeno, kromě klasických elektrotechnických
stavebnic se na školách stále častěji využívají jejich nehmotné
fikce, které jsou vytvořeny prostředky výpočetní techniky na
zobrazovacích jednotkách osobních počítačů (kupř. stavebnice
Edison). Počítačové programy simulující elektrotechnické
stavebnice využívají více než dvě třetiny respondentů majících
tyto programy na školách k dispozici (71 %), avšak jsou jen na
18 % základních škol. Více než polovina všech respondentů
(51 %) při výuce využívá volně dostupné applety, tedy
programy běžící v kontextu jiných programů.

Z dotazníkového průzkumu, provedeného mezi pedagogickými
pracovníky základních škol, vyplynula zajímavá zjištění pro
oborovou didaktiku.
Více než polovina respondentů (58 %) působí na školách,
kde jsou k dispozici elektrotechnické stavebnice pro výuku
technicky zaměřeného učiva. Z nich více než tři čtvrtiny (88 %)
využívá elektrotechnické stavebnice při výuce učiva
elektrotechniky. Přitom polovina respondentů (50 %) využívá
elektrotechnické stavebnice v časovém rozsahu 1 % až 20 %
z celkové hodinové dotace věnované učivu elektrotechniky;
časový rozsah využívání elektrotechnických stavebnic ve výuce
učiva elektrotechniky je zachycen v grafu čís. 1.

Graf 1 Časový rozsah využívání elektrotechnických stavebnic ve
výuce

Graf 3 Stav elektrotechnických stavebnic na školách

Přes ukončení centrální rozesílky na československé školy
v první polovině devadesátých let minulého století, kterou
souběžně zajišťovaly v českých zemích Komenium, n. p., Praha,
a na Slovensku Učebné pomôcky, n. p., Banská Bystrica, se
ukazuje, že stavebnice z tohoto období stále ještě na školách
nejen jsou, ale jsou i využívány ve výuce. Nejvíce jsou přitom
zastoupeny Elektronické stavebnice, které se nacházejí na
školách u 47 % respondentů. Další v pořadí jsou potom
Elektromontážní soupravy nacházející se na školách u 41 %
respondentů. Elektrotechnické stavebnice Z 3/III jsou
k dispozici na 12 % škol. Kromě toho se na školách nacházejí
rovněž další elektrotechnické stavebnice, jak je patrné z grafu
čís. 2.

Využívání klasických elektrotechnických stavebnic ve výuce má
několik nesporných výhod. Žáci jsou při práci s nimi více
motivováni k činnosti a rozvíjejí se u nich jemné senzomotorické
dovednosti. Abstraktní pojmy z oblasti elektrotechniky se pro
žáky stávají konkrétními i proto, že si mohou podrobně
prohlédnout jednotlivé elektrotechnické součástky. Vzhledem
k tomu, že základní školy mají obvykle menší počet
elektrotechnických stavebnic, nežli je počet žáků ve třídách,
pracují žáci ve skupinách. Zde mohou učitelé buď záměrně
navodit problémové situace anebo takové situace v průběhu
výuky přímo nastanou a žáci je musejí společně řešit.
V důsledku toho se rozvíjejí jejich komunikační dovednosti
a schopnosti vzájemné spolupráce.
Z didaktického pohledu je významné, že klasické
elektrotechnické stavebnice názorně ukazují propojení teorie s
praxí, a to jak staticky (kupř. z hlediska shodného provedení
součástek na stavebnici a v technické praxi), tak i dynamicky
(kupř. z hlediska analogického fungování sestavených
elektrických obvodů na stavebnici s původními předlohami
z technické praxe).
Většina učitelů by v budoucnosti klasické elektrotechnické
stavebnice chtěla dále využívat. Na základě svých zkušeností se
domnívají, že jde o učební pomůcky, které zefektivňují
výchovně vzdělávací působení na žáky při výuce učiva
elektrotechniky. Elektrotechnické stavebnice, které se
v současnosti nacházejí na českých školách, jsou však přibližně
čtvrt století staré, a tudíž je nezbytná jejich obměna. Jednak
z důvodů jejich přirozeného opotřebení, ale i proto, že je třeba
nahradit je za technicky dokonalejší typy. V současnosti je na
trhu k dispozici celá řada moderních elektrotechnických
stavebnic, které poskytují daleko širší didaktické možnosti.
Ve výuce nacházejí čím dál více uplatnění i počítačové
programy simulující funkci elektrotechnických stavebnic
a applety. Jejich základní výhodou je, že relativně drahé
elektrotechnické součástky a přístroje jsou znázorněny
prostřednictvím monitoru počítače, takže jsou levnější
a snadněji rozšiřitelné z pohledu počtu elektrických obvodů,
které lze takovými stavebnicemi modelovat. Tyto typy stavebnic

50
40
30
20
10
0

Závěry

nekonkretizované
stavebnice
Elektronická
stavebnice
Elektrotechnická
stavebnice Z 3/III
Elektromontážní
souprava
Elektronik I
MEZ Elektronik
Didaktik

Graf 2 Typy elektrotechnických stavebnic na školách
Podstatným faktorem z hlediska využívání elektrotechnických
stavebnic na školách je samozřejmě jejich technický stav.
Průzkum byl proto zaměřen i tímto směrem. V rámci vzorku
respondentů
se
ukázalo,
že
více
než
polovina
elektrotechnických stavebnic (59 %), kterými jsou vybaveny
školy respondentů, je ve špatném (47 %) a nevyhovujícím
(12 %) technickém stavu. Na druhou stranu necelá polovina
elektrotechnických stavebnic (41 %), které se nacházejí na
českých základních školách, je v dobrém (38 %) anebo dokonce
ve výborném (3 %) technickém stavu, což svědčí jak o jejich
kvalitě, tak i o dobré péči učitelů o ně. Stav elektrotechnických
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umožňují sestavení prakticky nezničitelných elektrických obvodů
a snadněji se s nimi pracuje též handicapovaným žákům.
Nevýhodou je ovšem pouhá fikce elektrických obvodů, neboť
žáci nemají možnost vidět skutečné součástky a uvědomit si tak
jejich rozměry a technické provedení. Simulace samozřejmě
neumožňuje ani potřebné procvičování motoriky žáků. Jako
vhodné se proto ukazuje uskutečnit výuku žáků na obou
základních kategoriích stavebnic, tedy jak na klasických
elektrotechnických stavebnicích, tak i na těch, které jsou
vytvořeny prostředky výpočetní techniky.
Výběr z aktuální, velmi bohaté nabídky elektrotechnických
stavebnic, ať už klasických elektrotechnických stavebnic anebo
elektrotechnických stavebnic ve formě simulačních počítačových
programů, by měl být vyvážený a volený podle místních potřeb,
jakož i podle stávajícího vybavení každé školy. Samozřejmě se
též odvíjí od finančních možností jejího zřizovatele.
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VÝKON PROFESIE UČITEĽA PREDMETU TECHNIKA
SERVICE OF THE TECHNOLOGY TEACHER PROFESSION
Alena HAŠKOVÁ
Resumé
V nadväznosti na zákonom definované pracovné povinnosti učiteľov autorka v úvode článku nastoľuje polemiku zaraďavania niektorých
činností medzi pracovné povinnosti učiteľov, resp. za ich označovanie za súčasť pracovnej náplne učiteľov, a to najmä vo vzťahu
k učiteľom predmetu technika. Kľúčovo sa autorka zameriava na problematiku kontinuálneho vzdelávania učiteľov predmetu technika
ako súčasti výkonu profesie učiteľa techniky. Na základe výsledkov dopytovania poukazuje na dopad niektorých faktorov, s ktorými sú
učitelia techniky konfrontovaní v praxi, na kvalitu ich pedagogickej činnosti.
Kľúčové slová: pracovné povinnosti učiteľa, kontinuálne vzdelávanie, nižšie sekundárne vzdelávanie, vyučovací predmet technika,
zabezpečenie výučby predmetu technika, kvalita výkonu učiteľa, motivačné a demotivačné faktory
Abstract
In relation to the teacher professional duties declared by the law, in the introduction of the paper the author opens a disputation to
integrating some activities among the professional duties of teachers (their proclamation as an integral part of a teacher scope of
employment). Specifically this is applied on the teachers of the school subject technology. Main attention is paid to the issues of the
technology teacher continual education as a part of their job performance. On the basis of an interview survey the author illustrates
impact of some factors, with which the technology teachers are confronted in the practice, on the quality of their teaching activities.
Key words: duties of teachers, continual education, lower secondary education, school subject technology, technology teaching
facilities, quality of a teacher performance, motivation and demotivation factors
Úvod

učiteľa, vrátane rozsahu jeho priamej výchovno-vzdelávacej
činnosti, sú vo všeobecnosti deklarované v Zákone 317/2009
Z.z.
o pedagogických
zamestnancoch
a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Explicitne sa v ňom uvádza povinnosť učiteľa pripravovať sa na
výkon priamej výchovno-vzdelávacej alebo odbornej činnosti,
povinnosť podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského
vzdelávacieho a výchovného programu, povinnosť vykonávať
pedagogickú a odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi
vedeckými poznatkami, povinnosť podieľať sa na vypracovávaní
a vedení pedagogickej dokumentácie, povinnosť udržiavať
a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom

Výkon profesie učiteľa možno definovať ako napĺňanie
pedagogického procesu zameraného na dosiahnutie oficiálne
deklarovaných cieľov vzdelávania. V súvislosti s výkonom
profesie učiteľa na základnej alebo strednej škole možno
napĺňanie pedagogického procesu v zameraní na dosiahnutie
oficiálne deklarovaných cieľov vzdelávania vnímať v širšom
alebo užšom kontexte, t.j. ako súbor rôznych činností a aktivít
na základe ktorých sa realizuje štátny vzdelávací program alebo
činností a aktivít na základe ktorých sa zostavuje a realizuje
konkrétny školský vzdelávací program. Pracovné povinnosti
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kontinuálneho vzdelávania a sebavzdelávania, povinnosť
poskytovať žiakom a ich zákonným zástupcom poradenskú
a odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním ako aj
informácie týkajúce sa priebežných a celkových výsledkov
výchovy a vzdelávania. Týždenný pracovný čas pedagogického
zamestnanca je definovaný ako čas, v ktorom vykonáva priamu
výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom vykonáva ostatné
činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou
činnosťou a ďalším vzdelávaním a to aj mimo pracoviska.
S touto definíciou nemožno nesúhlasiť. Na druhej strane však je
diskutabilné, či všetko, čo sa v súčasnosti požaduje od učiteľov
(v plnom súlade s uvedenou definíciou, ktorú vôbec
nespochybňujeme), naozaj patrí do ich pracovnej náplne a či
neplnia úlohy, ktoré by mal zabezpečovať niekto iný. V prípade
učiteľov predmetu technika je veľmi diskutabilné, či napr.
zriaďovanie dielní a odborných učební potrebných k výučbe
tohto (podľa štátneho vzdelávacieho programu povinného)
predmetu s ohľadom na zabezpečenie adekvátnej kvality
výučby je povinnosťou učiteľa techniky. Nemal by mať učiteľ
zabezpečené náležité podmienky na výkon svojej profesie
podobne ako napr. chirurg (na rozdiel od učiteľa v prípade
chirurga zriaďovanie operačnej sály nikto nevníma ako súčasť
jeho pracovných povinností)? Pod náležitými podmienkami
pritom nemusíme rozumieť len odborné účebne ale aj
dostupnosť napr. náležitých pracovných materiálov a učebných
textov. Ďalšou otázkou je napr. do akej miery je opodstatnené
požadovať od učiteľov techniky absolvovanie programov
kontinuálneho vzdelávania, ak ponúkané programy obsahovo
nekorešpondujú s ich vzdelávacími potrebami. Uvedené
problémy v praxi častokrát pôsobia na učiteľov ako frustrujúce
demotivačné faktory, čo následne ovplyvňuje kvalitu nimi
odvádzanej výchovno-vzdelávacej činnosti (pedagogického
výkonu).

zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov
možno zhrnúť do nasledovných bodov:











Medzinárodný kontext profesijného rozvoja ako súčasti
výkonu profesie učiteľa
Profesijný
rozvoj
učiteľov
je
proces
prehlbovania,
zdokonaľovania a rozširovania ich kvalifikácie a profesijných
kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami,
spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon
pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti. V súlade
s proklamáciami krajín OECD a EÚ sa považuje za jeden
z kľúčových faktorov determinujúcich kvalitu a úspešnosť
jednotlivých systémov vzdelávania. Možno konštatovať, že
základné idey filozofie koncepcie vzdelávania učiteľov Teacher
Education in Europe (ETUCE, 2008) sa premietli aj do Zákona
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týka
sa to predovšetkým požiadavky zabezpečenia vysokoškolskej
prípravy učiteľov pôsobiacich na všetkých stupňoch škôl a ich
kontinuálneho vzdelávania.
Európska odborová komisia pre vzdelávanie (ETUCE European Trade Union Committee for Education) bola založená
v roku 1975. V súčasnosti má 118 riadnych členov z 28
európskych krajín a 48 pridružených členských organizácií,
prevažne z krajín strednej a východnej Európy. Jej cieľom je
presadzovať záujmy učiteľov a zamestnancov rezortu školstva
v rámci európskeho hospodárskeho priestoru na základe
rokovaní
s relevantnými
autoritami
Európskej
únie
a Európskeho združenia voľného obchodu EFTA (European Free
Trade Association). Za týmto účelom predkladá vlastné návrhy
k iniciatívam Európskej únie a Európskej komisie, Rady
ministrov pre vzdelávanie a Európskeho parlamentu
smerujúcich do oblasti všeobecného vzdelávania, odbornej
prípravy a výskumu. Základné požiadavky ETUCE na

Zakotviť kontinuálne odborné vzdelávanie ako právo ale aj
povinnosť pre učiteľov všetkých stupňov škôl a typov
úväzkov.
Zabudovať kontinuálne odborné vzdelávanie do systému
kariérneho rastu učiteľov: treba vychádzať z uznania
skutočnosti, že rozvoj učebných metód a nových zručností
učiteľov si vyžaduje neustálu dodatočnú prax, spätnú väzbu,
praktické školenia a časový priestor mimo triedy a školy.
Vytvárať učiteľom časový priestor na rozvoj ich profesijných
spôsobilostí.
Kontinuálne odborné vzdelávanie učiteľov založiť na
vzájomnom rešpektovaní práv a povinností zamestnávateľov
a zamestnancov: na jednej strane učitelia by si mali byť
vedomí dôležitosti na nich kladenej požiadavky rozširovania
svojich poznatkov a na druhej strane zamestnávatelia
a príslušné autority by pre učiteľov mali vytvárať také
podmienky, aby kontinuálne odborné vzdelávanie bolo
súčasťou právneho nároku učiteľov.
Financovanie kontinuálneho odborného vzdelávania učiteľov
hradiť (na štátnej alebo regionálnej úrovni) zo strany
zamestnávateľov: striktná požiadavka, aby povinnosť
absolvovať kontinuálne odborné vzdelávanie nemala žiadny
finančný dopad na učiteľov. Táto požiadavka je v súlade s
proklamáciami ETUCE, že zodpovednosť za vzdelávanie v
spoločnosti nesie štát a z tohto dôvodu by malo byť
financované z jeho zdrojov a to aj v súčasnosti, keď
vzdelávanie podobne
ako
aj iné odvetvia čelí
komercionalizácii.
Absolventom
kontinuálneho
odborného
vzdelávania
udeľovať oficiálny certifikát v závislosti od rozsahu, obsahu
a úrovne absolvovaného vzdelávania.
Počas absencie učiteľov v práci z dôvodu ich účasti na
kontinuálnom
odbornom
vzdelávaní
zabezpečiť
zastupujúcich, plne kvalifikovaných učiteľov.

Aspekty kontinuálneho vzdelávania s negatívnym
dopadom na kvalitu výkonu profesie učiteľa techniky
V nadväznosti na úlohy a projekty riešené na našom pracovisku
(KTIT PF UKF v Nitre) zaoberajúce sa problematikou vyučovania
predmetu technika na základných školách sme realizovali
rozhovory s učiteľmi techniky, ktoré boli dominantne zamerané
na potreby ďalšieho vzdelávania týchto učiteľov. Učitelia
odpovedali na nasledujúcich 9 otázok, v rámci ktorých mohli
voľne
vyjadrovať
svoje
vlastné
názory,
skúsenosti
a pripomienky:
1. Čo vy osobne považujete za najväčšiu prekážku
v kontinuálnom vzdelávaní učiteľov?
2. Viete, kto je poskytovateľom možností kontinuálneho
vzdelávania učiteľov? Odkiaľ získavate informácie o tom, kto
a aké (ďalšie) vzdelávanie organizuje?
3. Podľa vášho názoru je dostatočná ponuka kurzov ďalšieho
vzdelávania v rámci vášho predmetu (predmetu technika)?
4. Aké máte materiálno-technické zabezpečenie výučby
predmetu technika na vašej škole? Vyučuje sa tento
predmet u vás na škole skôr ako predmet praktický alebo
skôr ako predmet teoretický? Prečo?
5. V čom vidíte výhody a v čom nevýhody pripravovaného
nového Štátneho vzdelávacieho programu?
6. Podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu sa
predmetu technika zvýši časová dotácia jeho výučby. Akým
spôsobom sa to bude realizovať u vás na škole?
7. Čo je pre vás hlavná motivácia na to, aby ste sa zapojili do
kontinuálneho vzdelávania?
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8. Absolvovali ste už nejaké ďalšie vzdelávanie? Na čo bolo
tematicky zamerané? V čom ste videli jeho pozitíva a v čom
nedostatky?
9. Aké by malo byť tematické zameranie kontinuálneho
vzdelávania učiteľov techniky, aby prispievalo k rozvoju
vašich profesijných kompetencií?

a Národného
ústavu
certifikovaných
meraní
(NÚCEM)
Samozrejme, čo sa týka MPC Nitra a PF UKF v Nitre, tento
konkrétny výsledok je dôsledkom realizovania výskumných
rozhovorov len s učiteľmi v regióne Nitry. Podľa nášho názoru
je však možné ho globalizovať, t.j. môžeme konštatovať jednak
významnú úlohu, ktorú pri organizácii ďalšieho vzdelávania
zohrávajú regionálne pracoviská Metodicko-pedagogického
centra a vysoké povedomie učiteľov o aktivitách RP MPC v tejto
oblasti ako aj významnú úlohu, ktorú zohrávajú fakulty
pripravujúce budúcich učiteľov v príslušných regiónoch.
Internet, maily a propagačné materiály predstavujú učiteľmi
najviac využívaný zdroj informácií o poskytovaní možností
kontinuálneho vzdelávania. Ďalšiu kategóriu predstavujú
kolegovia – učitelia, či už z tej istej alebo inej školy a vyskytol
sa aj prípad uvádzania porád v škole ako informačného zdroja
o aktuálnych ponukách kontinuálneho vzdelávania.
V hodnotení ponuky kurzov kontinuálneho vzdelávania
v zameraní na výučbu predmetu technika sa učitelia v podstate
zhodujú v názore, že táto nie je dostatočná, a to najmä
v porovnaní s inými predmetmi. Odlišné vyjadrenia sa vyskytli
len v dvoch prípadoch. Jedným z nich bol učiteľ (s 18-ročnou
praxou), podľa ktorého vôbec neexistuje vzdelávacia aktivita
(kurz, školenie) konkrétne k predmetu technika, resp. aspoň
o takej vzdelávacej aktivite nemá informácie a registruje len
ponuku kurzov obsahovo zameraných na pedagogickú prácu
ako takú.
Charakter výučby premetu technika na jednotlivých školách
sa veľmi rôzni. Na niektorých školách sa vyučuje výhradne na
teoretickom základe a na iných sa vyučuje ako teoretickopraktický predmet, pričom pomer teoretickej a praktickej
výučby sa od školy ku škole líši. Hlavným faktorom, od ktorého
sa odvíja tento pomer, je priestorové a materiálno-technické
vybavenie príslušnej školy. V prípade nami sledovaných škôl
možno konštatovať, že tieto podmienky sú lepšie v mestských
školách, takže tam sa predmet vyučuje aj prakticky. V školách
na vidieku sa predmet technika vyučuje skôr teoreticky,
nakoľko tieto malé školy nemajú adekvátne podmienky na
realizáciu praktickej stránky jeho výučby.

Rozhovory sme uskutočnili celkovo s 8 učiteľmi techniky zo
šiestich rôznych škôl Nitrianskeho regiónu. Výber škôl bol
ovplyvnený zámerom realizovať rozhovory jednak s učiteľmi
pôsobiacimi na väčších školách, s väčším počtom žiakov
a učiteľov ako aj s väčším technickým a priestorovým
zabezpečením, a jednak na školách s menším počtom žiakov a
učiteľov a menším technickým a priestorovým zabezpečením.
Naša voľba na základe dostupnosti padla na tri nitrianske školy
a tri školy v okolí Nitry. Dĺžka praxe zúčastnených učiteľov sa
pohybovala v rozmedzí od 5 do 30 rokov.
Na základe rozhovorov s učiteľmi ako najfrekventovanejší
a súčasne aj najzávažnejší demotivačný faktor pôsobiaci ako
bariéra zapájania sa učiteľov do kontinuálneho vzdelávania
možno jednoznačne označiť skutočnosť, že od učiteľov sa
vyžaduje, aby toto vzdelávanie absolvovali vo svojom voľnom
čase. Učitelia už aj bez toho značnú časť svojho voľného času
venujú plneniu rôznych, neustále narastajúcich, pracovných
povinností. U mužov ako živiteľov rodín je tento faktor navyše
spojený so skutočnosťou, že v čase mimo vyučovania –
vzhľadom na nízke finančné ohodnotenie učiteľov - sa orientujú
prioritne na hľadanie možností ďalších pracovných príležitostí
a nie ďalšieho vzdelávania. Na tomto mieste je možné vzniesť
námietku, že získanie stanoveného počtu kreditov vedie
k priznaniu osobného príplatku učiteľovi. V týchto súvislostiach
však učitelia dôvodia, že priznávaný príplatok nie je adekvátny
vysokej kreditovej náročnosti - navyše spojenej so stratou času
- a rozhodne nepôsobí ako relevantná motivácia. Okrem toho
v súvislosti s kreditovým systémom učitelia poukazujú aj na
jeho neustále spochybňovanie zvrchu (neustále zvrchu
avizované zmeny, resp. dokonca tendencie zrušiť zavedený
systém), čo vyvoláva u učiteľov nedôveru v stabilitu
kreditového systému a následne má tiež demotivačné účinky.
Ako ďalšie problémy negatívne ovplyvňujúce zapájanie sa
učiteľov do ďalšieho vzdelávania boli identifikované jednak
finančná náročnosť aktivít kontinuálneho vzdelávania ale najmä
obsahové zameranie tohto vzdelávania. Učitelia konštatujú, že
dostupné aktivity kontinuálneho vzdelávania po obsahovej
stránke nie sú pre nich prínosné, neprinášajú im žiadne nové
poznatky a ani neprispievajú k rozvoju ich profesijných
kompetencií. Tu si treba uvedomiť, že závažnosť týchto dvoch
faktorov sa zvyšuje práve ich vzájomnou kombináciou (vysoká
finančná náročnosť aktivít kontinuálneho vzdelávania verzus
nízky prínos vzdelávacích aktivít pre ich účastníkov).
Pozitívnym zistením bolo, že učitelia registrujú Metodickopedagogické centrum ako hlavného poskytovateľa možností ich
kontinuálneho vzdelávania a potešiteľným zistením bolo, že
registrujú aj univerzity ako poskytovateľov takýchto možností,
aj keď v ich prípade sa väčšinou nejedná o kreditové
vzdelávacie aktivity. V tomto kontexte učitelia vysoko oceňovali
možnosti neformálnych stretnutí s kolegami z rôznych škôl
a ako príklad dobrej praxe tohto druhu niektorí uvádzali
organizáciu technickej olympiády (kým žiaci pracujú, učitelia
majú možnosť zúčastniť sa na seminári, kde môžu
rozdiskutovať svoje pracovné problémy a vymeniť si navzájom
svoje skúsenosti).
Čo sa týka získavania informácií o možnostiach absolvovať
rôzne aktivity organizované v rámci kontinuálneho vzdelávania
učiteľov, ako hlavné zdroje informácií tohto druhu boli
identifikované webové stránky Metodicko-pedagogického centra
(MPC) v Nitre, PF UKF v Nitre a ojedinele aj MŠVVaŠ SR

Učiteľka s 20-ročnou praxou k otázke č. 6:

Neviem, keďže nemáme priestorové vybavenie na vyučovanie
techniky, skôr sa bude učiť viac teórie.
Napriek uvádzaným skutočnostiam všetci učitelia techniky
zhodne zastávajú názor, že rozvíjanie pracovných a technických
zručností by malo byť hlavným poslaním výučby tohto
predmetu. Ako vyplýva z praktických skúseností učiteľov, žiaci
postupne strácajú prirodzené pracovné návyky a preto je
naplnenie uvedeného poslania zo strany školy v súčasnosti o to
významnejšie. V snahe formovať a rozvíjať u žiakov pracovné
a technické zručnosti, učitelia v rámci techniky pracujú s tým
vybavením, ktoré je pre nich dostupné (či už z hľadiska
existencie na školách nezrušených ale zastaraných dielní alebo z
hľadiska obmedzených možností zaobstarávania si potrebných
materiálov). V podstate praktická výučba sa na školách realizuje
len pokiaľ ju vybavenie školy umožňuje, inak sú učitelia nútení
dopĺňať vyučovanie teoretickými hodinami.
V uvádzaných súvislostiach veľmi pozitívnym fenoménom je
v súčasnosti realizovaný národný projekt Podpora profesijnej

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

(realizátor projektu: Štátny inštitút odborného vzdelávania;
doba realizácie 2013 – 2015), známy pod pracovným názvom
Dielne, resp. Základná škola odborne. Projekt je financovaný
v rámci Operačného programu Vzdelávanie – Moderné
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť a má prispieť
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k zriaďovaniu odborných učební chémie, fyziky, biológie
a techniky na základných školách tak, aby u žiakov mohli byť
prakticky a názorne rozvíjané ich pracovné zručnosti
prostredníctvom polytechnickej výchovy s využitím moderných,
inovatívnych metód výučby a foriem vzdelávania. V podstate ide
o podporenie
odborného
vzdelávania, odbornej
prípravy
a pracovných zručností žiakov základných škôl.
Pozitívny dopad projektu Podpora profesijnej orientácie

Je evidentné, že tento projekt zvyšuje u učiteľov záujem
o ďalšie vzdelávanie a vytvára u nich aj jasnú predstavu ich
potrieb (konkretizácia obsahového zamerania ich kontinuálneho
vzdelávania).
Mimo kontextu projektu Podpora profesijnej orientácie

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

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

najvýznamnejší motivačný faktor k zapájaniu sa do aktivít
ďalšieho vzdelávania prejavili (veľmi prirodzene) finančné
stimuly (priznanie osobného ohodnotenia na základe získaných
kreditov). Potešiteľné je, že druhý najvýznamnejší motivačný
faktor pre učiteľov je aktualizácia nadobudnutých vedomostí
(napr. aj u mladého „začínajúceho“ učiteľa s 5-ročnou
praxou), možnosť dozvedieť sa niečo nové, zaujímavé
a získanie metodického usmernenia, aby mohli zvyšovať kvalitu
svojej pedagogickej činnosti. Čo sa týka predchádzajúcej účasti
na ďalšom vzdelávaní učiteľov, v podstate všetci učitelia nejakú
formu tohto vzdelávania mali absolvovanú. Väčšinou však išlo
o vzdelávanie zamerané na rozvoj všeobecných pedagogických
kompetencií.

reflektovaný aj v nami realizovaných rozhovoroch s učiteľmi
techniky. Učitelia pritom tento projekt dávali do kontextu aj
so zvýšením časovej dotácie výučby predmetu technika na
základných školách plánovaným v rámci inovácie Štátneho
vzdelávacieho programu, ktoré všetci hodnotili vysoko
pozitívne.
Učiteľ s 20-ročnou praxou:

Momentálne nám prišlo nové vybavenie do dielní na techniku,
ktoré si vyžaduje aj ďalšie vzdelávanie, ktorého sa zúčastním...
Doteraz bola technika u nás na škole viac teoretická ako
praktická, ale vďaka projektu, pomocou ktorého sme získali
nové vybavenie do dielní, sa bude technika vyučovať viac
prakticky ako teoreticky... Doteraz sme nemali moc na výber,
tak som preferoval teoretické vzdelávanie techniky. Ale po
novom vybavení, ktoré nám prišlo, budem samozrejme
preferovať praktické vyučovanie techniky. Rozmýšľam aj nad
otvorením nových krúžkov ohľadom techniky, ktoré sa budú
realizovať v našej novej dielni aj po vyučovaní pre našich
žiakov, ktorí budú mať o ne záujem.

Záver
Realizované dopytovanie ilustrovalo v prvom rade závažnosť
faktora zabezpečenia adekvátnych podmienok a materiálnotechnického zabezpečenia výučby predmetu technika na kvalitu
vzdelávania. Okrem toho poukázalo ako kvalitu vzdelávania
výraznou mierou nepriamym spôsobom ovplyvňuje aj
kontinuálne vzdelávanie učiteľov techniky. Vo všeobecnosti
učitelia majú záujem o ďalšie vzdelávanie, ale v praxi sú
konfrontovaní s problémom nedostatku príležitostí absolvovania
vzdelávacích aktivít obsahovo zameraných na problematiku
výučby predmetu technika. Vnútornú vzájomnú prepojenosť
faktora
materiálno-technického
zabezpečenia
výučby
a motivácie učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu, od ktorých je
možné odvíjať zabezpečenie kvality výkonu profesie učiteľa
predmetu technika dokumentuje realizácia projektu Podpora

Učiteľka s 30-ročnou praxou:

Doteraz sme mali dielňu so zastaraným vybavením, ale
pomocou národného projektu sme získali komplet nové
vybavenie dielní, kde sa bude realizovať vyučovanie techniky...
Akým spôsobom sa bude realizovať výučba väčšieho množstva
hodín techniky podľa nového ŠVP neviem, lebo učím techniku
na škole len ja a ešte jeden učiteľ, ale ten má gro informatiku
a ďalších učiteľov na škole zameraných na odbor technika
nemáme. Problém vidím aj v tom, že mám veľa žiakov na
hodine technika a takto sa ťažko pracuje, lebo by bolo vhodné
rozdelenie triedy aspoň na polovicu. Ale ako sa to bude riešiť,
netuším... Mám tri roky do dôchodku, takže som bez motivácie
k ďalšiemu vzdelávaniu... Ale malo by byť v rámci pracovnej
doby a malo by sa zameriavať na praktickú výučbu.

profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej
výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca
s talentami (projekt Dielne).
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NIEKTORÉ VÝSLEDKY Z REALIZOVANÉHO PRIESKUMU ZAMERANÉ NA SKÚŠANIE A HODNOTENIE ŽIAKOV
V PREDMETE TECHNIKA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
SOME RESULTS FROM A SURVEY CARRIED OUT BY THE FOCUS ON PUPILS´ TESTING AND ASSESSMENT IN
THE SUBJECT TECHNOLOGY AT ELEMENTARY SCHOOLS
Roman STADTRUCKER, Milan ĎURIŠ
Resumé
Autori sa v príspevku venujú niektorým výsledkom pedagogického prieskumu, ktorý bol zrealizovaný s učiteľmi predmetu Technika v
základných školách v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Prieskumom sme zisťovali aktuálne metódy a formy preverovania
vedomostí a hodnotenia žiakov, vrátane používania didaktických testov a inovácie s využívaním informačných a komunikačných
technológií v oblasti skúšania a hodnotenia žiakov vo vyučovacom procese.

Kľúčové slová: skúšanie a hodnotenie žiakov, inovácie v edukácii, informačné a komunikačné technológie, pedagogický prieskum,
technické vzdelávanie
Abstract
This work is focused on the some results of the pedagogical survey, which was carried out with the teachers of subject Technology at
elementary schools in the Banská Bystrica Self-Governing Region. We examined survey for the current pupils´ testing and assessment
methods and forms, including the use of didactic tests and the innovations with the use of information and communication technology
in the field of pupils´ testing and assessment in the learning process.
Key words: pupils´ testing and assessment, innovations in education, information and communication technology, pedagogical
survey, technical education

Úvod

a vyučovacie metódy, musí sa táto skutočnosť odraziť aj
v preverovaní vedomostí a zručností žiakov a v ich hodnotení.
Podľa Kalaša et al. (2013, s. 219) je potrebné hodnotenie
žiakov zamerať na tzv. rozvíjajúce alebo formatívne hodnotenie,
ktoré:

Akákoľvek zmysluplná ľudská činnosť či aktivita smeruje
k dosahovaniu naplánovaných cieľov. To, či sme stanovené
ciele splnili, overujeme kontrolou výsledkov realizovaných
činností, kedy porovnávame stanovené ciele s dosiahnutými
výsledkami. Vo vyučovacom procese kontrolujeme formulované
výučbové špecifické ciele, použité vyučovacie metódy, učebné
výsledky žiakov a pod. Pomocou kontroly môže učiteľ získavať
informácie pre ďalšie riadenie výučby. Hoci kontrola vo
vyučovacom procese má svoje významné postavenie a je
teoreticky pomerne dobre rozpracovaná, nevenuje sa jej
dostatočná pozornosť zo strany učiteľov. Ak vo vyučovacom
procese učiteľ aplikuje inovatívne organizačné formy

a) nestavia žiaka do úlohy objektu hodnotenia,
b) slúži
nielen
ako
prostriedok
spätnej
väzby
reprodukovateľných poznatkov, ale poskytuje priestor aj na
zaznamenávanie zmien v kompetenciách žiaka, keďže
hlavným cieľom je vytvoriť poznatok a nie ho reprodukovať,
c) by sa malo uskutočňovať v takých školských situáciách,
ktoré sú blízke reálnemu životu, resp. ho napodobňujú,
simulujú, prípadne v situáciách, ktoré sú spojené s riešením
problémov reálneho sveta.
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Aj z pohľadu riadenia kvality vyučovacieho procesu je potrebné
v podstatne väčšej miere uplatňovať formatívne hodnotenie,
ktorého cieľom nie je klasifikácia, ale zistenie, či sa žiaci
správne učia a v prípade, že nie, je potrebné správne reagovať
(Turek, 2009, s. 107). Formatívne hodnotenie poskytuje
informácie vo chvíli, keď sa ešte výkon žiaka môže zlepšiť. Ako
uvádza Pasch et al. (2005, s. 104), pre tento typ hodnotenia sú
typické testy vstupných znalostí (pre-testy), rôzne, učiteľom
nehodnotené testy, ktoré si žiaci opravujú sami alebo
navzájom, kvízy, učebné úlohy slúžiace na precvičovanie
a cvičenia slúžiace na preverovanie porozumenia učebnej látky.
V našom výskumnom projekte sa zameriavame na
uplatnenie formatívneho hodnotenia vo fixačnej a aplikačnej
fáze vyučovacieho procesu, pretože didaktické testy nám
nemusia slúžiť len ako diagnostický nástroj pre sumatívne
hodnotenie žiaka, ale plnohodnotne sa môžu uplatniť aj ako
prostriedok slúžiaci na skvalitnenie a upevňovanie vedomostí
a zručností žiakov a ich aplikáciu v praktických úlohách
a životných situáciách, čím sa uplatňuje nový, tzv. edukačný
účel didaktického testu (pozri napr. Klenovčan, 2011). Tento
nový účel zároveň znamená posun od jednoduchého zisťovania
stavu úrovne vedomostí žiakov smerom k aktivizácii ich vyšších
kognitívnych schopností pri riešení úloh vyžadujúcich tvorivé
myslenie žiakov. K týmto činnostiam je výhodné využívať
informačné a komunikačné technológie, čím sa vytvára priestor
pre inovatívny typ hodnotenia žiakov – elektronické hodnotenie
(angl. e-assessment). Pre žiaka je veľmi dôležitá spätná
informácia o tom, čo sa naučil. Táto informácia slúži na
reguláciu jeho vlastného učenia sa a pokiaľ si ju získava žiak
sám, výraznejším spôsobom vplýva na úroveň jeho
sebahodnotenia
a sebauvedomovania.
Sebakontrola
je
najvýznamnejším motivačným prostriedkom pre učenie sa
žiakov a z pedagogicko-psychologického aspektu, elektronické
učenie prepája vonkajšie riadenie učenia sa žiaka s jeho
autoreguláciou (Mareš, 2013, s. 155).

Tabuľka 1 Základné charakteristiky výberového súboru
prieskumu

Muži
Dĺžka pedagogickej
praxe učiteľa
do 5 rokov
od 6 do 10 rokov
od 11 do 20 rokov
od 21 do 30 rokov
nad 30 rokov

Celkom

Ženy

N

%

N

%

3
5
8
4
3
23

13,04
21,74
34,78
17,39
13,04
100,00

2
1
11
7
8
29

6,90
3,45
37,93
24,14
27,59
100,00

Niektoré výsledky z prieskumu
V jednej z položiek dotazníka sme zisťovali, aké metódy
skúšania a hodnotenia žiakov používajú učitelia predmetu
Technika vo vyučovacom procese. Učitelia v našom prieskume
tak, ako to vyplýva z grafu č. 1, preferujú praktické skúšanie
(29,37 %) a ústne skúšanie (25,87 %), menej často využívajú
písomné práce (15,38 %), didaktické testy (14,69 %) a riešenie
učebných problémových úloh (13,29 %). Vzhľadom na obsah
a ciele predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní,
v ktorom má svoje miesto osvojovanie si elementárnych
zručností pri práci s drevom, kovom a plastom, považujeme
praktické skúšanie žiakov za najvhodnejšiu formu. Svoje
zastúpenie má aj ústne skúšanie žiakov, a to najmä pri
preverovaní ich teoretických vedomostí a zručností. Pokiaľ však
učiteľ jednoznačne nestanoví a neoznámi žiakom hodnotiace
kritériá, praktické i ústne skúšanie sa vyznačuje vysokou
subjektívnosťou. Preto je vhodné častejšie využívať vo
vyučovaní didaktické testy, ktoré sú objektívnym nástrojom na
meranie učebných výsledkov žiakov. Ideálne je, pokiaľ učiteľ
kombinuje rôzne metódy skúšania a hodnotenia žiakov.
Nízke percento pri hodnotení žiakov (písomné práce –
15,38 %, didaktický test – 14,69 %, riešenie učebných
problémových úloh – 13,29 %) naznačuje, že učitelia predmetu
Technika venujú veľmi malú pozornosť uvádzaným spôsobom
hodnotenia. Môže to byť spôsobené nielen charakterom
samotného predmetu (praktické zameranie), kde sú uvádzané
spôsoby hodnotenia časovo náročné na prípravu, ale i časovou
náročnosťou
na
vyhodnotenie
samotným
učiteľom.
Viacnásobne to platí aj pre hodnotenie riešenia učebných
problémových úloh, v ktorom práve naopak by mal byť daný
spôsob hodnotenia typickým spôsobom hodnotenia, i keď si
príprava tohto spôsobu vyžaduje od učiteľa nielen dostatok
času, ale predovšetkým tvorivý prístup, čo často učiteľom
predmetu Technika chýba.

Pedagogický prieskum
V rámci pilotáže výskumného projektu dizertačnej práce sme
zrealizovali pedagogický prieskum, ktorý nám bude slúžiť ako
východisko pre ďalšie smerovanie prác na projekte a odbornú
prípravu pre realizáciu pedagogického experimentu, ktorý je
hlavnou výskumnou metódou. Hlavným cieľom prieskumu bolo
zisťovať fakty, názory a postoje učiteľov predmetu Technika
v nižšom strednom vzdelávaní v základných školách v oblasti
preverovania vedomostí a hodnotenia žiakov vo vyučovacom
procese. Ako výskumnú metódu sme použili anonymný
neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý
obsahoval 17 položiek. Položky v dotazníku boli uzavreté,
polouzavreté aj otvorené, aby umožnili respondentom vyjadriť
odpovede v kvantitatívnej i kvalitatívnej podobe. Pedagogický
prieskum sme uskutočnili v mesiacoch máj a jún 2014. Celkovo
sme rozoslali dotazníky do 100 základných škôl, návratnosť
predstavovala 52 %. V tabuľke č. 1 uvádzame základné
charakteristiky výberového súboru.
Parciálne ciele prieskumu
1. Zistiť, aké metódy skúšania a hodnotenia žiakov vo
vyučovacom procese používajú učitelia predmetu Technika.
2. Zistiť používanie didaktických testov vo vyučovacom procese
predmetu Technika.
3. Zistiť používanie informačných a komunikačných technológií
(ďalej aj „IKT“) pri skúšaní a hodnotení žiakov vo
vyučovacom procese predmetu Technika.

Graf 1 Preferencie rôznych druhov skúšania a hodnotenia žiakov
Ďalej sme zisťovali, či učitelia predmetu Technika používajú pri
skúšaní a hodnotení žiakov informačné a komunikačné
technológie a aké konkrétne. Pri spomenutých činnostiach sú
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moderné technológie využívané pomerne často (73,91 % muži
a 79,31 % ženy), ako to vyplýva z tabuľky č. 2. Výskumy
potvrdzujú, že IKT používajú učitelia najčastejšie nielen
v expozičnej fáze vyučovacieho procesu (pozri napr. Masaryk,
2011, s. 22), ale aj ako testovací nástroj vo fáze diagnostickej
(pozri napr. Zounek - Šeďová, 2009, s. 99). Túto skutočnosť si
vysvetľujeme tak, že učitelia majú v školách k dispozícii
softvérové nástroje, pomocou ktorých testovanie a hodnotenie
žiakov realizujú.
Tabuľka 2 Používanie IKT pri skúšaní a hodnotení žiakov

Muži

Ženy

Používanie IKT pri skúšaní
a hodnotení žiakov

N

%

N

%

Používa IKT

17

73,91

23

79,31

Nepoužíva IKT

6

26,09

6

20,69

100,00

29

100,00

Celkom

23

Graf 3 Používanie sebahodnotenia žiakov - muži
Sebahodnotenie žiakov používajú učitelia predmetu Technika
napr. na posúdenie kvality zhotoveného výrobku (jeho celkový
vzhľad, funkčnosť a pracovný postup pri jeho tvorbe). Pri
sebahodnotení žiakov kladú dôraz na rozvoj ich komunikačných
zručností, pričom žiaci prezentujú, obhajujú a porovnávajú
svoju prácu a jej výsledky aj so spolužiakmi. Ide najmä
o prezentáciu jednotlivých projektov (projektové vyučovanie)
a ich výstupov. Žiaci pri sebahodnotení získavajú spätnú väzbu
o tom, čo sa naučili, resp. nenaučili a v čom sa majú zlepšiť,
sebahodnotenie podporuje podľa respondentov aj rozvoj
kritického myslenia žiakov. V triedach, v ktorých sú umiestnení
žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia majú učitelia
problémy so sebahodnotením žiakov, nakoľko takýto žiaci nie
sú schopní zhodnotiť svoju prácu na vyučovaní a veľmi ťažko
sa vyjadrujú o sebe. Aj to je jeden z dôvodov, ktorý uvádzajú
muži.
Graf č. 4 nám znázorňuje využitie IKT pri sebahodnotení
žiakov vo vyučovacom procese. Informačné a komunikačné
technológie nevyužíva až 95,65 % mužov a 67,74 % žien
z počtu respondentov, ktorí využívajú sebahodnotenie žiakov.
Dôvodom je podľa nášho názoru absencia softvérových
nástrojov v jednotlivých školách pre tento typ hodnotenia, nízke
povedomie učiteľov o možnostiach existujúceho softvéru, alebo
nevedomosť pri využívaní existujúceho softvéru, ktorý obsahuje
aj funkcionalitu okamžitej spätnej väzby, ktorá je dôležitá
najmä pri formatívnom hodnotení žiakov vo vyučovacom
procese.

Graf č. 2 nám znázorňuje, aké typy informačných
a komunikačných technológií učitelia predmetu Technika
v procese preverovania vedomostí a hodnotenia žiakov
využívajú. Najčastejšie respondenti uviedli PC, notebook, tablet
(51,61 % - ženy a 35,71 % - muži), nasleduje interaktívna
tabuľa (25,81 % - ženy a 35,71 % - muži), používanie internetu
(12,90 % - ženy a 17,86 % - muži) a dataprojektora (9,68 % ženy a 10,71 % - muži). V ďalších odpovediach respondenti
uvádzali, že používajú výučbové CD, vizualizér, softvér na
technické kreslenie a MS Excel. Na základe uvedeného môžeme
konštatovať, že školy sú v súčasnosti pomerne dobre vybavené
informačnými a komunikačnými technológiami (najmä PC
a interaktívnymi tabuľami) a tieto sú aj využívané učiteľmi
predmetu Technika v základných školách nie len vo fáze
expozície učiva, ale aj vo fáze diagnostickej. Zistené výsledky
nám však neumožňujú relevantne vyhodnotiť, o aké
technológie sa jedná, pretože učitelia si zamieňali pojem
technický prostriedok (PC, notebook, tablet, dataprojektor,
vizualizér) s pojmom technológie.

Graf 2 Používanie rôznych typov IKT pri skúšaní a hodnotení
žiakov
Ďalej nás zaujímalo, ako učitelia predmetu Technika využívajú
sebahodnotenie žiakov a či pri tejto činnosti využívajú aj
informačné a komunikačné technológie. Sebahodnotenie žiakov
aplikuje vo svojej pedagogickej praxi 100 % učiteľov – žien,
u mužov je jeho využitie 65 % (graf č. 3).

Graf 4 Využívanie IKT pri sebahodnotení žiakov
Jednou z položiek dotazníka sme zisťovali, aký softvér používajú
učitelia predmetu Technika pri testovaní žiakov pomocou PC.
Ako vyplýva z grafu č. 5, väčšina respondentov nepoužíva
žiadny softvér (62,50 % - muži a 50 % - ženy).
Najdostupnejším a najpoužívanejším je podľa vyjadrenia
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respondentov softvérový produkt MS Office – MS Word, MS
Excel a MS PowerPoint (16,67 % - muži a 13,33 % - ženy),
nasleduje používanie aplikácie Hot Potatoes (6,67 % - ženy),
rôzne výučbové CD, ktoré obsahujú aj testové úlohy (6,67 % ženy) a portál www.zborovna.sk (6,67 % - ženy). Respondenti
ďalej uvádzali aj iný softvér, ktorý je využívaný jedným
respondentom: EduTech portál, Socrative, softvér pre
interaktívnu tabuľu (Flow! Works, Activestudio Professional,
ActivInspire, Workspace), Alf, digitálna učebnica fyziky, portál
www.oskole.sk. Respondenti v odpovediach uvádzali aj také
softvérové aplikácie, ktoré nie sú primárne určené na testovanie
žiakov pomocou PC – MS Office (produkt je určený najmä pre
podporu kancelárskych a obchodných činností), portál
www.zborovna.sk, portál www.oskole.sk a EduTech portál (ide
o zdroj neštandardizovaných didaktických testov prístupných
pre učiteľov) a výučbové CD (predpokladáme, že ich súčasťou
sú aj testové úlohy, ale bez možnosti ich úprav či pridávania
nových testových úloh zo strany učiteľa). Funkcionalitu tvorby
a administrácie testových úloh obsahujú softvérové produkty
Hot Potatoes (aplikácia je určená primárne na testovanie
žiakov), Socrative, softvérové aplikácie pre interaktívnu tabuľu
a aplikácia Alf. Na základe zistených odpovedí môžeme
konštatovať, že učitelia pravdepodobne nevedia, čo sa pod
pojmom softvér má rozumieť, a preto sú ich odpovede veľakrát
skresľujúce. Z tohto dôvodu treba odpovede učiteľov považovať
len za orientačné, subjektívne, bez požadovanej validity.

že umožníme žiakom zúčastniť sa hodnotenia výsledkov
výučby, dávame im možnosť podieľať sa na zvyšovaní kvality
ich učebnej činnosti, a to v súlade s moderným poňatím
vyučovania, kedy má byť žiak chápaný ako subjekt i objekt
výchovy. Na reguláciu učenia žiakov je nevyhnutná spätná
väzba vo forme priebežnej informácie o pokroku žiaka v učení.
V prípade, ak takúto informáciu získava žiak sám, napr.
riešením elektronických úloh s okamžitou spätnou väzbou alebo
pomocou elektronického autodidaktického testu (pozri napr.
Stadtrucker - Ďuriš, 2013), táto výraznejšie vplýva na jeho
sebahodnotenie v procese učenia.
Viacej ako polovica učiteľov predmetu Technika (62,50 % muži a 50 % - ženy), ktorí sa zúčastnili nášho pedagogického
prieskumu, nevyužíva žiadnu softvérovú aplikáciu na testovanie
žiakov pomocou PC. Existuje teda priestor pre využívanie
súboru elektronických úloh pre potreby formatívneho
hodnotenia žiakov vo vyučovacom procese, keďže základné
školy disponujú v súčasnosti dostatočným, i keď niekde už
starším IKT vybavením.
Predkladaný príspevok obsahuje analýzu len niektorých
vybraných položiek dotazníka. V ďalšej publikačnej činnosti
uvedieme analýzu tých položiek, ktoré sa týkajú používania
didaktických testov vo vyučovacom procese v predmete
Technika v základných školách.
Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu KEGA
č. 011UMB-4/2012.
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Graf 5 Používanie softvéru pri testovaní žiakov pomocou PC
Záver
Na základe zrealizovaného pedagogického prieskumu môžeme
konštatovať, že učitelia predmetu Technika v nižšom strednom
vzdelávaní najčastejšie využívajú tradičné spôsoby preverovania
vedomostí a hodnotenia žiakov, a to praktické skúšanie (čo
vyplýva z cieľov a obsahu predmetu Technika) a ústne
skúšanie. Menej rozšírené je používanie didaktických testov či
riešenie učebných problémových úloh. Je potešiteľné, že aj
v predmete Technika využíva väčšina učiteľov moderné
technické prostriedky, ale menej overené softvéry pri skúšaní
a hodnotení žiakov.
Cieľom dizertačnej práce, ktorú rieši spoluautor tohto
príspevku v rámci doktorandského štúdia, je tvorba
a experimentálne overenie súboru elektronických úloh
v predmete Technika v tematickom celku „Elektrická energia“,
a to pre formatívne hodnotenie vo fixačnej a aplikačnej fáze
vyučovacieho procesu. Využívanie IKT vo vyučovacom procese
tak, ako to vyplýva z našich zistení v prieskume, vytvára
predpoklady pre úspešnú implementáciu súboru elektronických
úloh. Túto implementáciu môžeme vzhľadom na veľmi nízke
využívanie IKT pri sebahodnotení žiakov v predmete Technika
považovať za významnú inováciu vo vyučovacom procese. Tým,
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NÁSTROJE PODPORY TECHNICKEJ VÝCHOVY: EduTech Portal A EDUCTECH
TECHNICAL EDUCATION SUPPORTING TOOLS: EduTech Portal AND EDUCTECH
Silvia DVORJAKOVÁ, Alena HAŠKOVÁ
Resumé
Vývoj digitálnych technológií počas uplynulých tridsiatych rokov zásadným spôsobom ovplyvnil rozvoj formálneho aj neformálneho
vzdelávania. Už od počiatkov implementácie výpočtovej techniky do škôl boli tieto prostriedky využívané ako nástroje podpory
vyučovania rôznych predmetov. V článku sú opísané dva digitálne nástroje, ktoré boli vytvorené na podporu a rozvoj technickej
výchovy na Slovensku a to vzdelávací portál EduTech Portál a užívateľské stránky facebookovej sociálnej siete EDUCTECH. Napriek
skutočnosti, že obidva tieto nástroje sledujú rovnaký cieľ – podporiť technické vzdelávanie na základných a stredných školách – každý
z nich má iné zameranie a slúži na iný účel. V konečnom dôsledku ale svojou účelovosťou predstavujú navzájom sa doplňujúce
komplementárne prvky počítačovými sieťami vytváraného vzdelávacieho prostredia podporujúceho procesy vzdelávania a nadobúdania
rôznych spôsobilostí a zručností v zameraní na rozvoj technickej gramotnosti detí a mládeže.
Kľúčové slová: technické vzdelávanie, vyučovací predmet Technika, nástroje podpory technickej výchovy, vzdelávací portál EduTech
Portál, sociálna sieť Facebook, užívateľské stránky EDUCTECH
Abstract
Progress in the digital technologies during the last thirty years has significantly influenced development of both formal and non-formal
education. Already from the very beginning of the computer technology implementation into the schools these means were used as
tools supporting different school subjects teaching. The paper describes two digital tools which were created to support and develop
technical education in Slovakia, in particular these are education portal EduTech Portal and user sites of the Facebook social network
EDUCTECH. Despite of the fact that both these tools have the same goal, which is to support technical education at primary and
secondary schools, each of them is of other intent and serves for another purpose. But ultimately by the means of their purpose they
represent complementary elements of by the computer network created educational environment supporting educational processes
and acquiring various skills and competences with focus on the children and youth` technical literacy development.
Key words: technical education, school subject „Technology“, technical education supporting tools, educational portal EduTech Portal,
social network Facebook, user sites EDUCTECH
Úvod

moderných
informačno-komunikačných
technológií
do
vyučovania súvisí s atraktívnosťou týchto prostriedkov pre
mladú generáciu, čo následne vyvoláva u nich vyššiu mieru
učebnej motivácie (napr. Wood – Ashfield, 2008; Brečka –
Červeňanská, 2013; Hrubý, 2014).
Závažným problémom rozvoja technickej gramotnosti ako aj
samotného technického vzdelávania detí a najmä mládeže, a to
nielen na Slovensku, je neobľúbenosť prírodovedných
a technických disciplín, negatívne postoje žiakov a študentov
k predmetom prírodovedného a technického zamerania ako aj
nízky záujem mládeže o štúdium technicky zameraných
študijných programov. V súvislosti s technickou výchovou
mládeže a s výučbou predmetu Technika na školách sa musíme
vysporiadať s dvoma úlohami. Jednou z nich je popularizácia
vedy a techniky medzi mládežou a druhou je zabezpečenie
atraktívnosti a kvality výučby predmetu Technika (resp. aj
ďalších odborných technických predmetov) na školách. Ako
podporný nástroj napĺňania prvej úlohy môžu slúžiť užívateľské
stránky
facebookovej
sociálnej
siete
EDUCTECH
(https://www.facebook.com/pages/EDUCTECHno/
164119340454316) a ako podporný nástroj napĺňania druhej
úlohy bol zriadený vzdelávací portál EduTech Portal
(http://etp2.pf.ukf.sk/).

Implementáciou informačných a komunikačných technológií do
výchovno-vzdelávacích procesov sa od jej prvopočiatkov, ktoré
spadajú do 70. – 80. rokov 20. storočia ako obdobie zavádzania
výpočtovej techniky do škôl, sledoval predovšetkým zámer
zefektívniť a skvalitniť výučbu jednotlivých predmetov na
školách. Diverzifikácia školstva spolu s vývojom techniky viedli
postupne k čoraz intenzívnejšiemu využívaniu prostriedkov
informačných
a komunikačných
technológií
jednak
vo
formálnom dištančnom vzdelávaní a jednak v neformálnom
vzdelávaní (Mašek – Michalík – Vrbík, 2004). Už v 90. rokoch
napr. M. Scardamalia a C. Bereiter (1994) presadzovali názor,
že technológie počítačových sietí vytvárajú priestor pre
decentralizovanejšiu komunikáciu a vyjadrovanie názorov
a podporujú tvorbu poznatkov v jednotlivých disciplínach.
Vychádzajúc z tejto premisy propagovali filozofiu fungovania
škôl ako spoločenských komunít produkujúcich nové poznatky,
tzv. knowledge-building communities a ako nástroj podpory
rozvoja zámerného učenia (tzv. intentional learning) vytvorili
digitálne prostredie počítačom podporovaného učenia
označovaného ako CSILE – Computer Supported Intentional
Learning Environment. Základom tohto učebného prostredia
bola vzájomná spolupráca všetkých učiacich sa, vychádzajúca
z využívania a rozširovania spoločnej databázy informácií
budovanej v rámci lokálnej počítačovej siete. Úlohou
vytvoreného počítačového prostredia (CSILE) pritom nie je
učiacich sa mechanicky viesť pri ich vzdelávaní, ale
prostredníctvom rôznych nástrojov a navádzaní im štruktúrovať
a uľahčovať celý proces ich vzdelávania (tzv. scaffolding poskytovanie
poradenstva
a podpornej
štrukturalizácie
učebných procesov).
V rámci rôznych výskumov bolo potvrdené, že zefektívnenie
výchovno-vzdelávacích procesov pri pedagogickej intervencii

Vzdelávací portál EduTech Portal
Prevádzkovateľom internetovej lokality s názvom EduTech
Portal prístupnej od roku 2009 na webovej adrese
http://etp2.pf.ukf.sk/ je Katedra techniky a informačných
technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre. Ide o vzdelávací portál vytvorený za účelom
poskytovania metodologickej podpory učiteľom technicky
orientovaných predmetov, prioritne učiteľom predmetu
Technika (Bánesz – Hašková – Lukáčová, 2013).
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Webová lokalita EduTech Portal poskytuje učiteľom predmetu
Technika ako aj učiteľom iných, na oblasť techniky, resp.
technickej výchovy orientovaných predmetov na nižšom stupni
sekundárneho vzdelávania a na osemročných gymnáziách
metodologickú podporu a pomoc pri príprave vyučovacích
hodín. Na tejto lokalite môžu nájsť námety učiva, príklady
doplňujúcich učebných materiálov, pracovných listov a pod.
Súčasne im poskytuje platformu pre vzájomnú odbornú
komunikáciu ako aj komunikáciu s odbornými garantmi, ktorými
sú zástupcovia katedier pripravujúcich na jednotlivých vysokých
školách budúcich učiteľov predmetov zameraných na techniku
a technickú výchovu (UKF v Nitre, UMB v Banskej Bystrici a PU
v Prešove).
Organizačná štruktúra EduTech Portalu (pozri obrázok 1)
pozostáva z nasledujúcich úrovní:







s finančnými kapacitami organizácie. V prípade priaznivého
vývoja fundraisingu bude pôsobnosť tejto neziskovej
organizácie rozširovaná aj do ďalších regiónov.
Z pôvodne školského servera sa Facebook postupne rozšíril
na jednu z najaktívnejších celosvetových komunít. Svojím
otvoreným programovacím prostredím primárne ponúka
možnosti zdieľania, hodnotenia a komentovania rôznych
informácií, pričom funguje ako skvelý nástroj propagácie.
EDUCTECH vychádza práve z tejto skutočnosti.
Ako
konštatujeme
v úvode
príspevku,
dlhodobo
pretrvávajúcim závažným celospoločenským problémom je
neustále klesajúci záujem mládeže o štúdium technických
odborov. V kontexte tejto skutočnosti si EDUCTECH nekladie za
cieľ proklamovaný rozvoj technického vzdelávania podporovať
aktivitami priamo zameranými na zvyšovanie kvality
a atraktívnosti výučby odborných technických a prírodovedných
predmetov na školách. Jeho ambíciou je predovšetkým
popularizovať vedu a techniku medzi mládežou. Tento cieľ
EDUCTECH napĺňa prostredníctvom svojho blogu, na ktorom
zverejňuje zaujímavé, jednoduchým spôsobom spracované
a pútavými obrazovými materiálmi doplnené informácie
z oblasti vedy a techniky. V tabuľke 1 je prezentovaný prehľad
vybraných hlavných príspevkov štruktúrovaný do tematických
kategórií. Okrem toho sú na blogu zverejňované oznamy
o organizovaní rôznych súťaží a popularizačných podujatí, ako
aj o možnostiach uchádzať sa o finančnú podporu na realizáciu
aktivít tohto typu.

garanti webovej lokality – zodpovedajú za obsahovú
a metodickú stránku lokality;
správca (administrátor) webovej lokality – zodpovedá za
prevádzku a údržbu portálu;
publisheri – zodpovedajú za vzhľad a editovanie obsahu
lokality;
autori obsahu – tvorcovia zverejňovaných materiálov;
registrovaní používatelia webovej lokality;
neregistrovaní používatelia webovej lokality.

Metodické materiály umiestnené na portáli sú rozdelené
podľa tematických celkov výkonového a vzdelávacieho
štandardu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre
nižšie sekundárne vzdelávanie (ISCED 2: Navrhovanie
v technike; Materiály a technológie; Jednoduché stroje,
konštrukcia bicykla; Jednoduché elektrické obvody; Elektrické
spotrebiče v domácnosti; Človek a technika; Ľudové remeslá;
Výchova k podnikaniu). Prezeranie materiálov je voľne
prístupné. Prevzatie jednotlivých súborov je podmienené
registráciou, ktorá je však bezplatná. Registrovaní užívatelia
môžu následne k jednotlivým témam a materiálom pridávať aj
svoje komentáre, prípadne otázky, na ktoré môžu reagovať
rovnako užívatelia portálu ako aj garanti webu.

Tabuľka 1. EDUCTECH - Prehľad tém vybraných hlavných
príspevkov
TEMATICKÁ
KATEGÓRIA
JEDNOTKY SI
KROKY DO
MINULOSTI

TECHNICKÉ
PAMIATKY

NOVOVEK
REMESLÁ NA
SLOVENSKU
ZAUJÍMAVOSTI
O VESMÍRE

Obrázok 1. Schéma organizačnej štruktúry internetovej lokality
EduTech Portal
Sociálna sieť FACEBOOK - užívateľské stránky
EDUCTECH
Prevádzkovateľom
užívateľskej
stránky
EDUCTECH
lokalizovanej na sociálnej sieti Facebook je nezisková
organizácia EDUCTECH sídliaca vo Vranove nad Topľou. Táto
nezisková organizácia bola založená v roku 2011 s cieľom
podporovať rozvoj vzdelávania, vedy a techniky a poskytnúť
nadaným deťom a žiakom v Prešovskom regióne priestor
a príležitosti na rozvoj ich schopností a talentu a súčasne aj
zvyšovať ich motiváciu učiť sa a pracovať na rozvoji svojich
daností. Napriek skutočnosti, že pri vzniku spoločnosti nebolo
konkretizované rozvoj talentov v akej oblasti bude podporovať,
v súčasnosti je jej činnosť dominantne zameraná na technické
vzdelávanie a podporu technicky zameraných vzdelávacích
programov. Obmedzenie na Prešovský región súvisí

TÉMY PUBLIKOVANÝCH PRÍSPEVKOV
meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin,
mól, kandela
Aurel Stodola, Maximilián Hell, Milan Rastislav
Štefánik, Matej Bell, Jozef Karol Hell, Ján
Andrej Segner, Johann Wolfgang Kempelen,
Štefan Anián Jedlík, Jozef Maximilián Petzval,
Jozef Murgaš, Štefan Banič, Ján Behýľ
Solivar, Drevenka v Remetských Hámroch,
Dubnické opálové bane, Kovový oltár v Dóme
sv. Alžbety v Košiciach, Múzeum letectva
v Košiciach, Vodné dielo Domaša, Mincovňa
v Kremnici, Most SNP v Bratislave, Špania
Dolina, Hvezdáreň v Hurbanove
Prvé auto na slovenských uliciach, Prvý parný
vlak na Slovensku, Lietajúce auto zo
Slovenska
Fujara a majstri fujaráši, Ľudová keramika Pozdišovce
Prezentácia 17 obrazových materiálov

SVETOVÉ
SLOVENSKÉ DETI

Slovenskí žiaci medzi desiatkou najlepších
matematikov, Úspechy na medzinárodných
olympiádach, Svetové striebro v logike,
Úspechy mladých slovenských vedcov v USA

ŠKOLSTVO NA
SLOVENSKU

Istropolitana, Prvá učebnica elektrotechniky,
Slovenská technická univerzita

Z hľadiska sledovanosti jednoznačne najvyššou návštevnosťou
sa vyznačuje príspevok prezentujúci Dóm sv. Alžbety
v Košiciach (k 30. 06. 2014 407 prezretí). Za ním nasledujú
príspevky o Drevenke v Remetských Hámroch (357 prezretí)
a Múzeu letectva v Košiciach (237 prezretí).
Pre zaujímavosť, aby sme sa dozvedeli viac o cieľovej
skupine návštevníkov blogu EDUCTECH a ich zvyklostiach, sme
registrovali nielen početnosť ich návštev ale aj časové údaje,
t.j. údaje o návštevnosti počas jednotlivých dní v týždni a údaje
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o vývoji návštevnosti počas dňa. Tieto údaje sú sumarizované
graficky na obrázku 2.

Túto skutočnosť potvrdzuje registrácia údajov súvisiacich s jeho
návštevnosťou (napr. registrácia 29 „fanúšikov“ z Indie, 23
z Egypta, 16 zo Španielska, 12 z Brazílie, 12 z USA, 11
z Maroka).
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Obrázok 2. Návštevnosť užívateľskej stránky EDUCTECH počas
týždňa a v priebehu dňa (štatistické údaje za jún
2014)
Záver
Prezentované nástroje podpory technickej výchovy EduTech
Portal a EDUCTECH boli dané do prevádzky v zameraní na ich
celoplošné, resp. regionálne využitie v rámci Slovenska
(EduTech Portal – celoštátne zameranie, EDUCTECH –
regionálne zameranie). V prípade EduTech Portalu pozitívne
skúsenosti s jeho využívaním vyústili do zámeru Katedry
technickej a informačnej výchovy Pedagogickej fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci adaptovať príslušnú koncepciu
metodickej podpory rozvoja technickej výchovy aj pre potreby
českého
systému
vzdelávania
a v spolupráci
s jeho
prevádzkovateľom (KTIT PF UKF) poskytnúť túto webovú
lokalitu aj učiteľom v Čechách. Dôležitým aspektom uvedeného
zámeru bola skutočnosť, že systémy vzdelávania v Čechách aj
na Slovensku majú spoločné (sociálne, kultúrne, vzdelávacie)
historické korene a aj dnes čelia viac-menej tým istým
problémom, vrátane problémov týkajúcich sa cieľov a realizácie
technickej výchovy na školách. Analogicky v prípade
prevádzkovaného blogu EDUCTECH môžeme konštatovať, že
o jeho obsahovú náplň a zverejňované príspevky prejavujú
záujem nielen slovenskí ale aj zahraniční užívatelia Facebooku.
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UČEBNÁ POMÔCKA V PRÍPRAVE UČITEĽA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA AKO VÝZNAMNÝ FAKTOR
SKVALITNENIA VYUČOVACIEHO PROCESU V PREDMETE PRACOVNÉ VYUČOVANIE
TEACHING AID IN PRIMARY EDUCATION TEACHER TRAINING AS AN IMPORTANT FACTOR IMPROVING
THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE SUBJECT OF MANUAL TRAINING
Mária VARGOVÁ
Resumé
Učebné pomôcky ako materiálne didaktické prostriedky umožňujú učiteľovi skvalitniť vyučovací proces. Jednou z možností v súčasnej
dobe je použitie učebných pomôcok v elektronickej podobe. Patrí k nim učebnica, pracovný zošit alebo iné texty, ktoré vytvárajú
vhodné podmienky na osvojenie učiva žiakmi.
V príspevku sa zaoberáme učebnicou s názvom „Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ – elektronická učebnica pre učiteľov“, ako
učebnou pomôckou, ktorá nachádza uplatnenie v príprave učiteľa primárneho vzdelávania. Je spracovaná ako odborný učebný text pre
predmet pracovné vyučovanie, vyučovaný v 4. ročníku základnej školy.
Kľúčové slová: učebná pomôcka, učebnica, e-učebnica, učiteľ, primárne vzdelávanie
Abstract
Teaching aids as didactic resources allow the teacher to improve teaching process. Currently, one option is the use of teaching aids in
electronic form. These include the textbook, workbook or other texts, which create the correct conditions for pupils learning. In this

27

Časopis Technika a vzdelávanie, 3, 2014, č. 2

paper we describe a textbook titled „Manual training for 4th year of primary school - electronic textbook for teachers“, as a teaching
aid, which finds application in the preparation of teachers of primary education. It is treated as specialist teaching text for the subject
manual training, taught in the fourth year of primary school.
Key words: teaching aid, textbook, e-textbook, teacher, primary education
Úvod

E-learning využíva individuálny prístup k vzdelávaným osobám
a umožňuje individuálne tempo vzdelávania.
Elektronické vzdelávanie môže využiť učiteľ vzhľadom
k svojej osobe, aby bol zručný pri práci s IKT, aby vedel využiť
nové nástroje IKT. Na jednej strane ide o jeho ďalšie
sebavzdelávanie, ale na druhej strane, aby vedel v dostatočnej
miere využiť nástroje IKT pri vzdelávaní žiakov. Elektronické
vzdelávanie žiakov môže byť podporené počítačom, pomocou
interaktívnych
tabúľ,
tabletov
alebo
prostredníctvom
e-učebnice.

Možnosť využívania e-učebnice vo vyučovacom procese je
závislá od počítačovej gramotnosti učiteľa (schopnosť vedieť
pracovať s počítačom). Aj keď všetci učitelia primárneho
vzdelávania prešli kurzom s cieľom naučiť sa pracovať
s počítačom a vedieť použiť aplikácie, jeho dlhodobým
nepoužívaním je prirodzené, že ich učitelia nezaraďujú
do vyučovacieho procesu. Možnosť ich ďalšieho vzdelávania online formou v oblasti využitia informačno-komunikačných
technológií (IKT) vo vzdelávacom procese je prioritou štátu aj
Európskej únie. Podpora vzdelávacích systémov tak, aby každý

E-učebnica ako učebná pomôcka

mladý človek mohol rozvíjať jeho potenciál je v centre procesu
európskej spolupráce. Inovácia inštitúcií, ktorej cieľom je
skvalitniť vyučovanie a učenie prostredníctvom nových
technológií, môže byť dôležitým prínosom. Preto členské štáty
EÚ schválili podporu kreativite a inováciám prostredníctvom
používania nových nástrojov IKT, a odbornej prípravy učiteľov
ako jednu zo svojich prioritných oblastí pre prvý cyklus
Strategického rámca pre vzdelávanie a odbornú prípravu ('ET
2020') (http://eacea.ec.europa.eu). Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Vzdelávací proces je čoraz náročnejší na využívanie nových
moderných nástrojov IKT, ktorých zvládnutie je predpokladom
zvyšovania účinnosti vzdelávacieho procesu, a tým aj
zvyšovania kvality vzdelávania. Jedným z nástrojov IKT je eučebnica. Brečka (2014, s. 44, 45) charakterizuje e-učebnice
ako „učebnice spracované v elektronickej podobe, ktoré si

každá škola môže vypracovať aj samostatne, a ktoré možno
charakterizovať ako „ucelený súbor výučbových dát, slúžiacich
k vyučovaniu pomocou interaktívnej tabule“. Ďalej uvádza, že
„e-učebnica sa skladá z dvoch častí, výkladovej a dynamickej.
Základ výkladovej časti tvorí statická časť totožná s obsahom
tlačených učebníc. Táto časť umožňuje veľmi efektívnu prácu
s textom, obrazovým materiálom, napr. fotografiami,
ilustráciami a ďalšími komponentmi. Nemenej významná je aj
dynamická časť. Tvorí ju systém multimédií premyslene
zakomponovaných do preberaného učiva:
 doplňujúce videosekvencie,
 2D a 3D animácie a zvukové nahrávky,
 ďalšie fotografie a ilustrácie,
 znázornenie medzipredmetových vzťahov,
 odkazy na webové stránky,
 prepojenie s vybranými aplikáciami,
 texty, ktoré doplňujú tlačenú učebnicu“.

ako pedagogických zamestnancov podporuje Štátny inštitút
odborného vzdelávania (http://distancne.vzdelavanie.siov.sk)
a iné vzdelávacie inštitúcie či už dištančnou formou alebo
denným štúdiom.
Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl –
elektronické vzdelávanie
Vaněček (2011, s. 31) uvádza definíciu elektronického
vzdelávania (e-learning) podľa Európskej komisie, ktorá
e-learning označuje ako „aplikáciu nových multimediálnych

technológií a internetu k zlepšeniu kvality vzdelávania
posilnením prístupu k zdrojom, službám, k výmene informácií
a k spolupráci“. Súčasnosť si vyžaduje mať učiteľov zdatných

v danej oblasti. Znamená to, že majú mať dostatočné zručnosti
s IKT a schopnosti využiť ich primerane v jednotlivých fázach
vyučovacieho procesu.
Spôsob, ako si môže učiteľ posilniť zručnosti s IKT je vo
výbere jeho ďalšieho vzdelávania. Ak uvažuje, že jeho
vzdelávanie sa má uskutočniť tak, aby splnil cieľ vzdelávania
bez vysokých nákladov, potom mu bude vyhovovať vzdelávanie
zabezpečené on-line formou. Takéto vzdelávanie zabezpečuje
Štátny inštitút odborného vzdelávania prostredníctvom
vzdelávacieho portálu. Ide o formu dištančného vzdelávania
k tvorbe školských vzdelávacích programov. Študijné programy
sú podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných

E-učebnica predstavuje významnú učebnú pomôcku na
skvalitnenie vyučovacieho procesu. Má svoje výhody aj
nevýhody. K výhodám možno uviesť niekoľko príkladov. Podľa
e-učebnice si môže učiteľ vytvoriť vlastnú štruktúru vyučovacej
hodiny s akceptovaním kurikula daného predmetu. Pri
vzdelávaní si žiaci nerobia poznámky, sústredia sa len na
vzdelávaciu aktivitu. Ak má učiteľ dobre premyslený cieľ práce
a dobre vypracovanú vyučovaciu hodinu v elektronickej forme,
môže sa viac venovať motivácii alebo viac času využije na
utvrdenie učiva vo fixačnej fáze vyučovacej hodiny. K ďalším
pozitívam možno zaradiť:

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

akreditované ako kontinuálne, aktualizačné vzdelávanie pre
učiteľov základných a stredných škôl. Vzdelávanie takouto
formou podporí u učiteľa osvojenie si ďalších zručností, ktoré
môže využiť pri tvorbe vlastných prezentácií potrebných
k výučbe predmetov, pomôže mu lepšie sa orientovať
v aplikačnom softwari, v on-line diskusii alebo v e-mailovej
komunikácii (http://distancne.vzdelavanie.siov.sk). Dôvodov pre
využitie e-learningu ako ďalšieho vzdelávania pedagogických
zamestnancov je viacero. Môže ísť o zníženie celkových
investícií do vzdelávania pri zvýšení kvality vzdelávacieho
procesu, o efektívnejšie a rýchlejšie spôsoby šírenia študijných
materiálov, neobmedzené opakovanie preberaných poznatkov,
eliminácia nákladov napr. na dopravu, stravu alebo ubytovanie.





väčšiu názornosť vo vyučovaní s využitím hypertextového
prepojenia,
možnosť doplnenia textov o ďalšie informácie z odbornej
knižnej literatúry alebo z internetu,
rozvíjanie počítačovej gramotnosti u učiteľa a žiaka.

Ak sa vo vzdelávaní využívajú IKT prostriedky, treba sa
zamyslieť aj nad skutočnosťou, či ich časté využívanie
nespôsobuje aj ťažkosti. V čom môžu nastať ťažkosti? Môže ísť
o čas, ktorý učiteľ potrebuje na prípravu vyučovacej hodiny,
najmä ak je učiteľ menej zručný pri práci s IKT, môže ísť
o nevhodné nastavenie farieb na obrazovke počítača, čím sa
stáva text zle čitateľný alebo v konečnom dôsledku môže zlyhať
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technika (USB kľúč sa v počítači nenaištaluje). Problematikou
využívania IKT prostriedkov vo vzdelávaní sa zaoberajú mnohí
autori (Vaněček, 2011, Brečka, 2014, Turek, 2008, Vargová,
Depešová, 2010 a iní), ktorí vo svojich publikáciách sa explicitne
zaoberajú
výhodami
a nevýhodami
IKT
prostriedkov
podrobnejšie.
Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ – elektronická
učebnica pre učiteľov
V pedagogickej praxi sa stretávame so skutočnosťou, že
e-učebnice sa využívajú na základných a stredných školách
bežne. Učiteľ si ich tvorí sám s využitím interaktívnej tabule. Sú
to učebné pomôcky, ktorými učiteľ podporuje vzdelávanie
žiakov, prípadne doplňuje text učebnice v printovej verzii. Touto
problematikou sa zaoberali riešitelia projektu „KEGA č. 023UKF4/2012 – Využívanie prostriedkov IKT na podporu nového

Obrázok 1 Odborný seminár učiteľov pracovného vyučovania –
2014
Záver
E-učebnica ako elektronické médium, predstavuje zdroj
informácií, ktoré môže učiteľ na pracovnom vyučovaní
transformovať žiakom vo vyučovacom procese. Ide o učebnú
pomôcku pre učiteľa, pomocou ktorej môže učiteľ vytvárať
optimálne podmienky na osvojovanie stanoveného učiva.

štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 – Primárne
vzdelávanie v predmete pracovné vyučovanie“. Cieľom bolo

navrhnúť elektronický materiál – „e-učebnicu“ pre učiteľov
vyučujúcich predmet pracovné vyučovanie v 4. ročníku
základnej školy. E-učebnica má názov „Pracovné vyučovanie pre
4. ročník ZŠ – elektronická učebnica pre učiteľov“. Riešitelia
projektu predpokladajú, že učebnica ako učebná pomôcka
nájde uplatnenie v príprave učiteľa primárneho vzdelávania.
Potvrdili to učitelia, účastníci seminárov organizovaných v rámci
riešenia projektu (2013, 2014), ktorí sa vyjadrili, že by im
v pedagogickej práci takáto učebná pomôcka pomohla (Obrázok
1).
Pri tvorbe učebnice sa dôraz kládol na kurikula pracovného
vyučovania platné od roku 2008 a najmä kurikula, ktoré budú
platné od roku 2015. V jej obsahu sú začlenené tematické
celky, ktoré sú spracované ako písomné texty, ktoré akceptujú
ciele pracovného vyučovania v 4. ročníku základnej školy,
akceptujú vzdelávací a výkonový štandard. Texty sú doplnené
aktuálnymi obrázkami. Učiteľ ich môže použiť pri tvorbe
vlastnej vyučovacej hodiny v prezentačnom programe, môže si
ich zväčšovať alebo inak upravovať. V učebnici sú začlenené
niektoré témy vyučovacích hodín vypracované v PowerPointe.
Sú to prípravy na vyučovanie v elektronickej forme. Učebnica
spĺňa kritéria elektronickej učebnice.
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REWOLUCJA W PRACY CZŁOWIEKA POCZĄTKU XXI WIEKU A ZADANIA BADAWCZE PEDAGOGIKI
A REVOLUTION IN HUMAN LABOR BEGINNING OF THE XXI CENTURY PEDAGOGY AND RESEARCH TASKS
Waldemar FURMANEK
Streszczenie
Rewolucja w pracy człowieka na początku XXI wieku wyraża się w zastosowaniu nowych technologii, nowych materiałów; osiąganiu
nowych wytworów I utworów; stosowaniu nowych form organizacji. Prowadzi to do konieczności nowych kwalifikacji zawodowych
a przez to stawia wyzwania przed współczesną pedagogiką.
Słowa kluczowe: nowa praca człowieka, cywilizacja informacyjna, nowe wyniki pracy, nowe technologie, nowe środowisko pracy,
nowe wymagania wobec pracownika, nowe zadania edukacji
Abstract
Human revolution at work at the beginning of the XXI century is expressed in the use of new technologies, new materials; achieving
new creations and works; the use of new forms of organization. This leads to the need for new qualifications and thus poses
challenges for contemporary pedagogy.
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Keywords: new work of man, civilization information, new work results, new technogies, new environment, new requirements for the
employee, the new task of education
Wstęp

Kierunki
badań

Wszelkie dyskusje dotyczące dowolnego problemu pedagogiki
i edukacji muszą być osadzone w twierdzeniu, iż wychowanie
człowieka ma charakter prospektywny. Nie wychowujemy do
dziś, lecz do jutra. A owo jutro dla każdego człowieka oznacza
konieczność współuczestnictwa w pracy. To dzięki niej i dzięki
uzyskanym owocom dokonujemy zmian, których zakres i treść
nie zawsze dla pedagogów jest czytelna. Najczęściej bowiem
podejmują problemy pedagogiczne w oderwaniu od
rzeczywistości. W tym względzie wyjątek stanowią pedagodzy
pracy. Oni są świadomi tego, że czyny człowieka świadczą o
nim samym, a praca jest splotem czynów postępowań
człowieka. W niej człowiek ujawnia wymiary swojego
człowieczeństwa, poniekąd staje się bardziej człowiekiem.
Biorąc to pod uwagę w niniejszym opracowaniu eksponuję
zjawisko, które określam nową pracą człowieka. Nie ulega
bowiem wątpliwości to, iż obecnie w dynamicznie zmieniająca
się rzeczywistość to owoc pracy ludzi. Nasycenie środowiska
nowymi
wynikami
pracy
zmienia
otoczenie,
życie
i podejmowane przez człowieka formy aktywności. Nie może to
pozostać bez wpływu na problematykę pedagogiczną
i rozwiązania wdrażane w systemach edukacyjnych.

Jakościowe przemiany pracy człowieka są obecnie tak
zasadnicze, że uznaje się je za kolejną fazę rewolucji
cywilizacyjnej. Określa się ją także nazwą rewolucja w pracy
człowieka.
Współczesna pedagogika pracy pilnie potrzebuje nowego
bodźca do rozwoju badań z uwagi na nowe uwarunkowania
realizowanej przez człowieka pracy w nowej rzeczywistości
cywilizacji informacyjnej. W analizie podstawowych zjawisk tzw.
nowej pracy człowieka konieczne jest zastosowanie podejścia
systemowego. W tym przypadku wymaga ono potraktowania
pracy, jako systemu, który funkcjonuje w określonym otoczeniu
społecznym i naturalnym. Praca człowieka zmierza w istocie nie
tylko do doskonalenia człowieka, ale także do doskonalenia
świata. W konsekwencji prowadzi do korzystnej zmiany jakości
życia człowieka.
Podejście systemowe do istoty rewolucji w pracy człowieka
nakazuje zatrzymać się na najważniejszych komponentach
systemu oraz relacji jakie między nimi występują. Dla
pełniejszej i uporządkowanej prezentacji zauważmy, iż owe
przemiany uzewnętrzniają się jako przemiany w:












pedagogicznej

problematyki

Wyróżnione komponenty systemu praca człowieka wyznaczają
nowe zadania pedagogiki pracy, stawia przed pedagogiką
i edukacją nowe wyzwania; rodzą nowe pola penetracji
naukowej. Warto więc wyeksponować zadania wynikające
z metodologicznych funkcji tak ujmowanych badań naukowych.
System określony terminem „praca człowieka” wymaga
uprzedniego ich wielowymiarowego opisu w kontekście
paradygmatu prymatu człowieka nad pracą (realizacja
deskrypcyjnej funkcji badań naukowych).
Na tej podstawie można wyrobić sobie pogląd na kierunki
przemian pracy ludzkiej, a przez to także pełniej określić istotę
poznawanych zjawisk. W dążeniach do eksplikacji tych wyzwań
zadaniem podstawowym jest zrozumienie prawidłowości − jakie
występują w prezentowanych zjawiskach (eksplikacyjna funkcja
badań naukowych).
W tym dopiero kontekście podejmować można zadania
wynikające z prakseologicznej funkcji badań naukowych –
programować działalność pedagogiczną; modelować system
edukacji ogólnej i zawodowej (funkcja prakseologiczna badań
naukowych).
Poznane prawidłowości i cechy pracy osoby ludzkiej w
tworzącej się cywilizacji, i nowego modelu organizacji
społeczeństwa informacyjnego, a przez to i jego gospodarce
opartej na wiedzy, pozwalają zarysować obraz przyszłej pracy
człowieka (funkcja prognostyczna). To pozwoli dookreślić
problemy nowych badań humanistycznej pedagogiki pracy.
Świadomi jesteśmy faktu, iż praca człowieka zmienia się
i będzie dalej się zmieniać w inną pracę człowieka w najbliższej
– dającej się przewidzieć – przyszłości. Poznane prawidłowości
i cechy pracy osoby ludzkiej w tworzącej się cywilizacji,
społeczeństwie i jego gospodarce opartej na wiedzy – a obecnie
głosi się tezę, że społeczeństwa i gospodarce opartej o aplikacje
komputerowe − pozwalają zarysować obraz przyszłej pracy
człowieka.
Wielowymiarowość pracy człowieka oznacza iż traktować
musimy to zjawisko z uwzględnieniem różnorodności punktów
widzenia. Obecnie świadomi jesteśmy tego, że praca jest siłą
etyczną. Stąd konieczność aksjologicznego oglądu całej
problematyki. Dzięki temu paradygmat homocentryzmu
zostanie mocnie wyeksponowany. Uznając pracę za wartość
egzystencjalną – lub jak pisał to T. Nowacki za nadwartość –
zwracamy uwagę na te zjawiska współczesności, które
w największym stopniu wpływają na przemiany w treściach,
organizacji i instrumentalizacji pracy człowieka. Najwyraźniej
dostrzegamy te zjawiska w pracy zawodowej człowieka,
szczególnie w pracy zarobkowej, w tym w pracy produkcyjnej.
Najważniejsze rysy współczesności ujawniają się w pracy
dotyczącej sektora usług, w tym usług zdominowanych przez
włączenie do ich treści i procesów technologii kluczowych
współczesności, a są nimi technologie informacyjnokomunikacyjne (w tym także e-usługi), ale także innych
technologii, które są osiągnięciami ostatnich lat.

Konieczność analizy systemowej



poszukiwań

środowisku zewnętrznym, poziom doskonalenia świata, jako
wynik pracy ludzi;
środowisku sprzężonym czyli w naturalnym otoczeniu
człowieka;
środowisku codziennego życia człowieka;
jakości świata i konieczności adaptacji człowieka do jego
nowych cech;
środowisku pracy, w jakim realizowana jest praca człowieka;
stosowanych przez człowieka nowych tworzywach pracy;
wykorzystywanych przez człowieka nowych technologiach;
rozpowszechnionych metodach i formach organizacji pracy;
uzyskiwanych zróżnicowanych wynikach pracy (utwory
i wytwory);
stosunku człowieka do swojej pracy;
wymaganiach, przed jakimi ta nowa praca stawia każdego
człowieka.

Człowiek – maszyna
Analiza zjawisk pracy człowieka w zmieniającym się modelu
cywilizacji nie może pominąć analizy treści relacji CZŁOWIEK 
MASZYNA/KOMPUTER, gdyż właśnie to wprowadzanie maszyn
(komputerów) do procesów pracy wpłynęło w zasadniczy
sposób na charakter i treści pracy, ale przede wszystkim na rolę
człowieka w procesach pracy. Jakie są podstawowe cechy
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człowieka, a jakie cechy maszyny? Przytoczmy na początku
pogląd w tej kwestii P.M.Fittsa.
CZŁOWIEK przewyższa maszynę w tym, że: 1) potrafi się
właściwie zachować w przypadku zdarzeń nieoczekiwanych; 2)
posiada duży zakres percepcji  potrafi nawet na podstawie
fragmentarycznych informacji ustalić ich znaczenie i dać na nie
odpowiedź; 3) potrafi w różny sposób wykonać tę samą
operację, co ma znaczenie w wypadku, gdy jakaś część układu
przestanie funkcjonować; 4) posiada duża plastyczność
w wykonywaniu pracy, łatwo i szybko zmienia program
operacji. Ma możliwość korzystania z dużej ilości programów.
Przewaga człowieka nad maszyną wyraża się w zdolności do
wykrywanie słabych sygnałów wzrokowych słuchowych,
stosowaniu myślenia indukcyjnego; zmienności w zakresie
wykonywanych funkcji w wyniku uczenia się; zdolności do
działania
w
sytuacjach
nieoczekiwanych
i
mało
prawdopodobnych, zdolności do wykrywania i poprawiania
błędów swoich i maszyn; wykonywaniu pełnych operacji
sterowania, odbioru, interpretacji i scalania informacji
cząstkowych.
MASZYNA przewyższa człowieka szybkością działania;
wielkością dysponowanej pojemności kanału informacyjnego
oraz zainstalowanej mocy i jej stabilnością (można ją
optymalizować w zależności od zadań); niezmiennością
wykonywania stereotypowych czynności i zadań; wydajność jej
pracy
maleje
dopiero
po
bardzo
długim
okresie;
przechowywaniem informacji w postaci skróconej; zdolnością
do wykonywania wielu operacji jednocześnie; wykonywaniem
obliczeń szybko i bezbłędnie; odpornością na warunki
środowiska.
CZŁOWIEK ma szereg ograniczeń, w tym: 1) pojemność
kanału informacyjnego człowieka jest ograniczona. Istnieje
górna liczba informacji w jednostce czasu, którą człowiek
potrafi przekazać; 2) wydajność jego pracy z czasem maleje
wskutek zmęczenia, osłabienia uwagi itp.; 3) dokonuje obliczeń
raczej powolnie z dużą możliwością popełniania błędów.
MASZYNA ma także szereg niedostatków, w tym: 1)
posiada ograniczone oprogramowanie, stąd nie da się stosować
do wszelkich możliwych zdarzeń; 2) posiada bardzo ograniczony
zakres percepcji, programowanie zaś jej jest skomplikowane ze
względu na różne sposoby łączenia elementów sytuacji; 3)
posiada ograniczoną liczbę wariantów wykonania operacji, toteż
w przypadku, gdy część elementów maszyny ulegnie
uszkodzeniu, maszynę zwykle należy unieruchomić; 4) zmiana
programów wymaga kosztownych inwestycji i nie jest zbyt
łatwa.
Wymiary nowej
informacyjnej

pracy

człowieka

w

odmiennej pracy człowieka. Te wyniki uzyskiwane są z nowych
tworzyw (nowych materiałów, nowych źródeł energii, systemów
informacji)
Dodajmy także, że ta nowa praca jest w znaczącym stopniu
istotną dla współczesności siłą etyczną, jest wartością i źródłem
wartości, umożliwia także urzeczywistnianie innych wartości
osobowych i społecznych. Sytuacje pracy współcześnie
realizowanej przez człowieka są w istocie sytuacjami
aksjologicznymi, sytuacjami przesyconymi wartościami. Ta
nowa praca nieustannie stawia człowieka w sytuacjach
koniecznych wyborów (w konieczności podejmowania decyzji),
w których urzeczywistniają się preferowane przez niego
wartości; i ciągle na nowo modeluje (utwierdza lub
przebudowuje) przestrzeń aksjologiczną człowieka pracującego.
To wszystko na nowo modeluje przestrzeń aksjologiczną
człowieka pracującego. A taki układ zjawisk stanowi swoisty
syndrom trudności dla pracującego człowieka. Są to sytuacje
trudne aksjologicznie. Istota wynikających w tych sytuacjach
trudności wyraża się w tym, że także i ten aspekt pracy
człowieka we współczesności jest czyni ją nową pracą.
Odmienną od tej znanej nam z cywilizacji agrarnej, czy
industrialnej. Owa odmienność ujawnia się w wielu obecnie
identyfikowanych zjawiskach.
Zaobserwowane zjawiska pozwalają stwierdzić, że aktualnie
− w syndromie nowych zjawisk cywilizacyjnych − człowiek
może łatwo zagubić swoją drogę rozwoju, sens pracy i sens
swojego życia. Nowe właściwości pracy człowieka stawiają go
przed nowymi wyzwaniami aksjologicznymi. W tym kontekście
czasem boleśnie doświadcza tego, że praca staje się trudną,
uciążliwą i niebezpieczną drogą rozwoju człowieka (aspekt
psychologiczny) i jego człowieczeństwa (aspekt aksjologiczny).
Zawsze jest to jednak jego pracą, wiąże się z pracującym
podmiotem – twórcą pracy, który nieustannie zmuszany jest do
podejmowania decyzji w sytuacjach nowych, trudnych
i zmiennych. Poprzez to wyciska na swojej pracy swoje
niepowtarzalne właściwości osoby. Jednocześnie generuje to
szereg nowych i trudnych zagrożeń, co powoduje to tzw.
korozję charakteru obserwowaną wśród ludzi pracy.
Konieczność
nieustannego
otwarcia
na
zmiany
i podejmowanie ryzyka w pracy: wytwarza w człowieku
naturalny lęk, który – tak jak każdy strach – sieje spustoszenie
i wypacza charakter pracowników zaangażowanych w globalną
ekonomię. W. Wosińska odwołując się do innych autorów
wskazuje jak ludzie sukcesu w trakcie ekonomicznego boomu
z lat 90. – ci najbardziej mobilni i przystosowani do tempa
nadawanego przez IT – doświadczali próżni w swych
życiorysach. Wskazują na to statystyki sprzedaży leków
antydepresyjnych.

cywilizacji

Nowe tworzywa pracy. Dematerializacja pracy

Współcześnie praca człowieka jest realizowana w nowym
i ciągle zmieniającym się środowisku globalnej gospodarki
i nowej
infrastrukturze,
z
wykorzystaniem
nowego
instrumentarium i nowej organizacji pracy. Między innymi
dlatego uzyskuje nowe wymiary osobowe, społeczne,
cywilizacyjne i kulturowe oraz etyczne. Ta nowa praca,
realizowana jest ponadto w nowej organizacji pracy,
z wykorzystaniem nowych technologii. Realizowana jest nowymi
metodami. Od pracującego człowieka wymaga nowych
kwalifikacji pracowniczych.
I już te właściwości pracy wymagają od ludzi nowych
kompetencji, wymuszają konieczność nowego stosunku do
pracy. Tak rozumiana praca człowieka prowadzi do uzyskiwania
nowych wyników (w tym do utworów i usług cyfrowych).
A nawet te z wyników, które uzyskiwano wcześniej obecnie
osiąga
się
w
innych
warunkach
technologicznych,
z zastosowaniem innych metod pracy, a przez to dzięki innej

Wzmiankowana wyżej problematyka wielkiego zróżnicowania
ludzkiej pracy w każdym z wyróżnionych sektorów
gospodarowania pozwala wnosić, iż tak zróżnicowana będzie
również paleta wyników pracy człowieka. Tym bardziej, że
obecnie w pracy człowiek wykorzystuje nie tylko tradycyjne
materiały konstrukcyjne (do przekształcenia ich w wyroby), lecz
szeroko swoimi zainteresowaniami i praca obejmuje energię i
informacje. Adekwatnie do charakteru tworzywa pracy stosuje
się odpowiednie technologie, a w ich obrębie odpowiednie do
cech tworzywa metody i instrumentarium techniczne.
Przetwarzając materiały stosuje technologie przetwórstwa
i kształtowania materiałów w wyroby. Przetwarzając lub
przesyłając czy wykorzystując energię stosuje technologie
energetyczne. Wykorzystując informacje wdzięki technologiom
informacyjnym uzyskuje och nowe formy. Swoistym tworzywem
i środkiem pracy we współczesnych formach organizacji pracy
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są informacje cyfrowe. Jak pisze o tym W. Cellary w świecie
rzeczywistym informacje cyfrowe są przedmiotem przekazu.
Informacje − jako tworzywo pracy − charakteryzują się
swoistymi właściwościami. W porównaniu z informacją
tradycyjnej postaci informację cyfrową charakteryzują:
 łatwość i szybkość jej przetwarzania za pomocą
komputerów (transformowalność);
 łatwość jej przesyłania przez sieć telekomunikacyjną
(transmitowalność);
 łatwość kopiowania (replikowalność);
 chociaż może być skasowana, to z upływem czasu sama nie
ulega degradacji (niezniszczalność).

stanowiące przetworzenie materii i energii w oparciu o
konkretną koncepcję tych wytworów.
Utwory techniki są efektem przetwarzania informacji
(w technice okresu industrializacji do takich bez wątpienia
należą: dokumentacje techniczne, projekty, normy, metody
techniki, metody pomiaru itp.); przekształcenia środowiska
życia i pracy człowieka; zmiany dotyczące samego człowieka.
Przemiany techniki, jakich obecnie doświadczamy wyrażają się
w przewartościowaniu struktury i zmianach w hierarchii
wyników działalności technicznej. Człowiek w znaczącym
stopniu wykorzystuje dziś informacje płynące do niego
z rozmaitych źródeł. Poszukuje ich, buduje przeróżnego rodzaju
przetworniki i czujniki, aby dzięki nim pozyskiwać informacje,
które przetwarza na postać cyfrową, gromadzi, zapisuje
i przechowuje je, przesyła je do rozmaitych odbiorców;
udostępnia je innym.
Co zatem produkuje człowiek trzeciej fali? Po pierwsze,
cennym towarem/produktem jest sama informacja stanowiąca
tworzywo różnych utworów cyfrowych. Pierwsze przychodzą na
myśl programy komputerowe, ale także czasopisma, książki,
filmy, serwisy informacyjne – krótko mówiąc wszystkie wyroby,
w których nie jest najważniejsza materialna forma zapisu, ale
informacja w nich zawarta. Są to tzw. utwory cyfrowe.
Transformacja cywilizacji dotknęła nie tylko pracę, rynek
konsumentów towarów i usług, gospodarkę i system polityczny,
ale także kulturę (nośnik wartości). Mamy do czynienia
z nowym stylem życia i nowymi formami pracy ludzkiej.
Produktem cyfrowym mogą być: dokumenty, czyli
informacje o faktach; pieniądze, czyli informacje o takich
instrumentach finansowych jak: gotówka, akcje, obligacje,
lokaty; utwory autorskie, czyli: dzieła naukowe, publicystyczne,
muzyczne, czy obrazy lub filmy; oprogramowanie.
Produkty cyfrowe powstają jako wyniki pracy człowieka,
w której przetwarza on: wszystko to, co jest napisane
w różnych dokumentach słownych czy liczbowych; każdy głos
zapisany i odtwarzany; każdy obraz statyczny (zdjęcia i rysunki)
i obraz dynamiczny (filmy, reportaże, imprezy sportowe itp.);
różne oprogramowanie (narzędziowe, podstawowe, aplikacyjne
czy rozrywkowe); multimedia, czyli utwory łączące w sobie
oprogramowanie, tekst, obraz, głos i słowo.
Dzisiejsza działalność gospodarcza – a więc zarządzanie czy
handel − opiera się w dużym stopniu na przepływie informacji.
Wszystkie większe transakcje już dawno uległy dematerializacji
i polegają na przelewach między światowymi giełdami, bankami
czy firmami w formie cyfrowych sygnałów wymienianych
między ich komputerami. To tzw. usługi cyfrowe.
Jest to pojęcie bardzo bliskie produktowi cyfrowemu.
Różnice między produktami i usługami cyfrowymi są bardzo
niewielkie i łatwo je pomylić. Z technicznego punktu widzenia
różnica między nimi jest nieznaczna. Przykładowo wejście
w posiadanie produktu cyfrowego oznacza załadowanie na stałe
odpowiedniego pliku na własny dysk; zaś świadczenie usługi
cyfrowej oznacza załadowanie tego pliku tylko na czas dostępu.
Z ekonomicznego punktu widzenia różnice są jednak
zasadnicze. Usługa może być wyceniana proporcjonalnie do
użycia produktu; daje większe możliwości marketingowe;
ułatwia powiązania z innymi podmiotami; pozwala na lepszą
ochronę praw autorskich; chroni przed kradzieżą.
Usługi i produkty cyfrowe – jako utwory pracy ludzi
w cywilizacji informacyjnej – są niematerialne (chociaż produkt
może być zapisany na jakimś nośniku lub usługa świadczona
przez sieć); produkty i usługi cyfrowe mogą być bezpłatne,
płatne jednorazowo lub płatne abonamentowo. To prowadzi
nas do pojęcia gospodarki elektronicznej i informatycznej.
W tym typie gospodarki procesy rynkowe mogą być realizowane
– lub w znaczący sposób wspomagane – przez sieć. Oznacza to
potrzebę zastąpienia formalnych dokumentów papierowych

Środkami technicznymi umożliwiającymi ten przekaz są środki
telekomunikacji, w tym Internet, telefonia komórkowa, itp.
Informacje
cyfrowe
będące
przedmiotem
działalności
gospodarczej prowadzą do tzw. produktów cyfrowych lub usług
cyfrowych.
A co z dobrami materialnymi postrzeganymi przez pryzmat
utworów cyfrowych? Otóż okazuje się, że także tutaj coraz
większe znaczenie ma informacja związana z procesem ich
powstawania, produkcji czy sprzedaży. Ogromna większość
nakładów i kosztów pracy nad nowoczesnymi wyrobami,
z uwagi na zwykle ich wielką złożoność, jest właśnie pracą
koncepcyjną polegającą
na stworzeniu ich projektu
i ewentualnie sposobu wytwarzania. Samo wytwarzanie jest już
w większości przypadków procesem zautomatyzowanym.
Pójdźmy jeszcze dalej – do samego wytwarzania produktów
typowo materialnych. Gdy przyjrzymy się dzisiejszym zakładom
produkcyjnym – poczynając od browaru, a kończąc na produkcji
układów scalonych – w wielu miejscach zobaczymy hale,
w których produkcja jest niemal całkowicie zautomatyzowana.
Ludzie
nadzorują
wszystko
z
małego,
wyciszonego
pomieszczenia znajdującego się obok. A jeśli te dwie
przestrzenie łączy tylko kabelek, którym przepływają dane, to
czy pracą tych ludzi nie jest w gruncie rzeczy przetwarzanie
informacji? Jeśli dodamy do tego Internet i łatwość przepływu
informacji – dochodzimy do modelu pracy określonego
w Japonii SOHO (Small Office, Home Office), w Polsce zwanego
też telepracą. Skoro w domu posiadamy wszystkie niezbędne
środki produkcji (swoją wiedzę i dostęp do Internetu), to
dlaczego mielibyśmy w przyszłości pracować w innym miejscu?
Do tego wszystkiego dochodzą ciągle zwiększane koszty
przeznaczone na reklamę, a więc nic innego jak dotarcie
z informacją o produkcie do klienta. Dotychczas miejsce pracy
kojarzyło się z fabryką bądź biurem, a więc miejscem, gdzie
znajdowały się narzędzia produkcji.
Usługi i produkty cyfrowe są niematerialne (chociaż produkt
może być zapisany na jakimś nośniku lub usługa świadczona
przez sieć); produkty i usługi cyfrowe mogą być bezpłatne,
płatne jednorazowo lub płatne abonamentowo. To prowadzi
nas do pojęcia gospodarki elektronicznej i informatycznej.
W tym typie gospodarki procesy rynkowe mogą być realizowane
– lub w znaczący sposób wspomagane – przez sieć. Oznacza to
potrzebę zastąpienia formalnych dokumentów papierowych
dokumentami elektronicznymi i zorganizowanie ich obrotu przez
sieci teleinformatyczne. To wymaga ponadto zorganizowania
interakcji międzyludzkich – jako koniecznych do wymiany
handlowej – za pomocą sieci teleinformatycznych.
Nowe wyniki nowej pracy. Utwory cyfrowe i usługi
cyfrowe
W wyniku działalności technicznej powstają przede wszystkim:
rozmaitego rodzaju wytwory i utwory techniki. Wytworami
techniki są zarówno proste jak i złożone struktury techniczne
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dokumentami elektronicznymi i zorganizowania ich obrotu przez
sieci teleinformatyczne. To wymaga ponadto zorganizowania
interakcji międzyludzkich – jako koniecznych do wymiany
handlowej – za pomocą sieci teleinformatycznych.
Transformacja cywilizacji dotknęła nie tylko pracę, rynek
konsumentów towarów i usług, gospodarkę i system polityczny,
ale także kulturę (nośnik wartości). Mamy do czynienia
z nowym stylem życia i nowymi formami pracy ludzkiej.

Najogólniej, człowiekowi pozostaną do realizacji te prace, które
nie dadzą się algorytmizować, zaprogramować, których nie
będą mogły wykonać maszyny najnowszych generacji.
Komputery nie potrafią tworzyć. Zauważamy jednak, że taka
teza oznacza po pierwsze, że rynek pracy  pracy, w jej
tradycyjnym znaczeniu  będzie się bardzo kurczył. Po drugie
konieczne są nowe modele organizacji życia społeczeństwa
informacyjnego, które wygenerują nowe rodzaje prac. Będą to
w istocie prace dalekie od działań rutynowych, niestandardowe,
realizowane w zmiennych warunkach, trudne do przewidzenia.
Ich istotą będzie to, że wymagać będą nie tylko sprawnego
wykorzystywania o posiadanej wiedzy z różnych dyscyplin, ale
przede wszystkim tworzenia nowej wiedzy z informacji, jakich
dostarczać będzie konkretna sytuacja zadaniowa.

Analiza komparatystyczna pracy człowieka w nowej
rzeczywistości
Jaka jest przyszłość pracy dla człowieka? Jakie typy prac
pozostaną człowiekowi w nowym modelu cywilizacyjnym?

Cechy pracy człowieka charakterystycznedla trzech fal przemian cywilizacyjnych
Cywilizacja agrarna
Cywilizacja przemysłowa
Cele pracy
Tworzywa pracy
Metody pracy

Produkty spożywcze
Ziemia
Uprawa, hodowla

Wytwory pracy
Materiały konstrukcyjne
Przetwarzanie materiałów i energii

Technologie kluczowe

Technologie upraw roślin;
technologie hodowli zwierząt
Natura

Technologie kształtowania materiałów
Technologie energetyczne
Maszyny i urządzenia

Na naturę
Fizyczna

Praca replikacyjna
Na tworzywa konstrukcyjne
Fizyczna i sensomotoryczna

Zależne od warunków klimatycznych
Cielesność

Adaptacyjna, oparta na algorytmach
Cielesność, intelekt

Środowisko pracy
Charakter pracy
Oddziaływanie
Dominujące formy
aktywności
Strategie działania
Dominujące obciążenie
Kompetencje

Odtwórcze

Sprzężenie techniki i nauki

Dawniej małe, oparte na
doświadczeniach minionych pokoleń,
obecnie duże oparte na
osiągnięciach nauki
Wiedza praktyczna, uzyskana z
doświadczeń w pracy
Gospodarka oparta na zasobach
naturalnych, obecnie także na
przemyśle chemicznym
Rynek lokalny i regionalny, obecnie
także rynek globalny
Przede wszystkim rynek lokalny
Przede wszystkim klimatyczne

Rodzaj wiedzy
Gospodarka
Rynek
Zasięg oddziaływania
Zagrożenia

Odtwórcze do sprawnego
wykorzystania wiedzy
(operatywność wiedzy)
W początkowych fazach okazjonalne;
po tym coraz mocniejsze
Dominacja wiedza skodyfikowana
Oparta na minerałach i surowcach
energetycznych
Rynek towarów i usług
Przede wszystkim krajowy, globalny
Brakiem koniunktury, wprowadzeniem
nowych bardziej opłacalnych
technologii
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Cywilizacja informacyjna
Utwory pracy
Informacje, wiedza
Pozyskiwanie i przetwarzanie oraz
przesyłanie informacji
Technologie informatyczne
Technologie informacyjne
Komputery, sprzęt komputerowy,
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Na ludzi
Intelektualna
Kreatywna, oparta na heurystykach
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wiedzy (twórczość)
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cywilizacyjnych
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TECHNICAL EDUCATION IN THE LIVES OF CHILDREN AND YOUNG CONTEMPORARIES AS COMPONENT OF
GENERAL EDUCATION
Dominika CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA, Ján STEBILA
Abstract

This article analyzes the role of technical education - as one of the elements of general education. The analysis has been subjected to
the results of research conducted among elementary school students, junior-high and high school students and among academic
students. In discussion of the research results, reference to the contemporary social development was made, which often forces
people to have special competence - very often technical competence.
Key words: school children, school youth, school subjects, general education, technical education, technical competence
Introduction
The development of technology in modern society is extremely
dynamic. Technical education is often seen in the context of
career choice (Dostál, 2009, p.173), but the technique is no
longer limited to complex machines operated by trained people,
competent in the field. Without the basic technical skills we
cannot carry out basic tasks of life and perform tasks related to
those roles. In the absence of computer skills, such as use of
printer or projector, you can hardly fulfill the role of a student,
employee or even a parent. In the absence of skills necessary
to use washing machine, dishwasher, microwave oven, TV,
telephone, one can hardly function in modern world.
Our knowledge and skills are a testament to our existing
cultural capital. Ability to use modern technical equipment is
associated with technical competence existing in this field
(Czajkowska-Ziobrowska, 2009, p. 69). This "technical
competence" is acquired at family home as well as in
kindergarten, school, extracurricular activities, or through
contact with peers. In the presented text, speaking of technical
education we consider the acquired technical, mathematical,
physical and chemical skills.
Figure 1. School subjects preferred by children and youth at
various stages of education (primary, lower secondary,
secondary and higher education) and by gender (woman, men)
of respondents. 1. polish language; 2. foreign languages; 3.
history; 4. Environmental education; 5. IT; 6. sports; 7.
religion/ethics; 8. education for safety; 9. chemistry; 10. art
classes; 11. physics; 12. geography; 13. biology; 14.
mathematics; 15. technical classes; 16. music.

1. Transformations in the Polish school curriculum
Polish school, in recent years, is subject to constant changes.
Many changes in education, children and adolescents
assessment were introduced. Changes occurred both at the
stage of pre-school, primary, lower secondary, secondary and
higher education. At various stages of school education "new"
subjects were introduced, basic curricula have been changed.
The need to combine theoretical training with practical skills is
emphasized. Curricula were adapted to the changing realities
by introducing subjects such as IT classes, education for
security. More attention is given to learning a foreign language.
Below we present the results of research, which show different
preferences of school subjects, declared technical skills
depending on the stage of education of the children and youth,
and gender of respondents.
Quantitative research was conducted on a group of 209
randomly selected learning children and youth. Research was
carried out by interview using the technique of diagnostic
survey research tool in the form of a questionnaire. The
analyzes was taken into account by a variable in the form of
a stage of education and gender of surveyed respondents.

The graphs show a clear preference of subjects among
respondents at the stage of primary school and junior high
school. Among high school students, and academic students
tendency to indicate a specific subject as well-liked is much
smaller. Surprisingly among the favorite subjects mathematics
situates highly, which was indicated as a favorite subject by
44% of respondents in the group of primary schools and 48%
in high school. There is a very large discrepancy of indicating
math as a favorite subject in relation to gender. While only
14% of girls prefer mathematics at school this is the preference
of up to 53% of boys.
Natural sciences such as physics and chemistry were much
less indicated as favorite subjects. Chemistry only by 17% of
girls and 18% boys, and the physics only by 9% of girls and
26% boys.
Similarly, technical classes have moderate popularity
among: 20% of girls and 23% boys. In contrast, IT classes are
indicated as favorites in the range of 16% to 44% depending
on the age group. At the same time there is also a large
discrepancy here because of gender: girls - 17% of boys 33%.

2. School subjects preferred by children and youth
Analyzing the graph presented above it should be clarified that
the Polish school subjects scope of geography and biology
(which appear on the next stages of education) is included on
the environmental education, hence these items on the chart
we have zero level.
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3. School subjects, creating difficulties t learn by the
children and youth
The subject creating the most difficulties at indicated by
respondents in all age groups is mathematics, from 44% to
60%. There is a large discrepancy in the results obtained
according to gender of the respondents. While 37% of boys
admitted that mathematics poses to be difficult, in 66% of
cases girls admit the same. Another subject making difficulties
at school especially among girls are chemistry - 43% of girls
and 15% boys as well as physics - 44% of girls and 22% boys.

Figure 3. Fields of science, necessary in everyday life, in the
opinion of the respondents (primary, lower secondary,
secondary and higher education; woman, men). 1. sciences
such as mathematics and logic; 2. life sciences; 3. engineering
science/technology; 4. humanities; 5. socio-economic sciences.
5. Trouble-free equipment, in the opinion of the children
and youth
The graph shows that the lower stage of education, the
younger the respondents, in their opinion, the higher computer
literacy they show, among primary school pupils - 100% of girls
and boys. High school students are more critical of their own
skills: 29 % of girls and 48 % boys admit fluency at using the
mentioned equipment. There is relatively little variation due to
gender in technical skills. Males in a relatively small percentage
indicate the ability to use devices such as: washing machine or
dishwasher.

Figure 2. School subjects, creating difficulties the learn by the
children and youth at various stages of education (primary,
lower secondary, secondary and higher education) and by
gender (woman, men) of respondents. 1. polish language; 2.
foreign languages; 3. history; 4. Environmental education; 5 IT;
6. sports; 7. religion/ethics; 8. education for safety;
9. chemistry; 10. art classes; 11. physics; 12. geography; 13.
biology; 14. mathematics; 15. technical classes; 16. music.
4. Fields of science, necessary in everyday life, in the
opinion of the respondents
Sciences are indicated as the most necessary in everyday life of
students among the academic students: 60 % of girls and 74 %
boys and primary school respondents: 50 % of girls and 60 %
boys. Furthermore the boys attending primary school
appreciate the importance of engineering science and
technology – 70 %. Respondents from primary school also
admit great importance to science: 50 % of girls and 70 %
boys. Engineering science and technology are the most popular
among junior high school students: 52 % of girls and 50 %
boys.

Figure 4. Trouble-free equipment, in the opinion of the children
and youth at various stages of education (primary, lower
secondary, secondary and higher education) and by gender
(woman, men) of respondents. 1. computer; 2. printer; 3.
smartphone; 4. mobile phone; 5. modern digital camera; 6. hi-
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fi; 7. dishwasher; 8. washing machine; 9. TV; 10. DVD recorder
/player; 11. projector/multimedia projector; 12. MP3, MP4
player.

4% of boys. Differences depending on the level of education
were noted.
Conclusion

6. Using advice in the event of purchase/installation of
new equipment in the opinion of children and youth

The presented results show that the development of technology
is not always followed by an increase in the technical
competence of people. Many devices, such as mobile phone,
smartphone, does not cause any (or hardly any) problems in its
use, however, there are devices we use at school, work, home,
and their use turns to be more challenging: for example
multimedia projector. The presented results show the variation
depending on the age and gender of respondents. It turns out
that there is still - what Polish education has been struggling for
years - the sciences and technical subjects such as
mathematics, physics or IT to a small extent are preferred by
girls.
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KOEGZYSTENCJA ZJAWISK CYWILIZACYJNYCH A PRACA W CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ
THE COEXISTENCE OF PHENOMENA OF CIVILIZATION AND WORK IN THE INFORMATION CIVILIZATION
Waldemar FURMANEK
Streszczenie
W istocie współczesność to syndrom zjawisk trzech fal cywilizacji: rolniczej, przemysłowej i informacyjnej. Stąd wynikają trudności w
procesach badania zjawisk współczesności
Słowa kluczowe: modele cywilizacji, technologie informacyjne, koegzystencja, formy pracy, cechy pracy, nowe technologie
Summary
In fact, this syndrome contemporary phenomena of three waves of civilization, agricultural, industrial and information. Thus, difficulties
arise in the processes of the present study phenomena
Keywords: cultural models, information technology, coexistence, forms of work, job characteristics, new technologies
wynikająca ze zmienności relacji człowiek  przedmiot pracy.
Coraz rzadziej występują te prace, w których człowiek będzie
miał bezpośredni kontakt z przedmiotem pracy. Rozwijają się
już obecnie natomiast prace, dla których dominujące funkcje

Konsekwencje wszechobecności technologii
informacyjnych dla pracy człowieka
Nie mniej ważnym zjawiskiem jest zmiana funkcji pracy
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wynikać będą z relacji człowiek − człowiek, w tym także
człowiek – komputer − człowiek. Dalej zaś przewiduje się
i wdraża obecnie Internet Wszechrzeczy, gdzie komunikacja
będzie realizowana w relacji rzecz – rzecz (w tym także
komputer).
Warto także za W. Cellarym dokonać krótkiej analizy
problemu człowiek czy komputer z punktu widzenia klienta na
rynku pracy, gdzie jak zauważa to Autor akceptacja klientów

(zwiększenie popytu) zdecydowało o rozwoju przemysłu
maszynowego dostarczającego te maszyny. Działalność
gospodarcza na wsi – w dalszym ciągu licząca się i konieczna –
jest praźródłem dla rozwoju technologii rzemieślniczych,
manufaktur, a po tym fabryk. W nich wykorzystywano
i doskonalono technologie zaczerpnięte z pracy ludzi wsi.
Dodajmy
technologie
wspomagane
nowymi,
ciągle
doskonalonymi maszynami.

będzie
w dużym
stopniu
decydować
o
wyborach
przedsiębiorstw. Otóż zachowania klienta zależą od jego
przygotowania i zaufania do siebie. Dotyczy ono trzech kwestii:





Czy
potrafi
samodzielnie
zrozumieć
przekazywaną
informację o produktach lub usługach? Nie jest to łatwe we
współczesności, gdzie dynamika zmian, gwałtownie
rozwijające się technologie powodują upowszechnienie
niezmiernie skomplikowanych nowych urządzeń po
względnie niskiej cenie;
Czy potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę ofert
z różnych źródeł?
Czy potrafi samodzielnie podjąć decyzję?

Pozytywne odpowiedzi klienta na te pytania powodują, że
wybierze on komputer, a nie człowieka jako środek
wspomagający go w poszukiwaniach informacji niezbędnych do
podjęcia sensownej decyzji. Jeżeli poziom jego zaufania do
swoich możliwości i poziomu rozumienia zjawisk będzie niski, to
klient będzie poszukiwał pomocy innych ludzi, specjalizujących
się w tego rodzaju usługach doradczych czy eksperckich. Jak
słusznie reasumuje to W. Cellary na rynku pracy

Współczesność
determinowana
jest
przez
zjawiska
charakterystyczne dla wymienionych trzech fal cywilizacji.
Jednocześnie dodać należy, że w zjawiskach cywilizacji agrarnej
następowały zmiany radykalne w technologiach kluczowych.
Dotyczyło to zarówno samej treści technologii jak i stosowanych
metod oraz narzędzi i maszyn. Najbardziej widoczne były
zjawiska dotyczące mechanizacji. Wprowadzenie maszyn nie
tylko zmieniło pracę ludzi w rolnictwie, ale ich upowszechnienie
(zwiększenie popytu) zdecydowało o rozwoju przemysłu
maszynowego dostarczającego te maszyny. Działalność
gospodarcza na wsi – w dalszym ciągu licząca się i konieczna –
jest praźródłem dla rozwoju technologii rzemieślniczych,
manufaktur, a po tym fabryk. W nich wykorzystywano i
doskonalono technologie zaczerpnięte z pracy ludzi wsi.
Dodajmy
technologie
wspomagane
nowymi,
ciągle
doskonalonymi maszynami.
Podobne zjawiska następowały w łonie cywilizacji
przemysłowej. To tutaj pojawiały się zmiany, które w kolejnych
fazach przemian doprowadziły do powstania zjawisk
charakteryzujących nową falę przemian cywilizacyjnych
(cywilizację
informacyjną).
Pierwsze
urządzenia
do
przetwarzania informacji nosiły nazwę maszyn cyfrowych.
Obecnie rozwinęły się one w ramach nowych dziedzin
przemysłu produkującego urządzenia i wytwory codziennego
użytku wykorzystujące szeroko upowszechnione technologie
informacyjno-komunikacyjne.
Opisane zjawisko ma ciąg dalszy. Obecnie w łonie cywilizacji
informacyjnej obserwujemy syndrom zjawisk, który może
okazać się nową (czwartą) falą przemian cywilizacyjnych. Do
takich
zjawisk
należą
gwałtownie
rozwijające
się:
nanotechnologie (N) z ich zastosowaniami; biotechnologie (B);
technologie informacyjno-komunikacyjne (I); system nauk
kognitywnych (C). Spotkać można twierdzenia, iż nową falą
przemian
cywilizacyjnych
będzie
rewolucja
określana
akronimem NBIC.
Dla pełniejszego ukazania różnic w omówionych wyżej
modelach cywilizacji podajemy zestawienie najważniejszych
wymiarów poszczególnych modeli. Są nimi: zasoby, sposoby
(metody) działania, technologie kluczowe, wymiar pracy
ludzkiej oraz charakter oddziaływań w procesach pracy. Na
uwagę w zmieszczonej tabeli zasługują zarówno terminy

w społeczeństwie informacyjnym potrzebni będą specjaliści od
komputerów i specjaliści od ludzi. Ci pierwsi będą generować
tzw. produkty i usługi cyfrowe realizowane później przez
komputery. Celem ich pracy będzie tworzenie nowych
i doskonalenie istniejących rozwiązań zgodnie z indywidualnymi
potrzebami odbiorców, klientów. Ci drudzy przedmiotem swojej
pracy uczynią relacje z ludźmi. Ich celem będzie pozyskiwanie
nowych klientów i rozbudowa zaufania oraz lojalności klientów
dotychczasowych
Koegzystencja zjawisk cywilizacyjnych a praca
w cywilizacji informacyjnej

Omawiając pracę człowieka − jaką obecnie on realizuje −
zwrócić musimy uwagę na to, że współczesność stanowi
w istocie skumulowany wynik pracy ludzi przeszłych i obecnych
pokoleń. Koegzystencja zjawisk cywilizacyjnych to
w istocie koegzystencja wielorakości form pracy
człowieka.
To
spostrzeżenie
pozwala
na
objęcie
zainteresowaniem najważniejszych zjawisk charakterystycznych
dla dominujących w przeszłości modeli cywilizacji. Obecnie
mamy do czynienia ze wzajemną ich współobecnością. Przez to
doświadczmy zarówno dobrodziejstw każdej z nich, jak też
narażeni jesteśmy na konsekwencje negatywne ich
funkcjonowania. Oczywistym jest, że owa współobecność
oznacza także współzależność i współprzyczynianie się do zmian
zarówno jakości świata, jak też zmian jakości życia ludzi.
Rysunek
ukazuje
istotę
koegzystencji
zjawisk
cywilizacyjnych występujących we współczesności. Wskazuje on
na to, że tzw. współczesność determinowana jest przez
zjawiska charakterystyczne dla wymienionych trzech fal
cywilizacji: agrarnej, industrialnej i informacyjnej. Jednocześnie
dodać należy, że w łonie cywilizacji agrarnej następowały
zmiany radykalne w technologiach kluczowych. Dotyczyło to
zarówno samej treści technologii jak i stosowanych metod oraz
narzędzi i maszyn. Najbardziej widoczne były zjawiska
dotyczące mechanizacji. Wprowadzenie maszyn nie tylko
zmieniło pracę ludzi w rolnictwie. Ich upowszechnienie
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wykorzystywane do określenia poszczególnych faz przemian
cywilizacji, jak też kryteria wartościowania każdej z nich. Ich
wyjaśnienie ukazuje nowe tereny koniecznych penetracji
naukowych, dzięki którym przybliżyć możemy rozumienie
mechanizmów przemian cywilizacyjnych.

w sieciach komórkowych realizowanymi na zasadzie tzw.
gorących linii. Klient telefonując na wskazany numer – tzw. callcenters – otrzymuje pomoc częściowo generowaną przez
automatyczną sekretarkę, częściowo przez pracownika biura
obsługi. Taka sytuacja ma miejsce także w przypadku nowego
oprogramowania; zamawiania określonych towarów czy usług –
tzw. telemarketing – gdzie pracownicy telefonują lub wysyłają
pocztę elektroniczną do potencjalnych klientów. Jak słusznie
zauważa P. Misiak ... nie każdy rodzaj pracy poddaje się

Wymiary charakteryzujące pracę w poszczególnych
modelach cywilizacji

wirtualizacji. Jednak liczba zawodów i pracowników, dla których
klawiatura i monitor komputera stają się podstawowym
narzędziem pracy, rośnie z dnia na dzień. Najbardziej rozwinięta
część świata, do której i my chcemy się przecież zaliczać,
rozwija się w tym właśnie kierunku.

Z wymienionych powodów np. telepraca dotyczy
generowania produktów cyfrowych i świadczenia usług
cyfrowych (informacyjnych) oraz komunikacyjnych. Oto kilka
przykładów telepracy: dziennikarz pisze artykuł a następnie
pocztą elektroniczną przesyła go do redakcji; prawnik, który
przygotowuje umowę i przy pomocy sieci lub telefonu
komórkowego konsultuje go z drugą stroną umowy;
informatyk, który pisze program użytkowy na konkretne
zamówienie i uruchamia go na komputerze w odległym miejscu;
księgowa, która klasyfikuje dokumenty i wpisuje przez sieć
dane
do
systemu
finansowo-księgowego
danego
przedsiębiorstwa z drugiej półkuli ziemskiej; nauczyciel
kierujący procesem uczenia się przez radio, telefon, czy
Internet lub pocztę elektroniczną tzw. edukacja otwarta lub eedukacja; chirurg, operujący na odległość.

Podajmy kilka przykładów. Praca ludzi w rolnictwie istnieje
i podlega bardzo dynamicznym przemianom. Skumulowane
wyniki rewolucji w zakresie mechanizacji, chemizacji, hodowli
nowych odmian roślin uprawianych i zwierząt hodowanych
w rolnictwie (w tym inżynieria genetyczna i rośliny GMO)
owocują niemal całkowitym przeobrażeniem charakteru pracy w
rolnictwie. A perspektywy tych zmian są dalej bardzo znaczące.
Wprowadzane tzw. rolnictwo precyzyjne eliminuje kolejne
pola aktywności ludzi w pracy w rolnictwie.
Olbrzymie zmiany zachodzą w pracy człowieka
w przemyśle. Fabryki, maszyny, nowe formy organizacji pracy
zrewolucjonizowały pracę ludzi prowadzącą do uzyskiwania
wielkiej liczby zunifikowanych i znormalizowanych wyrobów.
Produkcja masowa i potokowa − nowe często kompleksowo
zrobotyzowane linie technologiczne − doprowadziła do
znacznego obniżenia kosztów wytwarzania technologiami
replikacyjnym wyrobów. Towary te zmieniły rynek towarów
w każdym jego wymiarze. Generuje to zjawisko konsumeryzmu.
Praca
w
usługach,
związana
bezpośrednio
z facylitacyjnymi funkcjami pracy i techniki, jest najbardziej
wyrazistym syndromem zjawisk przemian zachodzących we
współczesności. Rozrost jakościowy i ilościowy pracy
w usługach nieustannie trwa. Przemiany w pracy realizowanej
w tym sektorze rzutują na zjawiska określające poczucie
jakości życia człowieka. Ujawniają się także w rozmaitych
zjawiskach społecznych.
Następuje przebudowa modelu życia społecznego, co
wyraźnie widzimy na przykładzie przemian stratyfikacji
społeczno-zawodowej. Największe zatrudnienie obserwujemy w
usługach. Gwałtownie maleje zatrudnienie w rolnictwie.
Utrzymuje
się
na
zmiennym
poziomie
bezrobocie.
Wszechobecność technologii informacyjnych sprawia, że
wyodrębnia się dwie warstwy pracowników (tzw. społeczeństwo
zero jedynkowe). Jedną warstwę tworzy grupa młodych,
mobilnych
świetnie
wykształconych
pracowników
(kognitariusze, netokracja, społeczeństwo sieciowe), drugą zaś
– przegrani, którzy z powodu braku kompetencji i umiejętności
stracą pracę i będą mieli wielkie trudności ze znalezieniem
nowej. Gwałtownie przyspieszają zjawiska dekwalifikacji. To
grupa ludzi wykluczonych społecznie i cywilizacyjnie.
Rodzi to już – a będzie rodziło coraz większe – trudności.

Dzielenie się pracą
Zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w rolnictwie,
zmniejszające się zapotrzebowanie na nową siłę roboczą w
przemyśle, wzrost wymagań, co do kompetencji zawodowych
osób zatrudnianych w usługach różnego typu, generowanie
nowych, nieznanych dotychczas zawodów opartych na nowych
technologiach
informacyjnych
i
komunikacyjnych
to
podstawowe zjawiska rzutujące na konieczność poszukiwania
nowych form organizacji ograniczonej ilości pracy.
Najważniejsze z nich związane są najogólniej z tzw.
dzieleniem się pracą. Zjawisko to znajduje swoje rozwiązanie
w takich propozycjach zatrudniania jak dzielenie pracy:






zatrudnianie kilku pracowników do zadań przewidzianych dla
jednego;
kontraktowanie pracy, co ma miejsce w pracy:
chałupniczej,
w zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu,
kontraktowaniu wykonania określonych zadań,

Zatrudnianie na określony czas pracy:



zatrudnianie na czas określony lub częściowy wymiar pracy
np. na 30 godzin w tygodniu;
zmienny czas pracy pracowników zatrudnionych na stałe,
zależnie od potrzeb rynku towarów i usług.

Innym, coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest
organizacja pracy ze względu na kompetencje (tzw.
rynek kompetencji):






Nowe formy świadczenia pracy w cywilizacji
informacyjnej
Współczesność obok propozycji nowych form organizacji
pracy oferuje nowe rodzaje form świadczenia pracy. Telepraca
– wymieniona nieco wcześniej − związana jest także z usługami

praca na wezwanie, na telefon;
prace eksperckie;
wypożyczanie pracowników (leasingu pracowniczy);
outsourcing, tzn.zlecanie prac na zewnątrz;
umowa o dzieło (np. aktorzy).

Nie mniej ważną formami zatrudnienia są:
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telepraca;
praca w domu.
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Praca a nowe technologie XXI wieku
Cechą współczesności jest bardzo żywiołowy rozwój wielorakich
technologii. Każda z nich modeluje pracę zawodową człowieka.
Tak było w przeszłości i tak jest obecnie. Dlatego każda zmiana,
jaka zachodzi w określonej technologii generuje zmiany w
strukturze pracy, wymaganych do rozwiązania zadaniach, a
przez to koniecznych kwalifikacji pracowników.
Życie określonej technologii wiąże się z wynikami badań
naukowych. Efekty tych badań przenoszone do technologii
wywołują określone konsekwencje. Jeżeli mają one charakter
ściśle określony, jest adresowana do danej technologii, nie
rzutuje na procesy produkcji, to innowacja taka jest określana,
jako lokalna. Zmiany powstałe na skutek wprowadzenia
istotnego odkrycia naukowego mogą bardzo szybko okazać się
zmianami radykalnymi. Skutkami mogą być: przebudowa
technologii i parku maszyn bądź likwidacja danej linii technologii
produkcji (śmierć technologii).
Efektami badań naukowych są jednak przede wszystkim
nowe technologie. Ich liczba ciągle rośnie. Niektóre
z najważniejszych przedstawiłem w oddzielnym opracowaniu.
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EDUCATION AND TECHNICAL-ECONOMIC EXPERTISE IN A MODERN SOCIETY
Eric AMBUKITA
Abstract
The subject of the considerations presented in this article is an attempt to analyze and evaluate the issues of competence and
technical and economic ones in contemporary society. Economical, scientific-technical, social and economic development at the end of
the twentieth century led to significant social changes. These changes affected people to the extent that there was a need to possess
a new resource of technical and economic competencies that are necessary to lead independent, responsible and successful lives.
Streszczenie
Przedmiotem rozważań prezentowanych w niniejszym artykułu jest próba analizy i oceny zagadnienia kompetencji oraz technicznoekonomiczne we współczesnym społeczeństwie. Rozwój ekonomiczny, naukowo-techniczny, społeczny i gospodarczy, końca XX wieku
spowodował przemiany w społeczeństwie. Przemiany te dotknęły człowieka do tego stopnia, że zaistniała potrzeba posiadania przez
niego nowego zasobu kompetencji techniczne i ekonomiczne, które są niezbędne w samodzielnym, odpowiedzialnym i pomyślnym
życiu.
Key words: education, technical, economic, competence, society
Introduction

challenges, problems and tasks. Modern education system must
monitor and coordinate the policy of education and
improvement of human resources taking into consideration
mobility and the demands of the variable and dynamic labor
market. This objective has become one of the most important
tasks of the modern education system in the face of widely
innovative economy.
The smooth functioning in the modern market economy
requires adequate technical and economic competence. It is
necessary to manage everyday life. Another impediment for the
society is technological progress that causes constant
complication of human life, and can even become an obstacle
in performing certain tasks. It is, therefore, necessary to
deepen one's technical knowledge constantly. The problem of
technical competence is particularly interesting in relation to
young people who were born and grew up in the era of
universal access to new technologies, which have shaped the
reality around them. In addition, the problem of our society
manifests itself in not only the low level of knowledge and

In contemporary society education has been increasingly
recognized as a factor which determines the future position of
social and economic units [1]. The beginning of the twenty-first
century has been a time of major changes taking place around
the world: globalization, the transformation of production
society into information society, uncertain environment, and
turbulent socio-economic changes. Technology and information
have become the most important factors of production, and
human capital - the most important resource, which has been
replacing the workforce. These changes mean that today's
managers find it very difficult to meet all the demands posed in
front of them, as the range of functions they perform and the
skills they should possess are on the increase. Therefore, the
economy needs "new" technical - economic human resources
who, in the face of free market economy, would have a chance
to fight, survive, reconstruct and pursue economic
development. The system of education is beginning to face new
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technical skills but also the lack of motivation to change the
existing situation. It happens very often that we are unable to
make use of such items as a laptops, projectors, musical
equipment etc. because we do not we have appropriate
expertise. It would not be much of a problem if it concerned
only the private life because we would give up certain types of
activities. Unfortunately, more and more often, knowledge and
technical skills are essential in the implementation of school or
professional careers. Technical and economic competence is
necessary for one to be able to fully function in the society
today. The importance of professional, technical, economic and
information expertise has been on the rise. Jobseekers learn
about this quite explicitly as they are often asked the following
question: "What expertise/competencies/skills have you got?"
Moreover, a question arises of how to pay more attention to
acquiring competencies throughout the process of education?
Why are technical skills so important and why should they be
continuously improved? This study is an attempt to find
answers to these questions. The issue of competence is
engaged in many areas of science, hence the need to review
the definition and classification of the concept.

countries there is a strong emphasis on competence gained in
the workplace, but in each of these countries they are defined
in a slightly different way. For example, in the UK which
adopted the system of training focused on the adoption of
a common
framework
for
professional
qualifications,
competence was defined as the ability to apply knowledge and
skills in the implementation of the relevant workplace standards
[5]. It was only after pressure from employers' representatives
who strongly emphasized the need to recourse social aspects,
that there appeared more apparent references to behavioral
and functional competencies [6]. This approach has been
adopted in British Commonwealth countries (Australia, New
Zealand), and in Europe in Ireland and Finland, just to count
a few.
In Germany in the 1990s education programs began to be
defined in relation to the fields of science [7], and thus,
competencies gained more significance. Currently vocational
training curricula are described by professional action or
managerial,
specialist-technical,
personal
and
social
competencies. The balance between them is a prerequisite for
the existence of learning and methodological competencies.

1. Nature and the concept of expertise

2. The importance of technical-economic competence in
the economy

The concept of competence in the literature is not clearly
defined. In linguistic terms competence in any field refers to the
ability to fulfill obligations and make right decisions, resulting
from the knowledge and experience of a given person (Latin
word "competentia"- responsibility, compliance, entitlement to
action) [2]. The term "competence" raises problems with its
explicit definition and understanding. Things are not simplified
by these concepts in different countries and languages. What is
more, at the same time there are terms considered
synonymous - skills, abilities, talents, potential, and
qualifications. The result of all this is "great confusion of terms,
their diverse understanding - sometimes archaic, and even
erroneous."[2] The literature is full of different definitions of
technical or economic competence. Competencies are often
seen as skills (sometimes referred to as abilities) to coordinate
the involvement of resources in order to achieve objectives of
an organization.
The Encyclopedia of Organization and Management of 1981
defines the concept of competence more broadly - as the
powers, duties and responsibilities assigned to employee's
organizational position. It was also added that the scope of the
powers, duties and responsibilities should overlap and be
described in the so-called ‘book of services’ specified in
"individual allocation of competence." Currently, competence
must be understood very broadly as "all the characteristics of
employees, which used and developed in the work process lead
to the achievement of results consistent with the strategic
initiatives of a company." This is a good definition but I would
add that the term “competence” may not only refer to
employees, but also an organization and all aspects of its
operation, not only in the field of strategic management.
Competencies are not fixed or provided once and for all. On the
contrary - they are dynamic and continuously updated. In light
of these formulations each person can acquire specific
competencies - including technical and economic ones.
The term "competence" is currently used both to determine
"soft" skills (behavioral competence) and the "hard" ones
(functional competence). The first group determines the
manner in which people have to behave to get the job done. In
turn, the "hard" ones inform about what people need to know
to get the job done [3]. European approach in terms of trying
to define competence is based on the dominant models
developed in the UK, Germany and France [4]. In these

Modern organizations always evolve, the economy is changing
and the challenges for businesses are also changing, and thus
the managers constantly face new challenges. An increasingly
important role in the economy is played by knowledge,
technology and information; therefore, it is worth considering
that competencies are relevant for companies perceiving the
value and the advantage of knowledge management and
information. Dynamic changes in the global economy and the
conduct of business activity have all contributed to the fact that
increased success achieved by companies is affected by
previous investing in the development of the technical
competence of employees. This mechanism of human capital
affecting economic growth is based on the assumption that
knowledge and skills possessed by employees significantly
enhance the ability of the entire economy to grow and develop.
And changes reaching deep into the structure of society and
economy have led to the creation of entirely new concepts of
modern information, technical and economic society, which
complement one another. It often turns out that both the older
and the younger generations do not use learning opportunities,
or those related to the use of new technologies, not always
because they do not feel such a need, but because they cannot
afford them for economic reasons [8]. It happens that neither
older nor younger people are able to use computers, DVD
players, and payment cards, etc., because they do not possess
them. Not having or an inability to use the above-mentioned
attributes of today's society result in the lack of security in
moving around the contemporary world. Technical education is
the training aimed to equip young people and adults in specific
technical knowledge and skills for them to use a variety of
technical devices at school or at work. Knowledge and technical
skills at work increase productivity, and hence the increase in
marginal production and gross domestic product (GDP). In
theory of the information society special attention is paid to the
use of information and communication technologies (ICT) in the
economy and economics and the fact that technology is seen as
one of the main economic resources.
OECD analyzes competencies from two perspectives:
economic and social. Taking into account the economic aspect,
competencies:

 increase productivity and competitiveness in the market,
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technologies is particularly interesting in relation to both young
people and the elderly. Education must be skillfully adapted to
the emerging requirements of both modern society and the
labor market. These two worlds - education services and
employment cannot operate in isolation from one another as
they should complement each other.

 increase the level of employment through the development


of skilled and adaptable workforce,
create a climate for innovativeness in a world dominated by
global competition.

In today's world more and more important development factor
is the quality of human capital and its use in the labor market.
This is due to a number of challenges related to the processes
of globalization and the development of new, innovative sectors
of the economy. As a result, human capital has become the
main asset of a company and often determines its competitive
advantage in the market. Employers have been more and more
frequently recognizing the importance of competencies of
employees in the current, highly competitive markets at
national, European and global levels. The development and
management of competencies has become one of the key
instruments of human resources management in enterprises.
The position of an enterprise functioning in the knowledge
based economy and technical and economic skills increasingly
depend on the quality of intangible resources or human capital.
It plays a strategic role in the organization and is considered
a potential source of competitive advantage. Modern
organizations are therefore compelled to seek proper tools to
help them diagnose, assess and develop staff competence, as it
is the knowledge of employees that largely contributes to the
success of a company. The recognition of knowledge as a
capacity for competitive advantage manifests itself both at the
macroeconomic (national economy) and at the microeconomic
level (enterprise).
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Conclusion
The aim of this publication has been to attempt to find answers
to the following questions: how to make the whole process of
education move greater attention to competence gaining? Why
are technical and economical skills so important and what is the
purpose of their continuous improvement? Achieving this
intention was made possible by simultaneously reviewing the
definition and classification of concepts, as well as the analysis
of the importance of technical and economic competencies in
the economy. The problem of preparation for the use of new
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EWOLUCJA ZAWODÓW NA POTRZEBY GLOBALNEGO RYNKU PRACY A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
THE EVOLUTION OF COMPETITION ON THE LABOUR MARKET
NEEDS IN THE CONTEXT OF SOCIAL EXCLUSION
Antoni KRAUZ
Streszczenie
W zamieszczonym artykule dokonano krótkiej charakterystyki problematyki współczesnej edukacji i jej wpływu na uzyskanie przez
absolwentów kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy. Przedstawiono aktualne zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
wymaganych i oczekiwanych przez pracodawców kompetencji kluczowych rozszerzonych o dodatkowe umiejętności wynikających
z Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK). Przeprowadzono sondażową ocenę aktualnego stanu zawodów i specjalności występujących na
rynku pracy w Polsce. Dokonano liczbowej analizy porównawczej zmian zawodów, które zanikają, zmieniają profile, zostały ujęte jako
nowe. Przeprowadzono szczegółową ocenę i analizę tych zmian w grupie zawodowej urzędników i specjalistów.
Słowa kluczowe: edukacjia, technologie informacyjne, kwalifikacjia, kompetencji kluczowych, cechy pracy, nowe technologie
Abstrakt
In the given article a brief characteristics of the contemporary issues of education and its impact on getting by graduates skills needed
on the labour market. Shows the current recommendation of the European Parliament and of the Council as regards the requirements
requested has been provided and expected by employers of key competences extended to additional skills arising from the European
qualifications framework (EQF). The survey was carried out assessment of the current state of the occupations in the labour market in
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Poland. There have been a number comparative analysis of changes in the professions that tend to disappear, change the s profiles,
have been recognised as new. Conducted a detailed assessment and analysis of these changes in the professional group of officials
and experts.
Key words: education, employers, key competences, competence, society
Wstęp



Dostosowanie się człowieka do współczesnych potrzeb, ciągłych
zmian społecznych, niepewnego jutra, wymaga obecnie bardzo
zróżnicowanych działań każdego z nas przez całe życie.
Współczesny świat ulega szybkim przeobrażeniom we
wszystkich dziedzinach krajowego i globalnego życia. Obecnie
jednym z bardzo istotnych wysiłków każdego człowieka jest
uczenie się przez całe życie. Wymaga to ciągłego
dostosowywania swoich kwalifikacji, kompetencji do potrzeb
rynku pracy, ze względu na zmianę zawodów, ich zanikanie,
zmianę profili lub powstawanie nowych. Obecny system
kształcenia ogólnego i zawodowego zmuszony jest do płynnego
nadążania za potrzebami rynku pracy. To edukacja, system
kształcenia szkolnego i pozaszkolnego ma kształcić w takich
zawodach, takich specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie.
Reformowany system zmian w zakresie edukacji, dostosowania
i uporządkowania zawodów do aktualnych potrzeb powinien
zabezpieczyć
rynek
pracy,
ograniczyć
bezrobocie,
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu w szczególności wśród
młodych ludzi 18-25 lat w regionie, kraju oraz Unii Europejskiej.

W dobie globalizacji dotychczasowy system edukacyjny w
Polsce jest zmuszony do przeobrażeń we wszystkich trzech
formach kształcenia: kształceniu w szkołach (formalne);
kształceniu pozaszkolnym (pozaformalne); samokształceniu
(nieformalne). Wymagania współczesnego świata, trwająca
cywilizacja wiedzy, rewolucji informacyjnej, społecznej, cyfrowej
(Zob. Furmanek, 2010, s. 44-45), wymaga stosownych
alternatyw w edukacji człowieka. Wymaga poszukiwania
nowych reformowalnych systemów dotychczasowych tradycji
edukacyjnych (Zob. Lukacova, Banesz, 2007, s. 65-81).
Poszukiwanie alternatyw w edukacji dziś i jutra coraz silniej
przejawia się w aktywności różnych ruchów społecznych
poprzez dostosowanie się do nowych zadań i warunków pracy,
wynikających z postępu technicznego. Obecnie należy
przyzwyczaić się do ciągłych zmian w systemie pracy i edukacji.
Należy kierować sobą, zarządzać czasem, zarządzać sobą w
czasie (Zob. Piątek, 2007), pracując edukować się przez całe
życie – zgodnie z czterema filarami edukacji XXI wieku: uczyć
się, aby – wiedzieć, działać, żyć wspólnie, być (Delors, 1998, s.
85-98). Jednym z systemów kształcenia, które współcześnie
uzyskuje szczególne znaczenie jest poziom kształcenia
pozaszkolnego. Zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,
poz.329 z późn. zm.) za pozaszkolne kształcenie zawodowe
należy rozumieć, jako formę uzyskiwania i uzupełniania wiedzy
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach,
o których mowa w art.2 pkt. 3a ustawy tj. placówkach
kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego
oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Taki rodzaj kształcenia
zawodowego możliwy jest również także w stosunku do osób
dorosłych §8 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust.2 RMENiS z października
1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103,
poz.472).

1. Uwarunkowania społeczno-zawodowe Polski i Unii
Europejskiej w kontekście EURESU i EUROPASSU,
przeciwdziałania wykluczeniu
Rozwijająca się gospodarka, nowe technologie sprawia, że
niektóre zawody zanikają a w ich miejsce pojawiają się zawody
nowe dotychczas nieznane. Zmiany w świecie Techniki (Zob.
Kožuchová, Pavelka, Stebila, Šebeňová, Vargová, 2010),
ekonomii oraz w strukturze i charakterze społeczeństwa
znajdują swoje odzwierciedlenie w zmianach zachodzących na
rynku pracy. Struktura zatrudnienia pod ich wpływem ulega
zatem dynamicznym przekształceniom. Istotne znaczenie dla
kształtowania się rynku pracy i zawodów w Polsce od
1.05.2004r. ma członkostwo w Unii Europejskiej. W sytuacji
ciągłych zmian i przekształceń zawodowych w krajach UE,
wdrożenia programów: EURES (podejmowanie pracy na
europejskim obszarze gospodarczym EOG), EUROPASS
(uznawalność wykształcenia i swobodny przepływ pracowników
UE w ramach EOG) jest trudno obecnie wybrać jedyną na całe
życie ścieżkę edukacyjną oraz kierunek rozwoju zawodowego.
W świecie globalnej wioski i rewolucji społeczno informacyjnej
zmienność wolnego rynku, wymusza nieustanną elastyczność w
podejściu do wykonywanego zawodu. Obecnie, co staje się już
normą jeden zawód i specjalność lub specjalizacja nie
wystarczają na całe życie. By nie zostać wykluczonym
społecznie ze względu na ciągłe zmiany na rynku pracy
jesteśmy
zmuszeni
do
podwyższania
kwalifikacji,
przekwalifikowania się, co najmniej kilka razy w życiu (Zob.
Pavelka, 2001). Według MEN (Departament Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego) czynnikami globalizacji, które
zasadniczo wpływają na zmianę systemu edukacji i zawodów w
obszarach: gospodarki, rynku pracy, usług edukacyjnych
(system szkolny i pozaszkolny), obecnie są:







nowe kwalifikacje i kompetencje.

2. Konteksty społeczne europejskiego świata pracy
wobec zmian zawodów
 Współczesne przeobrażenia w Europie, pojawiające się nowe
uwarunkowania na światowym rynku pracy, w sposób istotny
wpływają na edukację oraz na ewolucję zawodów (Zob.
Krauz, Krauz Ag., Paluch, 2011, s. 13-17). Powodują zmianę
ich profili, zanikanie, pojawianie się nowych. Sytuacja
ekonomiczna, pojawiające się kryzysy: polityczne, finansowe,
gospodarcze, ekonomiczne, dzisiaj swym zasięgiem obejmują
Polskę, Europę, Świat. Sytuacja geopolityczno-gospodarcza
Polski jako państwa Unii Europejskiej w tej sytuacji nadaje
kontekst nowych wyzwań w każdej dziedzinie życia w tym
pojawiania się nowych zagrożeń, np.: bezrobocia, wykluczenia
społecznego, itp., ewolucji zawodów, ich zanikanie,
pojawianie się nowych. Kontekst europejski wynikający z
zaleceń Komisji Europejskiej obejmuje następujące cele:
 strategię uczenia się przez całe życie (LLL life long learning)
oraz odnowionej Strategii Lizbońskiej,
 wprowadzenie Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (ERK
KRK); (EQF/NQF) w tym wdrożenie kompetencji kluczowych,
ECVET, EQARF, EUROPASS,

społeczeństwo informacyjne i wielokulturowe,
globalizacja gospodarki oraz problemy ochrony środowiska,
społeczeństwo usługowe oraz nowe formy zatrudnienia,
nauka przez całe życie,
osłabienie dominacji państwa,
społeczeństwo starzejące się,
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 mobilność i wzajemne uznawanie kwalifikacji w Unii
Europejskiej, np. program Europass.
 Odpowiednio do sytuacji i wymagań Unii kontekst Polski
został określony na następujące cele wynikające z:
 potrzeby gospodarki i rynku pracy oraz strategii rozwoju:
kraju, regionów, edukacji,
 priorytetów działania MEN; najważniejsza jakość w tym
wdrożenia nowych podstaw kształcenia ogólnego,
 wsparcia w oparciu o projekty EFS (PO RZL, PO KL), na
kolejne lata 2014-2020.

i specjalizacji (wykształcenia). Struktura klasyfikacji (tabela 2)
obejmowała także 10 grup wielkich, 43 grupy duże, 132 grupy
średnie i 444 grupy elementarne, przy czym grupy elementarne
obejmowały 2360 zawodów i specjalności. W tym osiem
z dziesięciu grup wielkich (grupy od 2 do 9) wymagało
kwalifikacji zaliczonych do czterech poziomów kwalifikacji.
Zmiany liczbowe zawodów jakie nastąpiły na przestrzeni
siedmiu lat i sześciu miesięcy były znaczące. Od czasu
prawnego uporządkowania zawodów i specjalności tj. od dnia
01.01.2005r. do dnia 01.07.2012r. liczba osiągnęła 2360
zawodów, nastąpił wzrost o 653 zawody i specjalności
stanowiło to 38%. Szczegółowe zmiany zawodów w dziesięciu
grupach przedstawia tabela 2.

W stosunku do w/wym. strategii wdrożonym dokumentem
krajowym normującym stan zawodów i specjalności było RMGiP
z dnia 8.12.2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania (Dz.U. Nr 265 z 16.12.2004r., poz. 2644). Zostało

3. Współczesne kompetencje społeczne i zawodowe wymóg Unii Europejskiej

wydane na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. Nr 99 z 2004r., poz. 1001). Rozporządzenie określało
klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy
(tabela 1), ujednolicało kryteria i nazewnictwa zawodów oraz
specjalności występujących na rynku pracy ustalało czytelne
racjonalne planowanie obsługi europejskiego rynku pracy (EOG
w ramach Euresu i Europassu) i określało przejrzyste struktury
zawodowe w tym wykształcenia nabywanego w systemie
szkolnym i pozaszkolnym. Klasyfikacja została dostosowana do
nowych uwarunkowań społecznych Polski i Unii Europejskiej.
Pierwsza struktura grup wielkich klasyfikacji zawodów
i specjalności oraz poziomy kwalifikacji (tabela 1, stan na dzień
01.01.2005r.) obejmowała:




10 grup wielkich, 30 grup dużych (jako wewnętrzny podział
grup wielkich),
116 grup średnich (jako wewnętrzny podział grup dużych),
392 grupy elementarne (jako wewnętrzny podział grup
średnich),
1707 zawodów i specjalności, łącznie we wszystkich grupach
elementarnych, w tym osiem z dziesięciu grup wielkich
(grupy od 2 do 9) wymaga kwalifikacji zaliczonych do
czterech poziomów kwalifikacji (Zob. Krauz, 2012, s.136147) i sześciu poziomów wykształcenia.



Według Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady
10.11.2005 COM (2005) 548 dotychczasowe kompetencje
w aktualnym świecie wiedzy, dotychczasowe kwalifikacje
zawodowe (wiedza, umiejętności) (Zob. Krauz, Krauz Ag.,
Paluch, 2011, s. 28-31), postawy, już nie wystarczają.
Według Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) istnieje
potrzeba ich rozszerzenia do ośmiu elementów składowych,
które powinien nabyć każdy człowiek w uczeniu się przez
całe życie, są to:



porozumiewanie się w języku ojczystym,



porozumiewanie się w językach obcych,



kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne,



kompetencje informatyczne,



zdolność uczenia się,



kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, społeczne i
obywatelskie,



przedsiębiorczość,

 ekspresja kulturowa.
Do ciągłych zmian na rynku pracy trzeba będzie się
dostosowywać się przez całe życie poprzez podwyższenie lub
nabycie nowych kwalifikacji, kompetencji kluczowych (por.
Stebila, 2007 s.33-43). Poszukiwani będą pracownicy z wiedzą
i doświadczeniem charakterystycznym nawet dla kilku różnych
dziedzin, np. dwu-trzyzawodowcy, osoby posiadające kilka
specjalności itp. Istnieją opracowane na podstawie analiz
prognozy mówiące o redukcji zatrudnienia w pewnych
zawodach (np. górnicy, hutnicy) oraz wzroście w przyszłości
zatrudnienia w pewnych obszarach, dziedzinach związanych
z doradztwem, informacją, mediami, oświatą, zdrowiem, czy z
badaniami naukowymi. Podstawą rozwoju współczesnego
społeczeństwa XXI wieku jest wiedza, nowoczesne technologie,
technologie informacyjne, edukacja (Zob. Walat, 2007, s. 185192), itp.

Pierwotna klasyfikacja (tabela 1) została opracowana na
podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów
ISCO-88, przyjętego na XIV Międzynarodowej Konferencji
Statystyków Pracy w Genewie w 1987 r. oraz jego nowej edycji
z 1994 r., tzw. ISCO-88 (COM), dostosowanej do potrzeb Unii
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
w ramach Euresu, Europassu. W klasyfikacji, podobnie jak
w ISCO-88 i ISCO-88 (COM), uwzględniono cztery poziomy
kwalifikacji. Klasyfikacja zawodów i specjalności była
pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem
zawodów i specjalności występujących na rynku pracy,
grupowała poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej
zagregowane grupy oraz ustalała ich symbole i nazwy.
Kolejna klasyfikacja zawodów (tabela 2) dostosowana do
potrzeb Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
w ramach Euresu, Europassu (Por. Krauz, 2010, s. 127-132,
140) została uzupełniona na podstawie Międzynarodowego
Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Który przyjętego
w grudniu 2007 na trójstronnym Spotkaniu Ekspertów ds.
Statystyki
Pracy.
Spotkanie
dotyczyło
aktualizacji
Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO).
Struktura dotychczasowej klasyfikacji została utrzymana, była i
jest
wynikiem
grupowania
zawodów
na
podstawie
podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla
realizacji
zadań
danego
zawodu
(specjalności),
z uwzględnieniem obydwu aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu

4. Skutki społeczne zmiany zawodów w grupach urzędniczej oraz specjalistów
Przedstawiona ocena i analiza grup zawodowych jak (tabela 3)
pozwala stwierdzić, że dokonane zmiany zawodów pozytywne i
negatywne spowodowane są między innymi rzeczywistymi
zmianami i potrzebami rynku pracy jak również niezasadnym
nadmiernym wzrostem zawodów administracyjnych − tworzy
się armię wyższych urzędników, oto niektóre fakty
przedstawione poniżej. Kryteria,
obowiązujące
zasady
przyporządkowania zawodów do wybranych z dziesięciu
wielkich grup zawodowych przedstawione w tabeli 3 oto
niektóre z nich:
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Grupa 1, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i
kierownicy, obejmuje zawody, w których podstawowymi
zadaniami są: określanie i realizowanie podstawowych celów i
kierunków polityki państwa, planowanie, sprawowanie funkcji
zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych

jednostkach
organizacyjnych,
formułowanie
przepisów
prawnych oraz kierowanie działalnością jednostek administracji
publicznej. Aktualnie dla 157 zawodów wymagany jest poziom
kompetencji 3,4.

Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji zawodów i specjalności oraz poziomy kwalifikacji (stan na dzień 01.01.2005r.)
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Liczba grup w ramach grupy wielkiej
dużych
średnich
elementarnych

Nazwa grupy wielkiej
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i
kierownicy
Specjaliści
Technicy i inny średni personel
Pracownicy biurowi
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
Pracownicy przy pracach prostych
Siły zbrojne
RAZEM

Liczba zawodów
i specjalności

Poziom
kwalifikacji

3

6

33

43

----------

4
4
2
2
4
4
3
3
1
30

20
17
7
7
8
17
20
10
4
116

65
69
20
21
13
74
72
21
4
392

440
313
51
77
40
318
338
83
4
1.707

4
3
2lub3
2lub3
2
2
2
1
----------

Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265 z 16.12.2004r., poz. 2644)
Tabela 2. Struktura grup wielkich klasyfikacji zawodów i specjalności oraz poziomy kwalifikacji (po zmianach od 01.01.2005r. do stanu
na dzień 01.07.2012r.)
Lp

Nazwa grupy wielkiej

1

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i
kierownicy

2

Specjaliści

3
4
5
6

Technicy i inny średni personel
Pracownicy biurowi
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

7

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

8

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

9

Pracownicy przy pracach prostych

10

Siły zbrojne

Liczba grup
dużych
3/4
+1
4/6
+2
4/5
+1
2/4
+2
2/4
+2
4/3
-1
4/5
+1
3
3/6
+3
1/3
+2
30/43
+13; 3%

RAZEM

w ramach grupy wielkiej
średnich
elementarnych
6/11
33/31
+5
-2
20/30
65/98
+10
+33
17/20
69/87
+3
+18
7/8
20/27
+1
+7
7/12
21/39
+5
+18
8/9
13/17
+1
+4
17/14
74/69
-3
-5
20/14
72/41
-6
-31
10/11
21/32
+1
+11
4/3
4/3
-1
-1
116/132
392/444
+16;14%
+52; 13%

Liczba zawodów i
specjalności

43/141

+98; 228%

440/663

+223; 51%

313/471

+158; 50%

51/68

+17; 33%

77/132

+55; 71%

40/54

+14; 35%

318/396

+78; 25%

338/334

-4; -1,2%

83/98

+15; 18%

4/3

-1; -25%
1.707/2360
+653; 38%

Poziom
kwalifikacji
-/3+4
4
3
2lub3/2+3
2lub3/2+3
2
2
2
1
-/1,2+4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: uprzedniego RMGiP z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265 z 16.12.2004r., poz. 2644) oraz aktualnego RMPiPS z dnia 27
kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 82 z
2010, poz. 537; (wersja obowiązująca od dnia 01.07.2010r. według stanu na dzień 01.07.2012r.).
Uwaga: 43/141, 43 - stan zawodów z dnia 01.01.2005r., 141 - stan zawodów na dzień 01.07.2012r.
Tabela 3. Struktura grup wielkich klasyfikacji zawodów i specjalności oraz poziomy kwalifikacji (po zmianach od 01.01.2005r. do stanu
na dzień 07.08.2014r.)
Liczba grup w ramach grupy wielkiej
Lp Nazwa grupy wielkiej
1

Przedstawiciele władz
publicznych, wyżsi urzędnicy i
kierownicy

2

Specjaliści

3

Technicy i inny średni personel

4x Pracownicy biurowi
5x Pracownicy usług i sprzedawcy

dużych

średnich

elementarnych

3/4
+1

6/11
+5

33/31
-2

4/6
+2
4/5
+1
2/4
+2
2/4

20/31
+11
17/20
+3
7/8
+1
7/12

65/99
+34
69/87
+18
20/27
+7
21/39

44

Liczba zawodów i
specjalności

43/157

+114; 265%

440/708

+268; 61%

313/490

+177; 57%

51/68

+17; 33%

77/130

Poziom
kompetencji wg
ISCO-08

Poziom
kształcenia wg
ISCED 2011

-/3, 4

3,4,5,6,7,8
4

5,6,7,8

3

3,4

2lub3/2,3

3,4

2lub3/2,3

3,4
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6x Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
7

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

8

Operatorzy i monterzy maszyn
i urządzeń

9

Pracownicy przy pracach prostych

10 Siły zbrojne
RAZEM

+2
4/3
-1
4/5
+1
3
3/6
+3
1/3
+2
30/43
+13; 3%

+5
8/9
+1
17/14
-3
20/14
-6
10/11
+1
4/3
-1
116/133
+16;14%

+18
13/17
+4
74/69
-5
72/41
-31
21/32
+11
4/3
-1
392/445
+52; 13%

+53; 69%

40/54

+14; 35%

318/393

+75; 24%

338/339

-1; -0,3%

83/101

+18; 22%

4/3

-1; -25%
1.707/2443
+736; 43%

2

3

2

3

2

2,3

1

1,2

-/1,2,3,4

2,3,4,5,6,78

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: uprzedniego RMGiP z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265 z 16.12.2004r., poz. 2644) oraz aktualnego RMPiPS z dnia 7 sierpnia
2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania poz. 1145; (według stanu
na dzień 07.08.2014r.). Uwaga: 43/157, 43 - stan zawodów z dnia 01.01.2005r., 157 - stan zawodów na dzień 07.08.2014r.
Grupa 2, Specjaliści, obejmuje zawody wymagające posiadania
wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz
doświadczenia w zakresie nauk technicznych, społecznych,
przyrodniczych, humanistycznych i pokrewnych. Ich głównymi
zadaniami są: wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii
naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego
stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne
nauczanie w tym zakresie. Aktualnie wymagany dla każdego z
708 zawodów i specjalności, w tej grupie obowiązuje poziom
kompetencji 4. Na podstawie szczegółowej analizy liczbowej
zawodów w grupie wielkiej pierwszej i drugiej zawodów (tabela
3), możemy przedstawić następujące uwarunkowania:
Zmiany negatywne dotyczą grupy 1 – przedstawiciele
władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, aktualnie
obejmuje 157 zawody i specjalności. Dotychczasowy stan
wynosił 43, utworzono dodatkowo jeszcze +114 zawodów i
specjalności, nastąpił wzrost aż o 265%, średnio przybywało
+14 zawodów (różnych stanowisk urzędniczych) rocznie. Co 16
zawód w skali całego wykazu 2443 zawodów, to zawód
wyższego urzędnika, świadczy to o tworzeniu armii urzędników
żerujących na państwowych i społecznych budżetach. Jest to
najwyższy wzrost zawodów w skali ośmiu lat w dziesięciu
grupach zawodowych, Czy aby zasadny?
Zmiany pozytywne dotyczą grupy 2 – specjaliści obejmuje
zawody, które wymagają ukończenia wykształcenia wyższego,
została powiększona o +268 zawodów, tj. aż o 61%, (w
stosunku do stanu dotychczasowego 440). Aktualnie zawiera
708 zawodów. Należy zaznaczyć, że w ramach ogólnego
wzrostu ilości zawodów i specjalności (łącznie za 10 grup
wielkich liczba zawodów i specjalności wynosi +736). W
zawodowej grupie 2 w czasie ośmiu lat przybyło +268 zawodów
z wykształceniem wyższym. Czyli do całego ogólnego stanu
wzrostu razem +736 zawodów, liczbowo wzrosło aż o 1/3 tj. o
36%. Jest to najwyższy wskaźnik wzrostu z wyjątkiem grupy
pierwszej. W tej grupie poziom kompetencji wynosi 4, tzn.
wszystkie zawody wymagają wykształcenia wyższego.
Przedstawione tabele od 1 do 3 jednoznacznie obrazują
tempo zmian zawodów na potrzeby współczesnego rynku
pracy. Największe zmiany zachodzą tak wynika z analizy w
grupie zawodowej drugiej, rynek pracy obecnie zwiększa
wymagania w zakresie wykształcenia wyższego. Wynikające
gwałtowne zmiany w/wym. zawodów pozytywne i negatywne
stanowią poważne wyzwanie dla każdego człowieka,
pracodawcy, edukacji, które zmuszają do ciągłego działania,
pracy nad sobą, zmianą standardów kształcenia (Zob. Walat,
2007, s. 185-192), modernizacją produkcji, zarządzania, itp. Kto
nie podoła tym zadaniom staje się bezrobotnym (Zob. szerzej
Długosz, 2008), wykluczonym społecznie. Przedstawione w

artykule uwarunkowania i zmiany w edukacji, świecie pracy,
kwalifikacji, kompetencji są tego dowodem.
Podsumowanie
W zamieszczonym artykule dokonano krótkiej charakterystyki
problematyki pewnego wycinka występujących zmian ilościowo
jakościowych zawodów i specjalności występujących na rynku
pracy w tym Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Przedstawiono trzyetapową analizę porównawczą stanu
zawodów na dzień 01.01.2005r., 01.07.2012r., 07.08.2014r. w
dziesięciu grupach zawodowych. Aż o jedną trzecią wzrosła
liczba zawodów tylko w grupie drugiej z wykształceniem
wyższym, pozostałe dwie trzecie wzrostu liczby zawodów
dotyczyła pozostałych sześciu grup zawodowych. Jednak
najbardziej niepokojącym zjawiskiem gwałtownego wzrostu
liczby zawodów występuje w grupie pierwszej urzędniczoadministracyjnej. Wzrost o 265% liczby zawodów daje
szokujący wskaźnik w ogólnej liczbie 2443 zawodów co 16 - to
zawód wysoko urzędniczy. Gmachy w każdym mieście od
nadmiaru pasożytniczej urzędniczej braci, pękają w szwach.
Wniosek nasuwa się jeden, wzrost i zmiany zawodów stają się
nieuniknione tego wymaga obecny światowy rynek pracy, ale
bezgraniczne tworzenie armii urzędników, pseudo-kierowników
jest samowolą, lekceważeniem całego społeczeństwa.
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SPECIFIKA ZAVÁDĚNÍ PROTOTYPINGOVÝCH TECHNOLOGIÍ DO TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH
PŘEDMĚTŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF PROTOTYPING TECHNOLOGIES TO THE TECHNICAL AND
NATURAL SCIENCE SUBJECTS AT PRIMARY SCHOOLS
Jan KROTKÝ, Jarmila HONZÍKOVÁ
Abstrakt
Autoři v článku představují vybraná specifika zavádění 3D tiskových technologií do výuky na základních školách. Autoři sumarizují
současné zkušenosti ze zahraničí a z několika projektů řešených v rámci podpory technických a přírodovědných předmětů. Článek řeší
částečně i technickou problematiku realizace implementace a integrace do vzdělávání.
Kľúčové slová: 3D tisk, prototyping, technická tvořivost
Abstract
Authors introduce some specifics of 3D printing technology in the education at primary schools. The authors summarize current
experience from abroad and from several projects carried out in support of technical and science subjects. The article even deals with
the technical problems with the implementation into the education.
Key words: 3D printing, prototyping, technical creativity
Úvod

nástrojem, od kterého očekávají především zhmotnění svých
představ.

Za první 3D tisk můžeme považovat již pokusy týmu expertů na
University of Texas v Americkém Austinu v polovině roku 1980.
Samotný termín „3D tisk“ byl vytvořen o deset let později na
MIT, kde experimentovali s využitím netradičních tiskových
látek v inkoustových tiskárnách (NMC Horizon Report, 3013).
Od této doby vedle průmyslových aplikací a řešení vzniká
vedlejší proud reprezentovaný nadšenci této technologie. Tato
skupina konstruuje jednoduchá tisková zařízení, dokonce za
pomoci zařízení samých, vytváří tisknutelné počítačové modely
a jejich databáze. Těmito kroky se uvedené technologie
dostávají postupně k ostatním lidem, těm, které příliš nezajímá
HW a SW řešení nebo problematika oboru, ale zajímají se o
praktické použití. (Mc Cue, 2011) Tito uživatelé se zaměřují
spíše na výsledný produkt a samotná tiskárna je pro ně jen

Výběr ze zahraničních zkušeností
V Japonsku byl na začátku roku 2013 otevřen první veřejný
stánek, kde je veřejnosti zpřístupněno několik 3D tiskových
zařízení. Na University of Nevada je pro studenty v místní
knihovně zpřístupněno několik 3D tiskáren a 3D skenerů pro
digitalizaci prostorových objektů. Jak upozorňují autoři NMC
Horizon Reportu 2013, vzniká zde další trend spočívající ve
sdílení profesionálních tiskových zařízení za úplatu –
vypočítávanou na základě tiskového času a spotřebovaného
materiálu. Na letošním pražském 3D Expu jsme se při návštěvě
mohli přesvědčit, že podobné trendy, ovšem ne ve formě volně
dostupných 3D tiskáren, existují i u nás. Celá řada firem už nyní
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umožňuje zakázkový 3D tisk na základě uživatelem dodaného
souboru 3D modelu (zpravidla ve formátu STL).
Britské ministerstvo školství v roce 2012 realizovalo projekt,
který měl prozkoumat potenciál 3D tiskáren v rámci podpory
STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika). Projektu
se zúčastnilo 21 převážně základní škol. Školy byly vybaveny
zařízeními pro 3D tisk a výsledkem byl soubor návrhů
a doporučení, jak může být tato technologie ve výuce
prospěšná. (Department for Education, 2013) Projekt zároveň
reagoval na nutnost inovace starého kurikula, které kladlo příliš
velký důraz na tzv. životní dovednosti v podobě vaření,
aranžování květin, údržbu kol atd. „Nový program má za cíl učit

Velké Británii. Pouze vymyslet a nakreslit objekt nebylo samo o
sobě pro děti tak atraktivní, jako si ho poté vytisknout a odnést
s sebou domů. Další velké pozitivum našeho řešení bylo využití
pomoci žáků deváté třídy 31. ZŠ k obsluze tiskového zařízení
a k instruktáži žáků místních. Tedy místní žáci byli seznamování
s návrhem výrobku a technologií tisku svými vrstevníky z jiné
ZŠ. Tito naši žáci bez předchozí průpravy, pouze díky asi 30
minutové instruktáži, byli schopni s tiskárnou pracovat a
odstraňovat běžné problémy (odpadní plast, čištění podložky,
nanášení lepidla, ovládání slicovacího programu atd.)
Publikované výsledky britského projektu také zmiňují určité
faktory ovlivňující úspěch zavedení 3D tisku do výuky
(Department for Education, 2013):
 Funkční spolupráce mezi učiteli. (Urychluje zavedení 3D
tisku do výuky)
 Úroveň ICT kompetencí učitelů. (Soustavné školení a čas
vzdělávání)
 Nadšení učitelů pro změny a inovace. (Motivace učitelů,
příprava na fakultách)
 Čas učitelů pro inovaci a přípravu vlastních příprav.
 Přítomnost odborně technicky zdatnější obsluhy. (ICT
koordinátor školy, obeznámený detailně s problematikou
vybraného zařízení)
 Plánovaní výuky napříč předměty. (Mezioborové využití)
 Možnost sdílení nápadů pro práci s 3D tiskárnou. (např.
portál www.thingiverse.com)

děti techniku pomocí nejnovějšího vybavení, včetně 3D tiskárny,
laserové
řezačky
a
robotiky
a
programování
mikroprocesorových čipů". Sir James Dyson, britský vynálezce,

průmyslový návrhář a zakladatel společnosti Dyson uvedl:
"Revidované kurikulum dá mladým lidem praktické znalosti
z oblasti vědy a matematiky". (Paton, 2013)
Zajímavou záležitostí závěru projektu bylo několik zjištění:
Implementace 3D tisku do výuky nepřinesla žádnou
novou zátěž pro žáky v podobě nového učiva. Většina škol
navázala na znalosti a dovednosti získávané v designově
zaměřených předmětech. V těchto předmětech žáci již
standardně používají 3D programy pro modelování vlastních
objektů. Pro žáky byly možnost proměnit svůj návrh ve fyzický
výrobek velmi pozitivně motivační.
David Jermy, střední škola Settlebeck ke zprávě projektu
dodává: „Všichni žáci, kteří byli zapojení do práce s 3D

Tyto faktory jsou platné obecně a dají se napasovat i na
situaci v našem školství. Pozorováním činnosti žáků a jejich
učitelů nejen při výše uvedených akcích jsme zjistili několik
dalších zajímavých faktů, které můžeme rozdělit do roviny
kreativně-vývojářské a technicko-dovednostní:
Žáci mají problém s návrhem tzv. smysluplného
předmětu. Při realizaci projektu „Plzeňské mosty“ na 31. ZŠ
v Plzni měli za úkol žáci pracující v týmech svojí mostní
konstrukci z určitého materiálu obohatit o nějaký prvek
navržený a zhotovený na 3D tiskárně. Všechny skupiny bez
zásahu učitele představili výrobek čistě designový a tedy bez
zásadnějšího konstrukčního smyslu v kontextu konstrukce
mostu. Organizátoři projektu očekávali tištění jednoduchých
nosníků typu „Merkur“, spojovací články, trubky nebo části
řetězů. Místo takových to prvků žáci vytvořili automobil,
autobus, zmrzlináře nebo lavičky. Domníváme se, že žáci ještě
nedokáží myslet v širších souvislostech a neuvědomují si
dostatečně potenciál 3D tiskové technologie. Je možné, že
kdyby stejný úkol řešili studenti starší, případně studenti
technické střední školy, využívali by v zadané konstrukci více
ryze technických prvků.
Žáci mají problém se složitějšími návrhy. 3D modely
pro 3D tisk musí být vytvářeny podle určitých pravidel. Tyto
pravidla jsou zásadní pro správný tisk a výpočet drah tiskové
hlavy. Některé tvary nebo úhly 3D tiskárny obtížněji nebo vůbec
nezvládají a proto musíme tvorbu výrobku přizpůsobit fyzickým
možnostem tiskárny. Zejména se jedná o plné prostory nad
prostory prázdnými. Problémem pak může býti i přesazení
střechy u modelu domečku nebo tisk kulového tvaru. Většinou
se tento problém řeší automatickým generováním tzv. podpor
nebo výrobek komponujeme z několika dílů, které tiskneme
zvlášť a pak model sestavíme. Právě kombinace více prvků
jednoho modelu se zdá býti pro žáky problematická. Ne co se
týče samotného kreslení a následné kompatibility dílů, ale spíše
v rovině problematiky myšlenkového oddělování komponent.
Domníváme se, je zde na vině k tomuto úkonu nedostatečná
představivost.
Žáci nemají problém s ovládáním 3D programu. Při
našich workshopech zaměřených na tvorbu 3D modelu
v programu Google SketchUp jsme neregistrovali žádné výrazné

tiskárnou se inspirovali svými novými možnostmi. Možnost
transformovat koncepci nebo nápad do podoby fyzického
výrobku je neuvěřitelně silný učební nástroj“.

3D tiskárna je velice vhodná pro týmovou práci
a řešení problémových úloh. Učitel navede týmy svých žáků
na konkrétní problém a očekává řešení. V případě problému,
jehož řešením je fyzický výrobek, a žáci tak nezůstanou jen
u popisu řešení, ale vyrobí i prototyp. Výrobou fyzického
výrobku a jeho testováním žáci často zjistí, že jejich výrobek
neodpovídá požadovanému nebo očekávanému výsledku
a mohou jej následně upravit či vyrobit znovu.
Možnosti 3D tisku přispívají k mezipředmětovému
propojení. K posilování mezipředmětových vazeb nedocházelo
pouze u předmětů spadajících přímo do STEM a do
zmiňovaných designových předmětů, ale například u takových
předmětů jako je hudební výchova (návrh a realizace vlastního
hudebního nástroje) nebo environmentální výchova či zeměpis
(část zařízení měření směru a rychlosti větru atd.).
Podobné projekty implementace uvedených technologií
probíhají v celém rozvinutém světě. Můžeme vzpomenout
například i školní programy japonské vlády, směřující ke zvýšení
průmyslové konkurenceschopnosti (3ders, 2014) nebo
programy Austrálie (Quantum Victoria, 2013) a spousty
i programů komerčních firem.
Vlastní zkušenosti
V rámci projektu popularizace vědy a výzkumu na ZČU v Plzni,
jsme realizovali několik workshopů zabývajících se 3D
modelováním a následným 3D tiskem. Žáci se během dvou
vyučovacích hodin seznámili se samotnou technologií 3D tisku a
poté si navrhli vlastní výrobek pomocí jednoduchého 3D
modelovacího programu (Google SketchUp).
V rámci téhož projektu jsme jako ZČU uspořádali na ZŠ
Vltava v Českých Budějovicích další, tentokráte celodenní
multioborovou akci. Součástí naší (KMT FPE) expozice byla
i možnost návrhu jednoduchého výrobku tzv. „jedním tahem“
a jeho následný tisk prostřednictvím 3D tiskárny. Můžeme
obecně říci, že máme podobné zkušenosti jako na školách ve
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problémy s ovládáním samotného programu ani problémy
s pohybem ve 3D prostředí. Žáci si velice rychle osvojili rotace a
posuny ovládané pomocí všech tří tlačítek myši a kolečka
i v kombinaci s klávesami. Během dvouhodinového worshopu je
žák 9. i 8. třídy schopen nakreslit házecí kostku i pomocí rotace
plošného tvaru v prostoru vymodelovat pohárek. Nutno
podotknout, že se s programem SketchUp předem neseznámil
a postupuje podle obrazem doprovázených instrukcí.

načtená šablona prostředí odpovídá řádu několika metrů
kreslených objektů. Často si žáci při tvorbě neuvědomí tuto
skutečnost a začnou kreslit svůj výrobek bez znalosti
skutečných nebo požadovaných rozměrů návrhu. Výrobek pak
musí být problematicky zmenšován na tisknutelný prostor, což
může přinést například problémy s detaily modelu nebo
s lamelami kruhových a oblých součástí (SketchUp kreslí kruhy
jako n-úhelníky s různým počtem stran, například kruh tvořený
třemi lamelami je trojúhelník, čtyřmi čtverec atd.)
Nástroje implementace, doporučení a řešení
3D tiskárna Felix. Tiskárnu můžeme charakterizovat jako
relativně levnou s větší tiskovou plochou. Výhoda této tiskárny
spočívá především v pevné rámové konstrukci umožňující
snadné přenášení a v přítomnosti vyhřívané tiskové plotny.
Vyhřívaná plotna je zásadní pro lepší kvalitu modelů. Model
tisknutý na prohřáté podložce k ní lépe přilne a vlivem chladnutí
se nekroutí. Spolupracující 31. ZŠ zakoupila právě tuto tiskárnu,
konkrétně její stavebnici, kterou studenti KMT FPE v rámci
výuky složili a oživili. Další velkou předností této tiskárny je její
rychlost, tisk na levné cívky 1.75mm ABS nebo PLA a SW
Repetier Host umožňující široké spektrum nastavení.
Nevýhodou je nutnost neustále připojeného PC a delší výpočty
drah tiskové hlavy.
3D tiskárna Cubex. Tiskárna americké firmy 3D Systems,
která vyvíjí stoje pro domácí použití. Cílovou skupinou jsou tedy
uživatelé bez požadavku na nějaké speciální možnosti
a rozšíření tiskárny. SW a tiskárna je na ovládání velice
jednoduchá a běží víceméně automaticky. Tiskový model je
v průběhu tisku brán z připojeného flaschdisku a tedy není
nutný k samotnému tisku připojený počítač. Pohyb tiskové hlavy
je v normálním režimu znatelně pomalejší než u tiskárny Felix.
Model vytištěný tiskárnou Felix za 15 minut tiskne Cubex asi
hodinu. Čas tisku je pro učitele velice důležitý faktor. Faktor,
který nutí učitele používat organizaci vyučování, která nebude
omezená pouze na jednu nebo dvě vyučovací hodiny. Ze
zkušenosti víme, že možnost fyzické proměny vlastního návrhu
je natolik silná, že naláká děti k práci pro projekt i mimo školní
vyučování. Velkou nevýhodou této tiskárny je cena tiskových
kazet. Necelý kilogram materiálu s kazetou stojí cca 90 eur při
srovnání s 30 eury ceny 1 Kg plastu pro tiskárnu Felix. Tiskárna
Cubex je větší, má větší tiskovou plochu, ale bohužel
nedisponuje vyhřívací podložkou. Často jsme naráželi na
problémy odlepení modelu od tiskové plotny v důsledku
deformace tištěného výrobku. Osvědčilo se nám za provozu
nebo i při pozastaveném tisku model v raném stadiu tisku
(kolem 1mm tloušťky) přilepit z boku tepelným lepidlem.
V současné době se problematikou výroby tepelné podložky pro
tuto tiskárnu na KMT FPE ZČU v Plzni zabýváme a řešení bude
publikováno v rámci studentské odborné konference Olympiáda
techniky Plzeň 2015.
Google SketchUp. Jednoduchý osvědčený nástroj pro
tvorbu modelů. Program je zdarma ke stažení a umožnuje
instalaci celé řady rozšíření (Extension Warehouse) pro
snadnější práci nebo rozšíření funkcí. Zásadní pro 3D tisk je
plug-in pro export STL souborů. Drobné speciality programu
byly popsány výše. Celá řada základních škol již tento program
používá.

Obrázek 1 Autobus a semafor (projekt Plzeňské mosty, dělení
modelu, viditelné chyby)

Obrázek 2 Pro 3D tisk chybně navržený model (přesazení
střechy, volný prostor pod)
Žáci nemají problém s ovládáním a údržbou tiskárny.
Ovládání
samotného
HW
je
relativně
jednoduché
a půlhodinovém proškolením žáci ovládají tiskárnu a řeší běžné
provozní závady včetně kalibrace a nastavování teplot trysky
a tiskové plotny.
Žáci ignorují měřítko a rozměry výrobku. Tiskový
prostor 3D tiskáren je relativně malý a program SketchUp byl
navržen především pro vizualizace staveb. Tedy implicitně

Závěr
3D tisk umožňuje zhmotnit představy a zkracuje cestu od
myšlenky k produktu. Prakticky může z každého udělat
vynálezce a vývojáře a to prakticky od stolu. Zde v článku jsme
nastínili několik otázek, které musíme v pedagogickém procesu
implementace nových možností řešit. Tyto otázky jsou zároveň
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vhodné pro další bádání v této nové, progresivně rozvíjející
oblasti. Představili jsme naše zkušenosti a doplnili je o další
pohledy a zkušenosti kolegů. Je to materiál především pro
rozpoutání diskuse, co nám nové technologie dávají, a co nám
berou. Expert na 3D tisk z University of Melbourne David
Flanders předpověděl, že „3D tisk bude mít hluboký dopad na
celou řadu odvětví včetně změny výroby“. (Burrows, 2013)
V tomto ohledu se shoduje s názorem a predikcí i již
zmiňovaného britského vynálezce a filantropa Sira Jamese
Dysona.
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IMPLEMENTOVANIE 3D INTERAKTÍVNEHO OBSAHU DO VYUČOVACIEHO PROCESU
PROSTREDNÍCTVOM INTERAKTÍVNEJ TABULE
IMPLEMENTATION OF 3D INTERACTIVE OBJECTS TO THE EDUCATION PROCESS
BY USING INTERACTIVE WHITEBOARD
Juliána LITECKÁ, Jozef PAVELKA
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá predstavením 3D interaktívneho obsahu, ako dotvárajúcu súčasť vzdelávania technicky orientovaných predmetov,
možnosťami jeho implementácie do vyučovacieho procesu, ako aj spôsobom jeho vytvorenia a prepojenia so softvérovou základňou
interaktívnych tabúľ. Cieľom článku je priblížiť novú formu využitia 3D interaktívneho obsahu o rozšírenie možností využitia
interaktívnych tabúľ pre pedagogických zamestnancov vo vyučovacom procese. Tieto možnosti tak môžu mať zásadný vplyv na
kvalitatívne zlepšenie vyučovacieho procesu a jednoduchšie priblíženie žiakom a študentom prezentovaný edukačný materiál.
Kľúčové slová: interaktívna tabuľa, 3D objekty, importovanie
Abstract
The contribution is focused on introduction of 3D interactive content as putting the finishing touches part of education in technical
subjects, the possibilities of its implementation in the teaching process, as well as a way of creating a link with the software base of
interactive whiteboards. The aim of the article is to bring a new form of using 3D interactive content to extend the possibilities of using
interactive whiteboards for teaching staff in the education process. These options may thus have a major impact on the qualitative
improvement of the learning process easier and closer to pupils and students presented educational material.
Key words: interactive whiteboard, 3D object, importing
Úvod

vyučovacom procese na všetkých typoch základných, stredných
a vysokých škôl. Nespornou výhodou využívania interaktívnych
tabúľ vo vyučovacom procese sú jednorazové finančné náklady
na obstaranie techniky a softvérových licencii s možnosťou

Súčasný trend v oblasti vzdelávania nadobúda charakter
širokospektrálneho využívania interaktívnych tabúľ
vo
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flexibilného využitia pre rôzne druhy zamerania tematických
celkov. Hlavným aspektom pri kvalitatívnom hodnotení
využívania interaktívnych tabúľ je miera nadobudnutia
digitálnych kompetencií učiteľa tak, aby dokázal v čo najväčšej
miere funkčne a efektívne využiť ponúknutý potenciál
interaktívneho obsahu a práce s ním. Preto je potrebné venovať
zvýšenú pozornosť nie len zabezpečeniu finančných zdrojov na
zaopatrenie
technickej
podpory
pre
vzdelávanie
prostredníctvom interaktívnych tabúľ, ale aj možnostiam
vzdelávania resp. dovzdelávania pedagogických zamestnancov.
Technicky orientované vzdelávanie kladie vysoké požiadavky na
názornosť v podobe grafického spracovania názorných ukážok.
Špecifickú časť grafického spracovania tvoria 3D modely, ktoré
umožňujú jednoduchšie vnemové spoznávanie objektov
v trojdimenzionálnom priestore bez možnosti reálne tento
objekt uchopiť do rúk. V spojení interaktivity, ktorú umožňujú
interaktívne tabule formou aktívneho zapájania žiakov
a študentov, a 3D pohybu objektov voči súradnicovému
systému, predstavujú tieto modely účinný 3D interaktívny obsah
v spojení s kognitívnym nadobudnutím priestorovej
predstavivosti viď. Obrázok 1.

vzájomne aktívne sa zapájajúcich žiakov a študentov na
vyučovacích hodinách.
Jednou z podmienok zmysluplnej výučby prostredníctvom
interaktívnej tabule sú kvalitné výučbové materiály. Na trhu
alebo na internete sú k dispozícii rozličné výučbové programy
alebo interaktívne výučbové materiály, ktoré učitelia môžu
využiť. Nemusia sa však obmedzovať len na využívanie
hotových produktov, tie často totiž len aktualizujú paradigmu
behaviorizmu a akademizmu v prostredí súčasných digitálnych
technológií. Učitelia si sami vytvoria podľa vlastných predstáv
a potrieb,
ale
rovnako
aj
podľa
návrhov/myšlienok
detí/žiakov/študentov vlastné interaktívne výučbové materiály.
Optimálnym bude, ak učiteľ vytvorí podmienky na to, aby boli
učiace
sa
subjekty
aktívnymi
angažovanými
konštruktérmi/dizajnérmi výučbových produktov v digitálnom
rozhraní IT. Najjednoduchším spôsobom je využiť možnosti
napr. softvéru Microsoft PowerPoint alebo iného prezentačného
softvéru. (Kostrub, D. - Severini, E. - Rehúš, M. 2012)
Interaktívny 3D obsah je reprezentovaný svojimi
špecifickými vlastnosťami. Ak by pedagóg pri jednoduchých
prezentáciách chcel reprezentovať technický problém formou
názornej ukážky objektu musel by využiť 2D obrazovú prílohu
vo forme rastrovej alebo vektorovej grafiky. Problém nastáva,
ak by chcel učiteľ objekt zobraziť z viacerých strán a uhlov.
Jednoduchou náhradou by bolo použitie viacero obrázkov
jedného a toho istého objektu alebo vytvorenie video animácie,
ktorú je možné v ktoromkoľvek momente zastaviť a vrátiť sa
tak k reprezentovanému problému. Širšiu možnosť tak
ponúkajú 3D modely objektov, ktoré je možné vytvoriť
pomocou CAD softvérov a 3D grafických aplikácií a včleniť ich
do prezentácie interaktívnej tabule. Špecifickou vlastnosťou 3D
modelu je vytvorenie skutočného resp. zjednodušeného objektu
vo virtuálnom procese. Tento objekt nie je závislý na časovej
slučke preto je možné s ním pracovať bez akéhokoľvek
prerušenia. 3D objekty, ktoré sú takto reprezentované je možné
otáčať, presúvať, zväčšovať a zmenšovať voči pridelenému
súradnicovému systému. Žiaci a študenti tak nadobudnú pocit,
že môžu s týmto objektov pracovať ako s reálnym objektom,
ktorý by držali v rukách alebo okolo neho obchádzali. Môžu si
ho tak pozrieť z každej strany do požadovaných detailov.
Ukážka dvoch pohľadov na jednom pracovnom liste v programe
SmartNotebook je na Obrázku 2.

Možnosti implementácie 3D interaktívneho obsahu vo
vyučovacom procese
V histórii môžeme vidieť, že často krát sa reprezentoval jeden
jav javom iným. Pri riešení rôznych praktických problémov
nebolo vždy možné mať k dispozícii príslušnú realitu. napr.
stádo oviec. Toto sa nahradilo napríklad skupinou kameňov
alebo zárezmi na palici. Každý z týchto reprezentantov má svoje
výhody. Zárezy na palici sú prehľadnejšie, zatiaľ čo so skupinou
kamienkov sa dá manipulovať. Počítanie s kamienkami prevzali
Gréci od Kréťanov a zárezy na palici sa našli na "paličke so
zárezmi lovca mamutov s Vestoníc", ktorej vek sa odhaduje na
10 - 20 tisíc rokov. Táto palička sa považuje za najstarší doklad
o náznakoch matematického myslenia človeka. (Kuřina.1989)
Súčasná doba digitálnych prostriedkov poskytuje takmer
neobmedzené množstvo tieto javy sofistikovane nahradzovať
virtuálnym obsahom napríklad pomocou interaktívnych tabúľ,
dataprojektorov,
internetových
stránok,
elektronických
publikácií a pod. Priamo vo vyučovacom procese sa však
najvhodnejšie javí využitie interaktívnych tabúľ, ktoré tieto javy
umožňujú priblížiť zážitkovou formou pre väčšie množstvo

Obrázok 1 Príklad uplatnenia 3D modelu v prezentácii priestorovej predstavivosti
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(a) Pohľad spredu
(b) Pohľad zozadu
Obrázok 2 Príklad voľného otáčania 3D zostavy prevodovky v programe SmartNotebook
Tvorba interaktívneho obsahu a jej využitie pomocou
interaktívnych tabúľ

obsahu je nesporne v súčasnej dobe veľkým prínosom, avšak je
potrebné aj poukázať na zásadný problém v tvorbe samotných
3D objektov. Vytváranie formátov, ktoré by predstavovali
kvalitatívne vysokú úroveň spracovania v podobe aj simulácií
vyžadujú zvädnutie finančne a časovo náročných 3D grafických
softvérov. Jednoduchú náhradu vo forme voľne šíriteľnej
licencie poskytuje produkt SketchUp od spoločnosti Google,
v rámci ktorého si je možné pripraviť jednoduché ukážky 3D
objektov a využiť ich najmä pri výučbe priestorovej
predstavivosti v technicky orientovaných predmetoch.

Počítačová 3D grafika predstavuje v informatike označenie pre
špeciálnu
časť
počítačovej
grafiky,
ktorá
pracuje
s trojrozmernými objektmi. Základom vytvárania 3D objektov je
modelovanie a následné tvarovanie. Prvým možným spôsobom
je vytváranie modelov na princípe dát získaných meraním
v skutočnom svete a ako druhá možnosť sa ponúka počítačová
simulácia. Pri následnej práci s telesami sa pracuje s niekoľkými
rôznymi metódami tieňovania, t.j. správnym použitím farieb na
povrchu telies tak, aby došlo k požadovanému 3D efektu.
Na trhu je k dispozícii veľké množstvo softvérov zameraných
na prácu s 3D grafikou s rôznou úrovňou náročnosti na
používateľa a cenou za licencie. Ak uvažujeme mieru poznatkov
práce s grafickými softvérmi u učiteľov na stredných
a základných
školách
nemôžeme
ju
porovnávať
s profesionálnymi grafikmi, ktorí takého softvéry využívajú pre
svoju prácu v plnom rozsahu. Pri prepojení vzájomných dát je
potrebné mať hlavne na zreteli formát súboru, ktorý je
podporovaný softvérom pre interaktívny obsah.
V prípade produktu SmartNotebook s využitím nástrojov 3D
Tools sú k dispozícii 3 rôzne formáty:
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GAMIFIKÁCIA AKO ZÁKLADNÝ PRVOK TVORBY UČEBNÝCH POMÔCOK PRE INTERAKTÍVNU TABUĽU
GAMIFICATION AS A BASIC ELEMENT OF MAKING TEACHING AIDS FOR INTERACTIVE WHITEBOARD
Peter BREČKA
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá definovaním pojmu gamifikácia, ďalej procesom jej využívania vo vzdelávaní, až po konkrétne ukážky prvkov
gamifikácie vo výučbe s interaktívnou tabuľou.
Kľúčové slová: gamifikácia, interaktívna tabuľa, vzdelávanie
Abstract
The paper deals with the definition of term gamification, defines the process of its use in education and presents the specific examples
of gamification elements in teaching with an interactive whiteboard.
Key words: gamification, interactive whiteboard, education
Úvod

Techniky Gamifikácie

Podľa výsledkov posledných štúdií (Zufic – Kiralj, 2013; Yang –
Huang, 2011; Clark – Scott, 2009 atď.) nová generácia žiakov,
ktorá
vyrastá
v prostredí
internetu
a počítačov,
sa
pravdepodobne viac zúčastňuje na on-line hrách, ako
v komunikácii s inými žiakmi alebo učiteľmi v reálnom svete.
Zemsky a Messay (2009) k danej problematike identifikovali tri
dôvody, prečo žiaci túžia po e-learningových technológiách: 1.
chcú byť v kontakte s inými žiakmi, 2. chcú sa baviť za pomoci
hier, filmov, hudby a posledným dôvodom je, že sa chcú
prezentovať sami a zároveň aj svoju prácu. Foreman (2003)
tiež poznamenáva, že „hry vtiahnu hráčov do pútavej, vizuálne
dynamickej interakcie s rýchlym tempom, zatiaľ čo klasická
práca v škole (najmä, keď je sprostredkovaná prednáškou
alebo obyčajným textom) sa v porovnaní s týmito hrami zdá
nudná“. Aj na základe uvádzaného možno predpokladať, že
v budúcnosti bude hráčska technológia patriť medzi bežné
prostriedky výučby v štandardnej triede so zábavnejšími
prednáškami a interaktívnym výučbovým prostredím. Už
v súčasnom období môžeme hovoriť o uplatňovaní určitých
herných elementov (gamifikácie) aj pri výučbe s interaktívnou
tabuľou (IWB).





Gamifikácia podporuje základné ľudské potreby ako
napríklad súťaživosť, odmeny, vyjadrenie samého seba.
Jej hlavnou stratégiou je odmeňovanie za splnené úlohy
oceneniami, odznakmi, napĺňaním progres baru, levelovaním
a virtuálnou menou.
Poskytuje
výkonnostné
tabuľky
ktoré
prebúdzajú
súťaživosť.

2 Gamifikácia vo vzdelávaní
Proces gamifikácie vo
nasledovných krokov:

vzdelávaní

môžeme

rozdeliť

do

1. Analýza cieľovej skupiny a prostredia
V tejto časti procesu by mali byť obsiahnuté aj ďalšie kritériá:



Určiť dobu trvania vzdelávacieho programu.
Stanoviť miesto, kde sa program realizuje (trieda, pracovňa,
domov).

Rozlíšiť či pôjde o individuálnu alebo skupinovú prácu.

Pri skupinovej práci je potrebné rozhodnúť o veľkosti
skupiny.

2. Definovanie cieľa
Každý učiteľ by mal mať stanovený cieľ, ktorý má žiak
dosiahnuť na konci vzdelávacieho programu. Úspešnosť
vzdelávacieho programu závisí od schopnosti učiteľa jasne
sformulovať ciele, ktoré sú základom tohto procesu.

1 Gamifikácia/Gamification
Tento termín vznikol v roku 2002 vďaka anglickému
programátorovi Nickovi Pellingovi, ale až neskôr sa začal
používať aj vo vzdelávaní.
Gamifikácia je v súčasnej dobe jeden z veľmi rozšírených
pojmov či konceptov (z anglického Gamification), ktorý nemá
doposiaľ žiadny slovenský ustálený preklad. Najčastejšie sa
používa zaužívaný tvar gamifikácia, čo zatiaľ správne
korešponduje s anglickým pojmom.
K vzniku tohto fenoménu pomohli hlavne strategické
počítačové hry zaoberajúce sa manažmentom. Gamifikácia
predstavuje použitie herného myslenia a hernej mechaniky
v nie herných situáciách, s cieľom zapojiť užívateľa do riešenia
problémov. Gamifikácia bola skúmaná a využíva sa vo viacerých
oblastiach, najčastejšie v obchode (zatraktívnenie ponuky pre
zákazníkov, druh odmeňovacieho systému), ale aj vo
vzdelávaní. Je definovaná ako spôsob využívania poznatkov
o správaní a motivácii ľudí v hrách na riešenie problémov
v iných oblastiach (Klimo, 2013). Jedným z jej kľúčových
prvkov, na ktorých je postavená je práve spätná väzba, na
základe ktorej hodnotíme do istej miery aj kvalitu spracovaných
výučbových materiálov pre interaktívnu tabuľu.

3. Štruktúra
V tejto časti sú dôležité stupne a míľniky, kde žiak dosiahne
určité vedomosti a daný cieľ. Tieto míľniky sú pre žiakov
výhodné, nakoľko daný cieľ sa zdá byť merateľný
a dosiahnuteľný, a ľahšie dokážu identifikovať prekážky v rámci
úrovní. Učiteľ začína vždy s jednoduchšími míľnikmi, čím žiaci
zostávajú stále motivovaní. Taktiež rozloženie programu do
niekoľkých úrovní dáva učiteľovi príležitosť posúdiť ciele,
celkový kontext a efektívnejšie sa pripraviť na vkladanie
herných prvkov do procesu edukácie.
4. Identifikácia zdrojov
Keď sú úrovne, míľniky identifikované, učiteľ môže ľahšie
posúdiť, či do niektorej úrovne a ako bude vložený herný prvok.
Spätná väzba je veľmi dôležitá. Štúdie ukázali, že žiaci sú
úspešnejší, keď dostávajú viac možností pre skompletizovanie
úlohy. Toto je presne to, čo robí hry pôsobivé, pretože žiaci
dostanú rýchlu spätnú väzbu, a ak úlohu spravili zle, majú
šancu ju opraviť. Tiež množstvo, koľko študent toho stihol
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spraviť do stanového termínu, dáva učiteľovi spätnú väzbu o
vedomostiach, ktoré žiak získal.
5. Vkladanie herných elementov
Rozlišujeme dva typy elementov:
Osobné – body, úspešné ukončenie levelu alebo časovo ľahko
zvládnuté prekážky. Tieto prvky slúžia žiakovi, aby sa sústredil
na súťaž so sebou samým a spoznal vlastný úspech.
Sociálne – sú vzájomnou súťažou alebo kooperáciou. Tieto
elementy včleňujú žiakov do skupiny s inými žiakmi, a ich
pokrok a úspešnosť sú spoločné. Ak nie je správne použitý
špecifický typ prvku, môžu sa spustiť rôzne reakcie od žiakov a
vtedy gamifikácia zlyhá. Pre pokračovanie do ďalšej úrovne je
potrebné sa uistiť, či je žiak motivovaný prejsť do ďalšej
úrovne. Pre ukončenie úrovne sa od žiaka vyžadujú určité
schopnosti a zručnosti.
Učiteľ môže prejsť týmito piatimi krokmi vkladaním herných
prvkov do vzdelávania, efektívne implikovať herné prvky do
programu pre učenie a dosiahnuť rôzne vzdelávacie ciele.
Rozdelením celého vzdelávacieho programu do úrovní, urobí
analýzu programu ľahšou. Bodovo založený sledovací
mechanizmus a pravidlá sú podstatné pre vývoj úrovní a
poskytnutie spätnej väzby žiakovho pokroku. Ďalej sú veľmi
dôležité osobné a sociálne prvky, ktoré sú aplikované tam, kde
sú potrebné, aby vzdelávací program bol formou hry. Potom
ako sa učiteľ dostane cez tieto kroky, musí daný program
nechať prejsť skúšobným kolom, porovnať výsledky s cieľmi a
primerane prvky opraviť. Presnosť a účinnosť využívania
gamifikácie v rámci vzdelávacieho programu záleží na
dôkladnosti realizovania týchto krokov (Huang – Soman, 2013).
Niektoré z dôvodov, prečo využívať gamifikáciu vo
vzdelávaní:






Obrázok 1 Ukážky herných elementov pre IWB – témy Vybrané
slová a Španielska gramatika

učenie zábavnou formou,
zvýšenie interakcie - namiesto toho, aby sme len čítali text,
skutočne niečo robíme (tvoríme),
zvýšenie informovanosti – môžeme sa zapojiť do deja, ktorý
nám pomôže lepšie porozumieť problematike, ktorá
v klasických vyučovacích postupoch je ťažko zrozumiteľná,
odmena za splnenie náročných úloh - dodržiavanie
termínov, cieľov atď.,
spätná väzba pre učiteľa.

Uvádzané prvky je možné implementovať v závislosti od
softvéru k interaktívnej tabuli rôznou formou. Najjednoduchšie
je využitie spracovaných šablón v programe Flash, ako je to
v prípade softvéru SMART Notebook, kde máme vopred
preddefinované tieto prvky, ktoré môžeme podľa vlastného
uváženia upravovať, napr. priradiť skóre k jednotlivým
otázkam, časový limit atď. Samozrejme je možné vystavať si
vlastný program z vlastných objektov a s vlastnými hernými
edukačnými aktivitami, čo do istej miery tiež závisí od učiteľa
a jeho schopnostiach pracovať aj s externými editormi, napr. na
spracovanie grafiky, videa, prípadne animácií.

Negatíva:





potrebné technické vybavenie v triedach,
vyššie finančné náklady,
prehľad učiteľa v 20-25 člennej skupine,
nežiaduce následky ako napr. nevhodné správanie, hľadanie
skratiek, podvádzanie.

Záver
Vzdelávací systém sa trápi s nízkou mierou zapojenia žiakov do
vzdelávania a ďalšieho diania školy. Nástrojom na riešenie
tohto problému môže byť gamifikácia. Pri zavádzaní
gamifikačných prvkov sa predpokladá primárny záujem žiaka,
ktorého cieľom je splniť správne zadanú úlohu. Gamifikácia je
nástroj ktorý mu môže tento cieľ priblížiť a cestu k nemu
spríjemniť. Na základe vyššie vysvetlených pojmov môžeme
jednoznačne konštatovať, že gamifikáciu možno považovať za
kľúčový prvok, ktorý by sme v rámci tvorby výučbových
materiálov pre interaktívnu tabuľu mali zohľadniť a ktorý
napomáha k lepšiemu pochopeniu a zatraktívneniu preberaného
učiva a zapája žiakov priamo do deja – prebiehajúcej akcie
(Brečka, 2014). Gamifikácia je v podstate istý návrat
k myšlienkam Jána Amosa Komenského a jeho „škole hrou“.

3 Gamifikačné prvky výučby s interaktívnou tabuľou
Základnú triádu gamifikácie, ako sme už uvádzali, tvoria body,
odznaky a rebríčky. Body slúžia na udržanie skóre, určenie
výherného stavu, sú spojené s odmenami, poskytujú spätnú
väzbu pre používateľov a dáta pre tvorcu hry, zobrazujú
progres a môžu sa vymieňať za čosi iné (produkt, službu, zľavu
a pod.).
Odznaky slúžia na reprezentáciu úspechov, sú flexibilné,
majú svoj štýl, signalizujú dôležitosť, predstavujú osobné
diplomy používateľov, je možné ich zbierať a fungujú aj ako
sociálny prejav, symbol statusu. Rebríčky slúžia na určenie
miesta (ranking), spätnú väzbu súťaže ako personalizované
skórovacie tabuľky a predstavujú aj nebezpečenstvo (môže sa
prejaviť rôzne – ak je žiak veľmi nízko, môže ho to
demotivovať, alebo aj naopak – motivovať, aby sa zapájal viac
a pod.) (Blaylock, 2012).
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INFORMAČNÁ GRAMOTNOSŤ ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL
INFORMATION LITERACY OF SECONDARY SCHOOL PUPILS
Tomáš MOLNÁR, Mária VARGOVÁ
Abstrakt
Informačná gramotnosť žiakov v súčasnosti predstavuje dôležitý aspekt v príprave budúcich učiteľov a zamestnancov. Prudký nárast
potrebných vedomostí a informácií, uložený v sústavne sa zvyšujúcom počte zdrojov, spojený s rastom informačných a komunikačných
technológií, kladie čoraz vyššie nároky na kompetencie každého jedinca a to tak v edukačných procesoch ako aj pri výkone profesie.
V príspevku sa zaoberáme výsledkami vedomostného testu s dôrazom na informačnú gramotnosť žiakov. Cieľom vedomostného
testu bolo zistiť vedomosti z tematického celku Technické vybavenie počítačov v predmete Aplikovaná informatika.
Kľúčové slová: informačná gramotnosť, žiak, informačné a komunikačné technológie
Abstract
Information literacy of pupils currently constitutes an important aspect in the preparation of teachers and employees. The increase of
needed knowledge and information, stored in a constantly increasing number of resources, coupled with the growth of information and
communication technologies, sets higher demands on the competence of each individual so in the educational process as well as in his
profession.
In the paper, we describe the results of the knowledge test, with an emphasis on information literacy of pupils. The aim of the
knowledge test was to determine the knowledge of the theme Computer hardware in the subject of Applied Informatics.
Key words: information literacy, pupil, information and communication technologies
Úvod

Informačná gramotnosť žiakov

Vplyv informačných technológií na spoločnosť spôsobil, že
v súčasnosti sa stretávame s oveľa dostupnejšími informáciami
všetkých druhov. Preto často zisťujeme, že definovanie
a podrobná analýza zdrojov ich nadobúdania predstavujú
dôležitý prvok v oblasti vzdelávania. Nie vždy je však
jednoduché analyzovať, kde danú informáciu hľadať.
V myšlienke uvedeného tvrdenia sa často rieši otázka
informačnej gramotnosti žiakov s dôrazom na vzdelávanie.
Predstavuje schopnosť každého žiaka nielen vedieť používať
informácie, ale aj kroky ich vyhľadávania, analýzy
a interpretácie.
V dôsledku neustáleho zvyšovania vedomostnej úrovne
žiakov je preto nevyhnutnosťou podporovať vyučovanie novými
vzdelávacími koncepciami a inovatívnymi prístupmi tak, aby sa
žiak nielen naučil teoretické základy daného učiva, ale vedel ich
aplikovať do praxe. Preto je potrebné u žiakov rozvíjať
schopnosti práce s informáciami a teda rozvíjať ich informačnú
gramotnosť.

Pri meraní informačnej gramotnosti vybranej skupiny žiakov
a jej definícii je potrebné si uvedomiť, že jej miera súvisí
s kompetenciami žiaka. V publikácii Kožuchová a kol. (2011) sa
uvádza, že „pojem kompetencia znamená právomoc, dosah

právomoci, spôsobilosť vykonávať istú činnosť. Tak ako pri
viacerých
didaktických
pojmoch,
aj
pri
definovaní
a charakterizovaní
významu
kompetencií
nachádzame
v literatúre rôzne vymedzenia a charakteristiky. Pojem
kompetencia sa používa nielen v odbornom, ale aj bežnom
jazyku a jeho význam má viacero podôb. Môžeme k nemu
používať synonymá: schopnosť, zručnosť, efektívnosť,
spôsobilosť, požadovaná kvalita a pod.“. Je výsledkom

vzdelávania a je predpokladom pre vykonávanie určitej činnosti.
Ak sa zameriame na uvedenú definíciu kompetencií žiakov,
môžeme definovať vzťah medzi kompetenciami a informačnou
gramotnosťou žiakov. Informačná gramotnosť teda predstavuje
súhrn kompetencií jedinca potrebných k efektívnemu
vyhľadávaniu,
hodnoteniu
a
využívaniu
informácií
a informačných
zdrojov
vzťahujúcich
sa
k
určitej
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potrebe. Keďže
súvisí
s informačnými
a komunikačnými
technológiami (IKT), jednou z jej zložiek je IKT gramotnosť.
S využitím počítača a technických prostriedkov sa žiaci
stretávajú na všetkých stupňoch vzdelávania. Feszterová (2007)
uvádza, že „výber počítača ako didaktického prostriedku

zabezpečuje dostatočné množstvo rôznych názorných
a obrazových pomôcok“. Už v primárnom vzdelávaní sa žiaci

stretávajú s predmetmi alebo voľnočasovými aktivitami, ktoré
sú zamerané na prácu s počítačom. Formovanie vzťahu k IKT
v mladšom veku u žiakov má pozitívny vplyv na ich systémové
myslenie a automatizáciu práce v budúcom povolaní.
Meranie IKT gramotnosti u žiakov
Meranie IKT gramotnosti žiakov stredných škôl bolo
uskutočnené na Strednej odbornej škole v Zlatých Moravciach
a Spojenej škole v Nových Zámkoch. Krokom k zisteniu ich
úrovne vedomostí z oblasti informatiky bolo zadanie
vedomostného
testu.
Cieľom
bolo
zistiť
vedomosti
z tematického celku Technické vybavenie počítačov v predmete
Aplikovaná informatika. V uvedenom tematickom celku žiaci
nadobúdajú vedomosti z oblasti hardvéru počítača a sú schopní
identifikovať a charakterizovať jednotlivé časti počítača.
Základnou úlohou pred predložením vedomostného testu bolo
žiakom nájsť prierez tematických celkov, ktoré v sebe zahŕňajú
vyučovanie uvedeného učiva, keďže školy sú rôzneho
zamerania. Táto úloha bola splnená s výsledkom, že na
Strednej odbornej škole v Zlatých Moravciach sa toto učivo
preberá v 3. ročníku v študijnom odbore Mechanik počítačových
sietí a na Spojenej škole v Nových Zámkoch sa učivo preberá
v 1. ročníku v študijnom odbore Technické a informatické
služby v elektrotechnike. Test bol zadaný žiakom, ktorých
charakteristika je znázornená v tabuľke 1.
Ako vyplýva z tabuľky 1, celkovo bolo testovaných 62
žiakov. Žiakom bol predložený vedomostný test, ktorý
obsahoval 12 otázok. Na vyhodnotenie výsledkov testu sme
zvolili nasledovnú metodiku:
1. každej otázke sme pridelili bodovú hodnotu v závislosti od
náročnosti otázky,
2. bodové ohodnotenie jednotlivých otázok bolo zvolené tak,
aby otázky s možnosťou výberu správnej odpovede
a jednoduché otázky boli hodnotené 1 alebo 1,5 bodom
a otázky vyžadujúce zložitú odpoveď boli hodnotené 2
bodmi,
3. ak v uzatvorenej otázke žiak odpovedal správne, bol mu
pridelený bod. V závislosti od rozsahu odpovede pri
otvorenej otázke a konkrétnej otázke mohol žiak dosiahnuť
0,5 až 2 body.

Graf 1 Porovnanie úspešnosti riešenia jednotlivých položiek
testu na vybraných školách
Z grafu 1 vyplýva, že žiaci Spojenej školy v Nových Zámkoch
boli v 8 otázkach úspešnejší ako žiaci na strednej odbornej
škole v Zlatých Moravciach. Je teda predpoklad, že ich celkové
výsledky budú lepšie. Pre overenie tohto tvrdenia je potrebné
využiť štatistické vyhodnotenie – opisnú štatistiku. Štatistické
ukazovatele
merania
výsledkov
vedomostných
testov
znázorňuje tabuľka 2.
Na základe výsledkov z tabuľky 2 môžeme konštatovať, že
aj na základe štatistických ukazovateľov možno jednoznačne
určiť, že lepšie výsledky žiakov vo vedomostnom teste boli
dosiahnuté na Spojenej škole v Nových Zámkoch. Po
vyhodnotení vedomostných testov sme v riadenom rozhovore
s učiteľmi zisťovali nedostatky vedomostí žiakov. Z rozhovorov
vyplynulo, že žiaci majú problémy predovšetkým v sieťových
technológiách, na ktoré boli zamerané otázky v teste
s najnižšou percentuálnou úspešnosťou. Tie vyplývajú
z nedostatku učebných pomôcok a literatúry. Učitelia preto
často dopĺňajú súčasne
dostupnú literatúru novými
informáciami v elektronickej podobe. Ďalším problémom
u žiakov je, že často podceňujú preberané učivo v dôsledku, že
pri svojej domácej práci s počítačom považujú danú
problematiku za už naučenú.
Tabuľka 2 Štatistické ukazovatele merania výsledkov
vedomostných testov
Zlaté
Nové
Štatistický ukazovateľ
Moravce
Zámky

Tabuľka 1 Charakteristika žiakov testovaných vedomostným
testom
Počet
Názov školy
Študijný odbor
žiakov
Stredná odborná
škola technická,
Zlaté Moravce

Mechanik počítačových
sietí

30

Spojená škola,
Nové Zámky

Technické a informatické
služby v elektrotechnike

32

počet testovaných žiakov

30

32

celkový možný počet bodov

570

608

celkový počet získaných bodov

315,5

389

priemer

10,51666667 12,15625

úspešnosť

55,3%

64,0%

min

2

6

max

19

19

medián

9,5

13,5

modus

10

15

Komparácia výsledkov vedomostného testu

Záver

Na základe výsledkov vedomostných testov na jednotlivých
školách vzniká priestor pre vyhodnotenie ich výsledkov vo
vzájomnom porovnaní. Graf 1 znázorňuje porovnanie
úspešnosti riešenia jednotlivých položiek testu na vybraných
školách.

Formovanie vzťahu žiakov v prostriedkom informačnokomunikačných technológií predstavuje dôležitý prvok v ich
príprave na budúce povolanie. V prostredí stredných škôl
zameraných na technické oblasti je tento proces náročný
v dôsledku zvyšovania vedomostnej náročnosti kladenej na
technické špecializácie v zamestnaní. Informačná gramotnosť,
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teda aj kompetencie žiakov v oblasti práce s IKT, sú
nevyhnutnosťou k ich orientácii v praxi. Vhodným nástrojom na
podporu informačnej gramotnosti je práve informačné
vzdelávanie. Stredné technické školy si túto skutočnosť
uvedomujú a snažia sa podporiť vyučovanie rôznymi učebnými
pomôckami na podporu technického myslenia žiakov.
Informačná gramotnosť by mala byť prijímaná ako kritický
aspekt technického vývoja a myslenia u žiakov.
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MOTIVES OF ICT USE IN TEACHERS’ PROFESSIONAL PRACTICE (RESEARCH REPORT)
Eunika BARON-POLAŃCZYK
Abstract
The article presents an excerpt of diagnostic-correlative research of quantitative/qualitative character, related to information
competence of teachers in the area of application of ICT methods and tools in the context of new trends in technology and the
accompanying civilizational transformations. Considered issues looking for answers to questions determining motives for which
teachers use of ICT tools in their professional practice. Highlights the subject and object conditions constructing circumstances in
which teachers take action for applying ICT in teaching and upbringing process.
Key words: teachers’ IT competence, use of ICT methods and tools, diagnostic and correlative research, reasons for use of ICT
Introduction

initiatives promoting the use of ICT in school practice were
considered to be of utmost importance.

The reality of the digital age confronts teachers with everchanging and ever-higher requirements, oriented onto the
development of specific areas of information literacy,
delineating the directions of professional development,
including in the area of applying new ICT (Information and
Communication Technology) trends to educational practice.
Contemporary teachers are expected to conduct their
professional activities (didactic/tutelary/educational), with the
use of ICT tools and methods.
In the considerations on teachers’ professional activities, we
take interest in the reasons and arguments for which they
implement (or fail to) modern digital instruments and new
technological trends in their work. In this way, a question of a
diagnostic nature arose: what are the reasons for which
teachers in their practice: 1) use ICT tools, 2) fail to use ICT
tools? In order to determine and explain these motivations,
much attention was directed towards teachers’ self-reflection on
their undertaken or not undertaken attempts at activities in the
field of application of modern technological achievements and
solutions in didactic and educational work. Familiarity with the
results of teachers’ reflections may facilitate the identification of
factors that could support teachers’ active and creative
attitudes towards the use of ICT. This is all the more important
in the light of a worrying and undesirable phenomenon, as
shown in previous studies (Baron- Polańczyk, 2007, pp. 217,
218), which is the lack of a corresponding reflection of the level
of teachers’ competence in the activities displayed by them in
their educational practice.
Thus, in the context of a permanent overall and professional
development and the requirements of contextual learning in the
school environment (Lakerveld, 2014), empirical identification
and organisation of the determinants of constructing
circumstances in which teachers undertake (or fail to do so)

Methodological assumptions of the research
From the perspective of educational research methodology at
the conceptual stage of the project, it was anticipated that the
undertaken
activity
would
assume
the
form
of
diagnostic/correlative research (Ferguson, Takane, 2003, p. 33)
of quantitative and qualitative character (Dróżka, 2010, p. 125),
mainly embedded in pedeutology and media pedagogy.
Learning about educational practice delineated the essential
purpose of the research, involving the determination of the
prevalence level and symptoms of teachers’ IT literacy in the
use of modern ICT tools, as well as of teachers’ reflections on
practical initiatives undertaken for the sake of ICT use in the
face of new trends and new requirements posed by the rapidly
changing reality (see: Baron-Polańczyk, 2011, pp. 143-176).
Therefore, the analysis and presentation of the collected
empirical material constitutes an attempt answering the
question: what are teachers’ IT competences in the use of ICT
tools and methods in the context of new technological trends
and the accompanying civilizational changes? The main
research problem is composed of five particular problems (four
of diagnostic and one of conditional character). The first
question/problem is associated with the diagnosis of the level of
information literacy in teachers as far as handling of information
is concerned, the second attempts to recognise the level of
teachers’ use of modern ICT tools, the third strives to
determine the relationship between teachers’ level of
information literacy and their level of application of ICT tools in
professional practice and to identify factors differentiating these
dependencies, the fourth defines ICT infrastructure, the fifth
diagnoses the range of teachers’ knowledge, understanding and
application of the new trends in ICT and their reflection on their
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own attempts at undertaken or not undertaken practical
initiatives in the field of ICT use. Questions four and five
represent contextual issues (in relation to problem one and
two), and as such, they form a background for research
exploration within the area of pinpointing the extent of
teachers’ ICT competence and its determining factors. In this
respect, focusing on motivating factors (internal and external),
which appear to be decisive in undertaking initiative, the nature
of encountered problems oriented itself onto description,
explanation and interpretation of teachers’ reflections on:
reasons and arguments why they use or fail to use ICT tools in
their practice; on special achievements and failures in the area
of applying ICT; on motives and reasons why they are planning
(or not planning) to continue their professional development,
and on expectations as to what forms and techniques the
development (self-study) should be acquired in order to
broaden teachers’ knowledge and skills in the use of ICT in
education, as well as on expectations towards their support
with an aim of increasing the use of ICT in teachers’
professional work. The fifth issue relates to the previously
outlined concept, i.e. a theoretical model of digital competence
in the use of ICT, divided into instrumental and directional
competences and defining a total of thirteen areas of
competence) (Baron-Polańczyk, 2011, pp. 84-92), taking into
account the “new trends in ICT development” within the
engineering-technical range.
The research on teachers’ information literacy in the use of
ICT was embedded in diagnostic procedures (Gnitecki, 1996, p.
105), where the method a diagnostic survey was applied
(Babbie, 2004, p. 268; Nowak, 2007, p. 47), as well as two
techniques: 1) a survey directed by questionnaire-type
questions (Pilch, Bauman, 2001, p. 96); 2) a narrative interview
oriented by the disposition to talk (see: Pilch, Bauman, p. 91,
92; Frankfort-Nachmias, Nachmias, 2001, p. 249, 612;
Konarzewski, 2000, p. 117). The research in almost all schools
in Zielona Góra and some selected schools in the Lubuskie
Province and the neighbouring provinces included teachers
responsible for 23 different subjects and was carried out in
2009 (in the period from January to June). Interviews with 40
teachers working in Zielona Góra (teachers from four levels of
education: 10 persons selected from each type of institution)
were conducted. 2000 questionnaires were distributed, of which
1160 (58%) responses were received. Thus, the research group
(the whole sample) includes 1160 teachers, 150 (12.9%)
from the primary level (years 1-3), 340 (29.3%) from the
primary level, 267 (23.0%) from the lower secondary level, 276
(23.8%) from the secondary level; and at two stages of
education, i.e. 93 (8.0%) in primary and lower secondary
schools, 34 (2.9%) in lower secondary and secondary schools.
Among respondents, the vast majority, i.e. 925 (79.7%) were
women, so men constituted a fifth part of all respondents, i.e.
235 (20.3%). A large group, as many as 852 (73.5%) teachers
were in possession of a high level of professional status, i.e.
appointed or qualified teacher.
The findings of environmental studies elaborated in this
article seek to answer the fifth, detailed, diagnostic and
contextual problem establishing reasons for which teachers
make use ICT tools in their professional practice (a detailed
analysis of the collected empirical material and its
comprehensive results are presented in: Baron-Polańczyk,
2011, pp. 177-329).

202 (17.5%), do not undertake initiatives targeted at the use of
ICT, 9 (0.8%) respondents omitted the question, so the
percentage was calculated out of the total of 1151). A large
group (72.5%) of teachers presented reflective attitude and
also shared their insights as to the motives and reasons for
their behaviour, i.e. their motivation behind using or not using
ICT.
The collected data (from 1160 respondents) and the
performed calculations allow us to conclude that among
teachers who make use of ICT tools and methods, 764
(66.4%), in addition to the affirmative (yes, I use ICT), give
reasons for their statement, commenting on the motives of
their behaviour. A careful analysis of the findings, looking for
answers to the question: what are the reasons for which
teachers use of ICT in their practice?, lets us distinguish the
following six categories:
1. „I” – the teacher
Two hundred and thirty-seven (31 %) respondents see the
reasons of the use of ICT only from the perspective of the
person of teacher. To paraphrase, we may summarise their
statements included in the words „I” (teacher) use ICT because
it makes „my” work („my” teaching) easier. The fundamental
reason for the use of ICT in didactic practice assumes
praxeological character and points to the improvement, as well
as to making professional activities more practical.
2. „I” – the teacher and „They” – pupils
One hundred and eighty five (24.2%) respondents apply the
reasons for the use of ICT to the two parties of the educational
process, i.e. the teacher and the pupil. In their statements, the
respondents appear to conclude: in my professional practice
I use ICT, because it serves „me” (the teacher, the teaching
process) and „them” (the pupils, the learning process). For
these teachers, the primary reason for the use of ICT in their
work lies in extensive potential for improvement and in the
principle of practicality.
3. „Tools” – digital instruments
One hundred and twenty-nine (16.9%) teachers see the
reasons for the use of ICT objectively and instrumentally.
Briefly, this category of teachers’ motives may be summarised
in the generalised statement: in my practice I use ICT, because
it is a very good tool. Among these teachers, the sources of the
application of new technology are found in their appreciation of
ICT as a tool, a universal and practical instrument for a variety
of undertaken activities.
4. „I” – the teacher and the „They” – pupils and „Tools” –
digital instruments
Eighty-five (11.1%) respondents perceive the motives of
ICT use very widely, both from the perspective of the globally
perceived didactic process, as well as in the context of the
benefits provided by the use of ICT. In general, the presented
views may be read like this: in my practice I use ICT, because it
is a very good tool (with many advantages, excellent for
specific purposes and tasks), both for „me” (the teacher, the
teaching process) and for „them” (the pupils, the learning
process). For these teachers, the use of ICT is recognised in
a holistic manner and at the same time indicates at the
following three areas: 1) the teacher – streamlining and making
professional activities easier; 2) the pupil – streamlining and
optimising the learning process; 3) tools – appreciation of
technology as a modern, versatile and useful tool supporting
diverse, professional and non-professional work.

Research results
The resulting body of research shows that a vast majority, 949
(82.5%) of teachers use ICT in their educational practice. Thus,
the remainder of the respondents, i.e. more than the sixth part,

5. „They” – pupils
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Sixty-four (8.4%) teachers stated arguments in favour of the
use of ICT, which solely focused on individual pupils and their
learning and development. These teachers’ statements may be
summed up in a broad sense in the words: I use ICT in
practice, because it is beneficial for the pupil. A fundamental
reason for the use of ICT in professional practice lies in the
broad potential of modern technology in stimulating the
learning process and supporting pupils’ development.

judgments of their own actions in favour of ICT, often conclude
that it is worth the trouble and that they work not only for
themselves, but also for others, i.e. for their own (individual)
benefit and for the benefit of other educational entities (pupils,
parents, teachers). Therefore, under the pressure of adopting
the role of professional teachers, they much more willingly
share their thoughts, when they take initiatives to implement
ICT and have already gained some experience in the area. On
the one hand, they talk about their work and achievements
with joy and ease, and on the other hand, they refer to
difficulties and are concerned about the lack of activity and
failures in the field of applying ICT tools and methods.

6. „The World and Work” – a requirement
Sixty-four (8.4%) people reported that the spur for the use
of ICT lies in external circumstances, often independent of
teachers’ beliefs and volition. Therefore, in the broadest sense
the reasons given by the teachers may be read like this: in my
practice I use ICT, because it is a kind of requirement (imposed
by the contemporary world and work). The respondents
perceived and described it as a necessity, a need, compulsion,
a duty or obligation. For these teachers, the incentives to use
ICT should be sought mainly in external factors and,
consequently, in the majority of cases, we may say that the
driving force behind these behaviours is external motivation.
Thus, among the established reasons, the dominating
arguments are rooted in a subjective area, seeking benefits and
profits for the dyad teacher-pupil (whether recognised
separately or together). The basic motives assume
praxeological character and indicate at practicality, streamlining
and effectiveness of the process of teaching, learning or
teaching-learning. The essential reasons were perceived in the
increase of possibilities at teachers’ disposal (didactic), to exert
deliberate and conscious support of comprehensive
development of pupils, mainly in the cognitive-instrumental
area, but also in the realm of education. In the object-oriented
layer of the motives, they surfaced in the appreciation of
practicality and usefulness of ICT tools and at the same time in
indications for specific tasks in which to meet the functions and
qualities. The stimuli to use ICT, as indicated by the
respondents, are inherent in ICT, where technology is treated
as an excellent tool offering practical digital instruments to
carry out professional and non-professional objectives and
tasks. Among the reasons for using ICT, there were those
which pointed to external motivation, which the teachers
defined as a requirement, a necessity, a need, compulsion, an
order or obligation to use ICT. However, in many reflections
there can be observed motives stimulating these activities
which satisfy teachers’ inner need. Teachers, often revealing a
reflective attitude and making a professional judgment of their
own actions for ICT, note that it is worth the trouble and that
they work not only for themselves, but also for others, thus, for
their own (individual) benefit and for the benefit of other
educational entities (pupils, parents, other teachers).
To sum up, the respondents try to adopt the role of a lead
animator within the educational process and implement the
demands of the education reform in the context of building
information society. In the face of the sense of obligation to
perform their professional objectives thoroughly, they
increasingly undertake practical measures for applying digital
media (which is also confirmed in the report Survey of Schools:
ICT in Education, 2013). The importance of meeting these
requirements may even be found among the reasons why
teachers use ICT, which are primarily dominated by arguments
referring to the participants in the educational process, i.e. the
teacher and pupils (either perceived separately or together).
The underlying motives assume praxeological nature and
indicate at practicality, streamlining and effectiveness of the
teaching, learning or teaching-learning processes. Teachers,
revealing a reflextive attitude and making professional

Summary
The teachers’ reflections revealed their attitudes, tendencies
manifested in initiatives, i.e. in activities in the field of applying
ICT in their professional practice as a direct (and often
indisputable) response to social expectations concerning the
teachers' professional competence in this area. A detailed
analysis of subjective opinions and experiences relating to
consciousness, volition and motives betrays the tendency
among teachers to manifest analytical and critical approach to
the professional tasks bestowed on them in the area of
implementation of digital instruments.
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EFFECTIVE APPLICATION OF DIGITAL COMPETENCE IN THE SUBJECT
OF TECHNICALL EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOLS
Ján STEBILA
Abstract
We deal with the summary of essential characteristics of key competences, which are the fundamental elements of the State
educational programs. The aim was to analyse an example of usage of a digital competence in Technology and to draw attention to its
function as a tool to develop knowledge, skills and creativity of students. In the empiric part we adverted to a pedagogical experiment
which proves that a computer significantly influences not only the efficiency of students during teaching but also their motivational
effect during the lessons.
Key words: key competences, digital competence, technical education, educational strategies
Introduction

and exchange information and to communicate and participate
in cooperating networks using the Internet.
Digital competence requires full understanding and
knowledge about the character, task and opportunities of
technologies of the information society in everyday context, in
personal and social life and at work. These include main
computer applications like word and spreadsheet processor,
databases,
saving
and
managing
information
and
understanding opportunities and possible risks, which are
concerned with the Internet and communication via electronic
media (electronic post, network tools) at work, in free time, to
share information, to cooperate on the network, for education
and research. Individuals should also understand how
technologies of a communication company support creativity
and innovations and should also be aware of the issue
connected with validity and reliability of accessible information
and of legal and ethical principles of interactive use of
technologies of the information society. The necessary skills
include ability to look for, collect and process information and
to use it in a critical and systematic way, to assess its relevance
and to distinguish between reality and virtual world and at the
same time identify connections. Individuals should be able to
use the tools for creating, presentation and understanding
difficult information and to make accessible, to look for and use
services created on the Internet. Individuals should also be able
to use technologies of information society to support critical
thinking, creativity and innovation.

In the spirit of current trends concerning development of
technology and knowledge about effective education, teachers
of natural science subjects aim to use computers during lessons
and develop their digital competences that way. They are trying
to create MTA which would fulfill the conception of creative
humanistic teaching approach in subjects where a computer
serves as a means of the teaching process. Teaching with the
use of multimedia helps to develop in individuals such abilities,
skills and competences, which help them, cope with fast
changes in personal and social life. They will help him in a
range of unpredictable problems.
1 Digital Competence and Teaching Process
There are only a few competences that students acquire based
on their own effort and whose development they even prefer.
Among these belongs digital competence, i.e. awareness to use
digital technologies and working with information. Acquiring this
competence along with communication competences represents
an important element of formal and informal education.
Developing technologies such as computers, the Internet and
its services (chat, social networks, e-mail, and video
conferences), mobile telephones, digital cameras etc.,
participate on developing digital competence.
Under digital competence we understand the ability of
pupils to:
 Search for and evaluate information – pupils should not only
be able to look for information but also to asses their
reliability, validity, possibilities of distorting data and
information sources, choose information relevant for solving
a certain task when considering their origin and quality.
Pupils should be able to obtain and collect information,
process the acquired data, draw conclusions and answer
hypotheses.
 Process information – pupils should be able to use digital
technologies to analyses, process and present information,
they should know that they can use models and modelling
for demonstration of a situation and a process on the
screen, to analyze equations and relations based on a
change of variables and use this possibility.
 Share and exchange information – it is connected with
communication, pupils should know different ways and
conventions which are used during communication and use
this knowledge for a suitable presentation of information
taking into consideration the audience. (Nationalstrategies,
2009).

2 Digital Competence in Teaching Technology
Technology as a natural science and experimental subject,
literally offers itself to a complex use of digital technologies.
Their significant advantage when compared to traditional
teaching means is their visualization, simulation, active
intervention, interactivity, instant feedback, decision making
strategies, motivation. How can a teacher of Technology catch
the attention of a present day student? Digital technologies
offer a solution, which significantly support object and
interactive teaching while still allow the teacher to apply
innovative teaching strategies more effectively. These
strategies primarily are:
 group work and cooperative teaching - develops social skills,
ability to cooperate, to share work, and take the
responsibility for it,
 integrated teaching - builds an integrated view at natural
phenomenon,
 project teaching - develops a variety of skills of a student
during a complex processing of an assigned task,
 problem teaching - develop the ability to think critically and
creatively.
 Applying digital technologies and developing key
competences of students on the Technology lessons require

Digital competence includes self-confident and critical use of
technologies of the information society for work purposes, in
free time and for communication. It is based on basic skills in
ICT. Using a computer to obtain, asses, save, create, present
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direct interference into the organization of teaching and into
the teacher’s work. The most serious step is adjustment of
curriculum in such a way that it would offer enough space
not only to use digital technologies but also to create space
to discover knowledge, to solve problem tasks and
situations, for project work and other outputs (3D tools,
simple animations, quiz, etc.) which would be created by
students. Sophisticated work with a textbook and a scientific
text (reading comprehension, learning from a text,
orientation in a text, classification, using essential
information), individual search, examination, discovering
represent a didactically effective way.
From the point of view of developing digital competence
and basic competence in the filed of science an technology
it is necessary to conduct observation and experiments with
the support of digital technologies on the classes of practical
exercises. The method of observation and experiment is
mostly used only to consolidate and confirm already
obtained knowledge of students. While solving problem
tasks and situations it is necessary for students to search
for, critically asses and choose information while taking into
consideration its relevance and credibility of the information
sources.
Growing accessibility of computers in education allows
students to analyze a problem and validate its result using
real school experiments. Another value added to conducting
e.g. school experiments in computer supported laboratories
is the possibility to apply in students’ work the basic
principles of scientific research and that way simulate
working conditions of scientists.
Digital microscope shows the field of vision on a computer
screen. Visualization of abstract technical terms for students
offers space for discussion, interaction and active
participation of students in the construction of their own
knowledge. It allows mutual problem solving and
cooperation of students.
Modern digital technologies support mobility and possibility
to organize teaching or its parts directly in the field.
Students have an opportunity to collect information in the
field and process them subsequently in the class or in a
workroom. Mobile Internet accessibility enables on-line
communication between the field and the class.

We suppose that: applying and using elements of MTA
during teaching in an experimental class of Technology the
level of cognitive area and motivational influence on lessons is
statistically significantly more influenced than in the control
class.
To support or invalidate the underlying hypothesis, we have
divided it into more partial hypotheses:
Hypothesis 1: Motivational influence of a teacher on
students will be significantly stronger in those groups in which
the teacher uses MTA, than in those where he does not.
Research Sample
The basic set, suitable for our research, were pupils of the 7 th
year of the 2nd level of primary schools in the Slovak Republic.
We can consider the results of the population of pupils of the
7th year in the Slovak Republic to be normally distributed. That
is why we can process data as a selection of the normal
distribution in the research. In terms of external validity of the
research, we performed the sampling selection by the stratified
selection. The sample was made of 104 pupils of the 7th year
from five primary schools in the Slovak Republic. To be able to
objectively determine whether our MTA (independent variable)
affects the level of knowledge of road safety education of pupils
of the 7th year of primary schools in Technical Education, we
included two groups of respondents in the experiment: the
control group and the experimental group. The control and
experimental groups were always formed by the entire class.
The control group consisted of 52 pupils. 52 pupils were also in
the experimental group. We purposefully marked all control
subgroups as one control group CON and all the experimental
subgroups are identified as one experimental group EXP.
4 Statistical processing and analysis of the collected
data
We have obtained the motivation stimuli, which affected
students of the control and experimental group, by
postmeasuring with the use of a research tool (an MTA
questionnaire). Statistical description of a dependent MOT
variable is indicated in the tables 2 and 3.
Medium rate of the score of the MOT variable in both tables
points at differences in the ratio of the motivational inputs
between the control and experimental group. The observation
implies that students have reviewed motivational effect of
teaching methods in different qualitative intervals in all groups
(Freedom, Success, Acknowledgement, Communication, and
Thinking). The maximum rate in the control group does not
reach the minimum rate in the experimental group.
On the basis of the graph 1 it is possible to claim that a very
good level of motivational inputs in all five areas of the MOT
variable was caused by MTA, since both groups were taught by
the same teacher. The rate of motivational inputs in the class,
where the teacher does not use MTA was considered by the
students as a weaker one.
Chi² test affirmed the zero statistical hypothesis of the
division consistency. We state that the observed division of
comparative multitude of the MOT variable in both
groups (experimental and control) corresponds with a
very good (p>0,8), adjustment to the normal division.
Calculated rates Chi² exp=3,5986 and Chi²kont=0,5698 are
markedly below critical rates. All hypotheses were examined on
the significance level α=0,05.
Since all variables have normal division, it is possible by
inductive statistics to use parametric testing methods.
After conducting six parametric tests, t-tests for variables
(Freedom,
Success,
Acknowledgement,
Communication,

3 Subject, Aims and Hypotheses of the Research
The level of acquiring digital competences can be measured.
Standards of basic digital competences are exceptionally well
laid out. The best known for the public, the most spread in
teaching and the most respected among employers of the labor
market in the EU is the standard of digital competences defined
by the syllabus ECDL (European Computer Driving License).
The aim is to increase the level of IT knowledge and the level
of competences in using personal computers and basic
computer applications.
The basis of our pedagogical research was laid on the questions
whether students acquire better results and stronger motivation
during classes where a computer is used (MTA), than during
classes where the teacher uses other (traditional) methods:
The research questions:
 Do the students taught with the use of a computer acquire


better results than those who are taught by traditional
methods?
Do the students have stronger motivation during classes
where a computer is used than during those where the
teacher uses other traditional methods?

From the above mentioned research questions we have
formed the following underlying hypothesis:
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Thinking and MOT variable) we observe that the research
assumption about differences in the motivational effect has

been confirmed by measurements and analyses.

Table 1 The Overall Summary of the Selection of Pupils into Groups in the Educational Research
Number of selected classes of the 7th year of
the 2nd level of primary schools
Number of groups taking part in the
educational research
Number of experimental subgroups

104 pupils

6

CONTROL and EXPERIMENTAL

2

a given number of pupils in every subgroup

5

Number of control subgroups

a given number of pupils in every subgroup

3

Experimental group
● experimental subgroup A1
● experimental subgroup A2
● experimental subgroup A3

EXP

52 pupils
pupils21 pupils20 pupils11

Control group
● control subgroup B1
● control subgroup B2
● control subgroup B3

CON

52 pupils
Pupils21 pupils23 pupils8

Acknowledgement

52

17,263
17,230

16,778
16,706
16,761

17,312
17,795
17,863

more

Standard
deviation of
arithmetic
mean

14

20

6

2,49093

1,58971

0,56982

20

6

Standard
deviation

Number of
modi

Modus

Median
17

Dispersion

52

17,244

Var. range

52

Maximum

Success

Interval of credibility
⁺95%

Minimum

Freedom

arithmetic
mean

Variable

Number
rate

of

Table 2 Statistical description of a dependent variable MOT in experimental group

17

17

8

14

2,25697

1,56898

0,45123

17

17

7

14

20

6

2,56898

1,56987

0,14783

7

14

20

6

2,69869

1,69854

0,36952

Communication

52

17,291

16,665

17,835

17

17

Thinking

52

16,261

15,369

16,321

16

16

7

13

20

7

2,26596

1,54789

0,15698

MTA

52

17,069

16,746

17,312

17,1

17,2

6

15,8

19,2

3,4

0,47896

0,89653

0,15269

more
more
17
7
13
7
11
7
1,2
5

Conclusion

Standard
deviation
of
arithmetic
mean

Number
of modi

Modus

Median
10
14
13
12
12
11,1

Standard
deviation

10,792
13,555
12,953
13,356
13,059
12,365

Dispersio
n

9,709
11,364
11,556
11,742
12,698
11,656

Var.
range

10,250
10,756
10,719
12,126
12,313
12,056

Maximu
m

52
52
52
52
52
52

Interval of
credibility
⁺95%

Minimum

Freedom
Success
Acknowledgement
Communication
Thinking
MTA

arithmeti
c mean

Variable

Number
of rate

Table 3 Statistical description of a dependent variable MOT in control group

7
8
8
14
13
10,8

20
20
20
20
20
14,2

6
6
6
6
7
4

2,49093
2,25697
2,56898
2,69869
2,26596
1,09996

1,58971
1,56898
1,56987
1,69854
1,54789
1,09456

0,56982
0,45123
0,14783
0,36952
0,15698
0,18963

textbooks and technology in schools will not change the course,
level, quality and effectiveness of teaching if behind all these
there does not stand a timeless, highly reliable and creative
teacher.

A computer in teaching brings a lot of positives but also
negatives. Teaching with the use of a computer and multimedia
teaching aids bring teachers and students much more fun while
teaching and learning and the overall effectiveness of teaching
with a qualified use highly exceeds traditional forms of
teaching. Using MTA while teaching Technology requires
intensive work with modern technologies and it is connected
with a certain risk, which is always present during the use of
computing technology. Despite these findings we support the
claim that even the most elaborate teaching content, the latest
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VÝUKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ S UŽITÍM PROSTŘEDÍ MOODLE
TEACHING OF VOCATIONAL SUBJECTS USING MOODLE
Ladislav RUDOLF
Abstrakt
Příspěvek se zabývá užitím prostředí Moodle ve výuce odborných předmětů. Jedná se o výuku předmětů z oblasti elektrotechniky a
měření. V článku na obrázcích je ukázáno, které přednosti prostředí Moodle má a jak se dá využívat ve vzdělávání. Jsou zde
představeny vybrané odborné předměty a učební materiály, které jsou v prostředí Moodle pro potřeby výuky uloženy. Příspěvek je dále
zaměřen na komunikaci učitele se žáky při zadávání a hodnocení zadaných úkolů.
Kľúčové slová: Odborné předměty, komunikace, prostředí Moodle, informace, zadané úkoly
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Abstract
The paper deals with using Moodle in education of vocational subjects – the area of electro-technics and measuring. In the pictures
there are described advantages of Moodle and its use in teaching. There are introduced chosen vocational subjects and teaching
materials that are saved in Moodle for the use of teaching. The paper is focused on communication of a teacher and pupils during
assigning and evaluating of tasks.
Key words: Vocational subjects, communication, Moodle, information, assigned tasks






Úvod
V dnešní společnosti, je elektronická komunikace samozřejmostí
a k tomu jsou žáci a široké spektrum obyvatelstva vybaveni
počítači, notebooky, tablety a chytrými telefony. Všude ve světě
mladá generace inklinuje k elektronické komunikaci. Ta již
začíná mnohdy nahrazovat tištěné formy komunikace. Uvedený
trend elektronické komunikace se přesouvá z domácností a
firem postupně do škol. Stále více škol již svým studentům
zapůjčují školní tablety pro výukové účely. Nedílnou součástí
domácího a školního počítačového vybavení jsou programy pro
výuku a ověřování znalostí. Rozvoj vzdělávání založené na
informačních technologiích je velký. Slovo e-learning nacházíme
ve všech možných aplikacích. Jde o studium materiálů
podporované informačními technologiemi. Pro ukládání,
komunikaci a předávání studijních materiálů prostřednictvím
informačních technologií slouží systém Moodle. Toto prostředí je
využitelné ve vzdělávacím procesu, kde například učitelé
odborných předmětů mohou předávat informace studentům a
naopak od nich získávat zpětné reakce a zpracované úkoly.

Obrázok 1 Ukázka instalace Moodle na školní server
Portál Ostravské univerzity versus CMS Moodle
Na Portálu Ostravské univerzity je mnoho užitečných věcí.
Většinou jde o informace o Evaluaci výuky, různá pozvání na
akce, apod. Pokud učitel chce se studenty komunikovat,
zadávat jim korespondenční úkoly, zpřístupňovat testy, tak
využije Moodle. Moodle je systém řízení výuky (LMS). Systém
LMS je zkratka, která pochází z anglického spojení Learning
Management System. Učitelé v něm vytvářejí kurzy
v elektronické podobě a studenti mohou studovat kdykoliv
a odkudkoliv. Jde například o prezentování studijních materiálů,
odkazů, zadávání úkolů, možnost procházení zkušebními testy a
různými anketami.

Moodle a jeho zavádění
Slovo Moodle [čti: můdl] bylo původně akronymem pro Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární
objektově orientované dynamické prostředí pro výuku). Tato
informace může být zajímavá pro programátory a teoretické
pedagogy. Lze ho také považovat za sloveso, které popisuje
proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí
podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a
podporuje tvořivost. V tomto smyslu se vztahuje jak k
samotnému zrodu Moodlu, tak k přístupu studenta či učitele
k výuce v on-line kurzech. Pro studenta je LMS jeho vlastním
virtuálním studijním prostředím, ve kterém nalezne své kurzy
(předměty) obsahující korespondenční úkoly, testy, ankety,
dotazníky, pokyny jak studovat, může se účastnit diskusních fór
týkajících se jednotlivých témat či konzultovat některé nejasné
části učební látky tak, jakoby se nacházel ve skutečné třídě.
Také může pomoci své studijní prostředí dotvářet. V dnešní
době existuje velké množství e-learningových systémů jak
placených, tak také neplacených. České školství se potýká
s nedostatkem financí, a proto většinou záleží na učitelích, kteří
se nadchnou pro vybraný systém a zavádějí ho sami do škol.
Software Moodle je volně šířitelný a jde o všeobecně veřejnou
licenci. Díky velké podpoře uživatelů a programátorů se tento
systém stále vyvíjí. Na internetu je množství diskusních skupin,
které se zabývají problematikou tohoto systému při nasazování
v praxi. Na oficiálních stránkách http://download.moodle.org/
lze zdarma stáhnout instalační verzi Moodle, viz obr. 1. Výběr
systému byl ovlivněn zkušenostmi získanými při využívání
tohoto systému při studiu na Ostravské univerzitě. Velkou
výhodou tohoto systému je také česká verze.

Jak s Moodle začínají vyučující Ostravské univerzity
Pokud se vyučující rozhodne pro užívání Moodle ve výuce a je
vyučujícím na Ostravské univerzitě, tak napíše správci email,
kde uvede zkratku předmětu. Správce systému předmět v
Moodle založí jako kurz a zapíše do kurzu s právy učitele/tvůrce.
Pak vyučující na tutoriálu nebo přednášce informuje studenty o
tom, že veškeré materiály k předmětu jsou pro ně připraveny v
Moodle. Pak již probíhá komunikace mezi učitelem a studentem
v prostředí Moodle.
Uspořádání výukových materiálů v Moodle
V rámci uspořádání výukových materiálů a tvorbě kurzů se
některé informace neustále opakují. Proto je vhodné opakující
se informace a činnosti, jako jsou bezpečnostní předpisy pro
práci v elektrických měřeních, zásady správného připojování
měřicích přístrojů, postup měření konkrétními měřicími přístroji
a tvorba protokolů umístit v jednotné kategorii kurzu. Vybrané
postupy pro ukázku měření elektrických veličin měřicími přístroji
je uvedeno na obr. 2. V kurzech, kde se jednotlivé činnosti
opakují, není potřeba již školení zařazovat, a tím se kurz stává
stručnější a přehlednější. Má to psychologický efekt pro žáky,
kterým se dotyčné zadání nezdá být tak rozsáhlé. Nevýhoda
tohoto řešení je však v tom, že někteří žáci jsou málo tvořiví
a nedokážou kombinovat informace ze dvou kurzů.

Požadavky na software
Pro přístup do systému Moodle musí být nainstalovaný
internetový prohlížeč. Mezi nejběžnější internetové prohlížeče
patří:


Mozilla,
Netscape,
Firefox,
Konqueror,
Opera, apod.

Internet Explorer,
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Při zavedení Moodle na Ostravské univerzitě byli někteří
vyučující nakloněni tomuto systému a začali jej využívat ve
svých vlastních předmětech. Toto využívání se neustále
rozšiřuje a Moodle se začíná plnit daty vhodnými pro výuku.
Zainteresovaní učitelé mají různé přístupy k využívání tohoto
systému. Někteří vyučující tento systém využívají jen jako
možnost, aby jim žáci odevzdávali úkoly prostřednictvím
internetu na jedno místo a nemuseli používat e-mailové
schránky. Dalším využitím je zadávání úkolů v textové podobě
žákům. Moodle se využívá také jako centrum pro
shromažďování informací v daném předmětu. Nahrazuje
doposud používanou úschovnu či leteckou poštu, na kterých
byly uloženy výukové dokumenty převážně pro studenty
dálkového studia. Kurzy elektrického měření jsou v rámci
Moodle využity jak pro odesílání, tak pro přijímání informací
mezi žákem a učitelem. (Drlík, 2013)

nutná důkladná teoretická příprava a základem při měření je
znalost konkrétního měřicího přístroje a stavebnice. Důkladná
znalost jednoho typu měřicího přístroje či stavebnice dává
dobré základy ke zvládnutí práce s jiným typem přístroje nebo
stavebnice. Při práci s měřicími přístroji musíme dodržovat
bezpečnostní předpisy. Zapojení měřicích přístrojů se liší podle
typu měření. Při nesprávném zapojení měřicího přístroje může
dojít k jeho zničení. Také mimo to by mohlo dojít k úrazu
osoby, která měření provádí. V extrémních případech může dojít
i ke škodě na ostatních zařízeních, které nemají přímou spojitost
s měřeným obvodem (požár, exploze kondenzátoru či
akumulátoru). Při měření musíme taktéž dbát na typ měřené
součástky nebo obvodu. Každý kurz je vhodné koncipovat tak,
aby byl uživatel nejprve seznámen s konkrétním měřicím
přístrojem a jeho zapojením do obvodu. Nedílnou součástí jsou
bezpečnostní předpisy pro konkrétní typ měření. Ve školních
podmínkách se měření provádí na bezpečném napětí a proudu.
Měření musí být systematicky prováděno a veškeré měřené
hodnoty se zapisují do předem připravovaných šablon.
Z provedených měření se vypracovávají protokoly, ve kterých se
výsledky zaznamenávají ve formě tabulek či grafů. Z některých
měření můžeme výsledky odvodit přímo, jiné typy měření
vyžadují dosazení do předem známých vzorců a vlastní výpočet.
Výpočetní technika nám tyto výpočty a následné zobrazování
průběhu veličin (grafů) velmi usnadňuje. Vyzvednutí
a zpracování protokolů následně žák provede přes své rozhraní
v prostředí Moodle. Učitel si následně z pozice svých
přístupových práv přebere a ohodnotí uložené seminární práce
a projekty (Rudolf, 2014, s.3).

Tvorba výukových kurzů v prostředí Moodle

Záver

Podmínky nasazení Moodle jsou uvedeny na příkladu Ostravské
univerzity, kde se osvědčilo tematické uspořádání kurzů. Hlavní
koncepce v uspořádání zavedených kurzů je podle fakult,
kateder a vyučovacích předmětů. Tvorba uspořádání kurzů dle
kateder je uvedena na obr. 3.

V příspěvku je naznačeno, jak v dnešní době může probíhat
předávání úkolů a studijních materiálů mezi učitelem a žákem
s využitím rozhraní systému Moodle. Jedná se o možnosti, které
nám Moodle nabízí. V případě ochoty učitelů podílet se na
přípravě elektronických studijních materiálů, má rozhraní
Moodle ve vzdělávání velké uplatnění. Na ukázce konkrétních
předmětných kurzů v prostředí Moodle jsou uvedeny předměty
Elektrická měření a Technologická praktika. Uplatnění Moodle
má však širší využití a v článku z důvodu rozsahu jsou některé
oblasti aplikací jen naznačeny.

Obrázok 2 Ukázka postupu opakujicích se činností u vybraného
odborného předmětu
Užití Moodle v odborných předmětech
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Obrázok 3 Ukázka kurzů v Moodle dle kateder
Užití kurzů v Moodle pro předměty Technologická
praktika a Elektrická měření

doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.

V případě užití prostředí Moodle k vytváření kurzů jsou na
ukázku uvedeny dva odborné předměty, vyučované na
Ostravské univerzitě. Jedná se o předmět Technologická
praktika a Elektrická měření. Jedná se o hodiny v těchto
předmětech, kde největší důraz je kladen na praktickou činnost
s měřicími přístroji a elektrostavebnicemi. Před vlastní prací je

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni
Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00,
e-mail: ladislav.rudolf@osu.cz

64

Časopis Technika a vzdelávanie, 3, 2014, č. 2

SPRAVOVANÉ IT PROSTREDIE VO VÝUČBE
MANAGED IT ENVIRONMENT IN LEARNING
Abstrakt

Juraj SITÁŠ

Pri vyučovaní predmetov zameraných na IKT je potrebné zabezpečiť študentom IT prostredie, ktoré nebude narúšať priebeh
vyučovania. Často sa stáva, že používatelia pracujú v jednej učebni so softvérom s rôznymi verziami. Tento stav môže vzniknúť
nekontrolovaným aktualizovaním aplikácií. Môže sa stať, že počas vyučovania sa začne aktualizovať operačný systém a počítač je
nedostupný študentovi. Pre minimalizovanie takýchto situácií, je potrebné vytvoriť spravované IT prostredie.
Kľúčové slová: IT, vyučovanie, spravované IT prostredie
Abstract
On teaching subjects aimed to ICT is necessary to provide students with IT environment that will not interfere with the course of
teaching. It often happens that users are working in the same classroom with different software versions. This condition can arise from
uncontrolled updating applications. It can also happen that during class begins to update the operating system and the computer is not
available to the student. To minimize such situations, it is necessary to create a managed IT environment.
Key words: IT, learning, managed IT environment
Úvod

počítačoch. Je možné spravovať funkcie, ktoré sú dostupné
používateľovi v operačnom systéme alebo v aplikáciách.
Používateľovi je povolené len to, čo k vyučovaniu potrebuje.
Tým sa minimalizuje spôsobenie škody (odinštalovanie
potrebnej aplikácie, zmena systémového nastavenia a pod.).

Pre bezproblémové vyučovanie, na ktorom sa používajú
počítače je potrebné zabezpečiť IT prostredie, ktoré bude plniť
požiadavky vyučujúceho a pomáhať vo výučbe. Riešením
takejto výučby je spravované IT prostredie.
Spravované IT prostredie sa vyznačuje viacerými vlastnosťami:






Automatizácia inštalácie a aktualizácia softvéru

centralizácia – všetky počítače sa spravujú z jedného
bodu. Takýmto bodom môže byť viacero serverov, ktoré
poskytujú rôzne služby pre používateľov. Napr. centrálna
správa používateľov a počítačov a pod. Centralizácia
uľahčuje celkovú správu IT prostredia keďže poskytuje
jedno miesto pre väčšinu potrebných služieb, čím sa
minimalizuje počet potrebných serverov.
homogenizácia – IT prostredie je možné homogenizovať
na hardvérovej a softvérovej úrovni. Softvérovú
homogenizáciu je možné vytvoriť zjednotením používaného
softvéru (operačný systém, kancelársky balík a pod.)
Homogenizované IT prostredie zabezpečuje rovnaké
podmienky pre všetkých študentov. Nemôže sa stať, že
každý používateľ bude pracovať s inou verziou softvéru,
ktorá má upravenú funkciu, alebo ju neobsahuje.
automatizácia – pre urýchlenie a minimalizovanie správy
IT
prostredia,
je
potrebné
opakované
činnosti
automatizovať
napr.
pomocou
skriptov.
Inštaláciu
operačného systému a aplikácií je možné automatizovať
pomocou rôznych softvérových riešení pre serverové
operačné systémy.

Inštalácia softvéru nie je jednorazová úloha. Okrem prvotnej
inštalácie softvéru je potrebné ho aktualizovať. V súčasnosti sa
hlavne z bezpečnostných dôvodov musí udržiavať aktualizované
IT prostredie. Inštalačné úlohy je možné vykonať pomocou
sieťovej inštalácie softvéru, kedy sa nainštaluje operačný
systém a aplikácie. Takáto inštalácia je rýchla nakoľko je
bezobslužná a tým sa minimalizujú možné chyby vzniknuté
ľudským faktorom. Rovnako sa zachováva vlastnosť
homogenizácie IT prostredia.
Riadená aktualizácia softvéru zabraňuje inštalovaniu
aktualizácií v nevhodnom čase. Pomocou softvéru na
aktualizovanie klientskych počítačov je možné dosiahnuť stav,
kedy sa budú počítače aktualizovať mimo vyučovací čas, čím sa
zabráni neželanému inštalovaniu aktualizácií počas vyučovania.
Ďalšie možnosti spravovaného IT prostredia

IT prostredie, ktoré obsahuje tieto vlastnosti je vhodné na
vyučovanie, pretože minimalizuje situácie, ktoré sťažujú priebeh
hodiny. Takéto situácie môžu vzniknúť reštartovaním počítača,
naplánovanými úlohami a pod.

Spravované IT prostredie poskytuje ďalšie možnosti pre
vyučovanie. Ak vyučujúci potrebuje skopírovať súbory potrebné
na študentovu prácu, nemusí to robiť ručne. Môže využiť
zdieľané úložisko, ktoré je dostupné každému študentovi. Takto
sa skopíruje súbor na jedno miesto a študenti ho môžu
používať.
V prípade potreby inštalácie nového softvéru je možné
nainštalovať ho z jedného centrálneho bodu.

Centrálna správa používateľov

Riešenie

Správa používateľov je potrebná pre určenie študentov, ktorí sa
môžu prihlásiť do počítača a na určenie ich oprávnení. Študent
sa môže prihlásiť k ľubovoľnému počítaču a pomocou
vzdialeného používateľského profilu má vždy dostupné svoje
súbory, ku ktorým má právo pristupovať iba on.

Riešenie spravovaného IT prostredia znamená využitie
serverovej infraštruktúry. Serverová infraštruktúra predstavuje
hardvérové a softvérové prostriedky, ktoré sú navrhnuté pre
správu IT. Pre správu používateľov je možné použiť adresárové
služby. Niektoré operačné systémy okrem základných
adresárových služieb poskytujú rôzne rozšírenia, ktoré je možné
použiť aj na správu počítačov a nastavenie obmedzení pre
používateľov.

Centrálna správa počítačov
Správa počítačov je základom IT prostredia. Pomocou tejto
správy je možné zabezpečiť jednotnú konfiguráciu na všetkých
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Technológiu PXE a pokročilé softvérové riešenia serverových
operačných systémov je možné použiť na automatizáciu
a vzdialenú inštaláciu softvéru.
Súborový server sa používa na uloženie zdieľaných
používateľských profilov, ktoré umožňujú používateľovi prihlásiť
sa na ľubovoľný počítač a poskytnúť mu jeho dokumenty.
Zároveň ho môžeme použiť na distribúciu súborov potrebných
na vyučovanie.
Tlačový server je možné použiť na centralizáciu tlače
a zdieľanie jednej tlačiarne.
Webový server môže poskytovať služby rôznych systémov
CMS, DMS a pod.

a zjednodušuje správu virtuálnych počítačov (napr. zálohovanie,
riešenie problémov).
Záver
Napriek tomu, že spravované IT je časovo náročné v prvej fáze
jeho tvorby (návrh, plánovanie, vytvorenie), jeho ďalšie
používanie prináša veľa možností. Spravované IT prostredie
prináša veľa výhod, ktoré uľahčujú prácu, minimalizujú
nepredvídané situácie, poskytujú študentom ukážku IT
prostredia, s ktorým sa môžu stretnúť vo svojom budúcom
pracovnom živote. Spravované IT prostredia sú vo väčšine
výsadou komerčného prostredia. Tento stav je pravdepodobne
zapríčinený
lepšími
pracovnými
podmienkami
pre
administrátorov v komerčnom priestore ako v školskom.

Virtualizácia
Pre efektívne využitie hardvérových prostriedkov sa
v súčasnosti môže využiť virtualizačný hypervízor. Virtualizácia
umožňuje spustiť na jednom hardvérovom serveri viacero
operačných systémov, ktoré sú vzájomne oddelené od seba.
Takéto riešenie minimalizuje počet hardvérových serverov, šetrí
elektrickú energiu, efektívne využíva výkon servera

Mgr. Juraj Sitáš, PhD.
Pedagogická fakulta UKF v Nitre,
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, Slovenská republika
e-mail: jsitas@ukf.sk

INTERAKTÍVNA TABUĽA, AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA VYBRANÝCH KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV
INTERACTIVE WHITEBOARD, AS A MEANS OF DEVELOPMENT
SELECTED KEY COMPETENCIES OF LEARNERS
Jaroslav ŠOLTÉS
Abstrakt
Jedenou z možností využitia multimediálnych zdrojov vo výučbe je interaktívna tabuľa. Používa sa takmer na všetkých predmetoch a na
všetkých stupňoch štúdia. Medzinárodné štúdie potvrdzujú, že interaktívne tabule podporujú aktívne zapájanie žiakov v edukačnom
procese. 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. Počítačové
technológie a samotná interaktívna tabuľa, sú významným pomocníkom pri príprave učiteľov na výučbu, ale aj nenahraditeľným
pomocníkom pri učení sa žiakov, rozvoji ich spôsobilosti, samostatnosti a aktívneho prístupu. Výsledkom takejto činnosti, je rozvíjanie
a získanie potrebných vybraných kompetencií, ktoré sú kľúčom k rýchlemu a bezproblémovému získaniu nových a neustále sa
meniacich poznatkov.
Kľúčové slová: interaktívna tabuľa, kľúčové kompetencie
Abstract
One of the using possibilities of multimedia resources in the teaching is the interactive whiteboard. There is used on almost all subjects
and at all levels of study. International studies confirm that the interactive whiteboard support the active involvement of students in
the educational process. Learning process, is not simply passing of finished knowledge, but it changes sought diligently and individual
learning of new facts in discovering the world, in its various manifestations, in revealing relationships, connections and patterns.
Computer technology and interactive board are the major help in preparing teachers to teach, but also an indispensable aid in pupils'
learning, developing their competence, independence and active approach. The result of such activity is developing and obtaining the
necessary selected competencies that are key to a smooth and acquire new and constantly changing knowledge.
Key words: interactive whiteboard, core competencies
Úvod

pedagogické procesy, ktoré rátajú s touto technológiou.
Správne a odborné využívanie týchto technológií, je dôležitým
komponentom zefektívnenia výučby v súčasnej škole. Pre
pedagogickú prax to znamená nachádzať vzťahy medzi
použitím interaktívnej tabule a štýlom učenia sa žiaka, na
základe získaných skúseností určiť, resp. zhodnotiť pedagogické
situácie, v ktorých IT tabuľa, bude pôsobiť ako prostriedok
zefektívňujúci edukačný proces. Interaktívna tabuľa je
výbornou didaktickou pomôckou pre nový spôsob vyučovania.
Spolu s prídavným softvérom a hardvérom je prispôsobená
predovšetkým školským podmienkam. Má všestranné využitie
na vyučovacích hodinách, v krúžkovej činnosti, pri

V tvorivo – humanistickom prístupe k vzdelávaniu a výchove je
vyučovací proces charakterizovaný vyššou náročnosťou,
nedirektíivnosťou, empatiou a akceptáciou. Jednou z možností,
ako zapojiť žiaka do tejto činnosti, je využitie a posúdenie miery
uplatnenia interaktívnej tabule, ako edukačného prostriedku vo
vyučovaní. Interaktívna tabuľa a jej použitie, je jednou
z foriem, informačnej technológie prispievajúcej k zefektívneniu
vyučovacieho procesu. V súčasnosti sa využíva na takmer
všetkých typoch škôl a predmetoch. Pre maximálne využitie
interaktívnej tabule v edukácií, je dôležité zaviesť nové
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prezentáciách školských akcií a projektov, či v školskom klube
detí. Pri posudzovaní miery uplatnenia interaktívnej tabule na
rozvoj aktivity žiaka, sa viacerí autori zhodli, že práca žiakov
s tabuľou v edukačnom procese, sa prejaví aktívnou činnosťou,
na základe uvedomelého úsilia, ktorého cieľom je osvojiť si
príslušné kompetencie, postoje alebo spôsoby správania.

vedomostí, spôsobilostí /kompetencií/, zručností a návykov u
žiakov. Dôslednejšie pozorovanie a dôslednejší rozbor nám však
odhalia, že nejde len o jednostranné pôsobenie učiteľa na
žiakov. Žiaci svojim prístupom k vyučovaniu, učeniu,
poznatkami a úrovňou vedomostí, významne ovplyvňujú
činnosti učiteľa. Avšak ani toto bipolárne chápanie ešte
nevystihuje zložitosť vyučovacieho procesu. Ten nie je
charakterizovaný iba vzťahmi učiteľ – žiak. Do vyučovacieho
procesu „vstupuje“ a ovplyvňuje ho celý rad činiteľov. Súčasná
moderná didaktika zdôrazňuje skúmanie a rešpektovanie
všetkých týchto činiteľov v jednote, pretože navzájom súvisia ciele s obsahom, subjekt (učiteľ) s objektom (žiak), vzdelanie s
výchovou, teória s praxou. Novšie psychologické a didaktické
výskumy potvrdili, že rozvoj poznávacích procesov sa dosahuje
nielen činnosťou učiteľa, ale práve naopak, spájaním činností
učiteľa s poznávacou činnosťou žiaka. Práve interaktívna forma
vyučovacieho procesu, je formou vyučovania, ktorá sa snaží
skvalitniť podmienky v najnovších trendoch vyučovania, aj za
aktívneho využitia WBT s prídavným softvérom prispôsobeným
školským podmienkam. Takýto 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. Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať
a prehlbovať základné vedomosti a zručnosti, využívať
informačné
zdroje
a všetky
prednosti
interaktívneho
vyučovania. Podľa Kennewella /2006/, je dôležité, aby bola IT
tabuľa vnímaná ako nástroj, ktorý umožňuje implementáciu tzv.
engaged pedagogy /angažovaného vyučovania/. Ide o formu
vyučovacieho procesu, umožňujúcu žiakom zúčastňovať sa na
aktivitách prostredníctvom spolupráce, skúmania a objavovania.
Práve IT tabuľa poskytuje pedagógovi pri tvorbe kľúčových
kompetencií u žiakov, správny priestor pre vytvorenie
prostredia, v ktorom žiaci skúmajú, diskutujú, vytvárajú
projekty a používajú interaktívne prostredie pri objavovaní
nových zákonitosti.
Osvojovanie a zdokonaľovanie kľúčových kompetencií sa
považuje za celoživotný proces učenia sa, a to nielen v škole,
ale aj v zamestnaní, rodine, kultúrnom, spoločenskom živote.
Osvojenie si vybraných kľúčových kompetencií vedie nielen
k tomu, že žiak je schopný špecificky a pružne uplatňovať to, čo
sa naučil, ale je súčasne schopný:

Možnosti uplatnenia IT tabule v predmete Technika
Interaktívna tabuľa umožňuje učiteľom prezentovať obsah
učiva dynamicky, s rozsiahlymi zdrojmi materiálov vo forme
vizuálnych
a
zvukových
klipov,
textov,
obrázkov
a interaktívnych programov. Pomáha učiteľom vytvoriť
počiatočnú štruktúru hodiny, čím podporuje automatizáciu
výučby, zdieľanie predtým vytvoreného obsahu, šetriť čas
a zlepšiť pozornosť žiakov. Vyznačuje sa flexibilitou pri rozvoji
pozornosti, vnímania a myslenia žiakov. Umožňuje vytvoriť
vhodnú pracovnú atmosféru a kreatívne ovplyvniť prostredie
v ktorom žiak pracuje. Prispieva ku skvalitneniu výučby
a skráteniu času potrebného na napísanie poznámok, na
zadanie údajov k experimentu, k pracovnej úlohe. Interaktívne
tabule prispievajú k vytvoreniu kolekcie študijných materiálov,
ktoré sú konštantne obohacované a aktualizované. Zároveň
motivujú učiteľov k využívaniu interaktívnych a multimediálnych
zdrojov. Umožňujú im použiť digitálne prostriedky a počítačovú
výučbu, bez izolovania žiakov, dávajú možnosť aktívne zapojiť
do vyučovania primeranú časť žiakov triedy. Nadobúdanie
nových vedomosti v oblasti techniky, ako aj vedeckých
poznatkov a praktických zručností je pre žiakov dlhodobý
proces. Pri ich osvojovaní môže práve IT tabuľa zohrať
významnú úlohu. Z praktického hľadiska ide hlavne o tieto
momenty:







vyčlenenie a pochopenie základných pojmov a princípov,
rozvoj poznávacích a špeciálnych operácií,
vystihnutie vzájomných vzťahov a súvislosti v technike,
osvojenie nových poznatkov na základe už poznaného,
osvojenie si náročnejších princípov pri vytváraní zručnosti,
aktívne precvičovanie vedomosti a zručností pri riešení úloh.

Z charakteru výučby predmetu Technika, vyplývajú aj niektoré
požiadavky na zručnosti žiakov. Vo všeobecnosti je potrebné
spájať teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami.
Vytváranie zručností a návykov doposiaľ prebiehalo izolovane
v jednotlivých tematických celkoch. Na osvojenie nových
netradičných zručností a spôsobilostí nám prax ukazuje
dôležitosť prelínania sa jednotlivých tematických celkov. Vytvorí
sa potreba žiakov na orientáciu v rôznorodých oblastiach
techniky a technológií, s ohľadom na ich záujmy a potreby.
Aktivita zameraná na používanie interaktívnej tabule má
vychádzať z vnútorných potrieb žiaka, má byť pritom
usmerňovaná motiváciou a aktivizujúcimi metódami. Takáto
aktivita nadobudne charakter samostatnej a tvorivej činnosti,
zodpovedajúcej možnostiam žiaka na všetkých stupňoch jeho
vývoja. Činnosť žiaka využívajúceho IT tabuľu, sa bude meniť v
závislosti na spôsobe organizácie práce triedy, riešení
problémových situácií a získavania vybraných kľúčových
kompetencií.







meniť podľa svojich potrieb to, čo sa naučil,
integrovať do tohto systému nové alternatívy správania,
vyberať z viacerých alternatív tak, aby sa správal vhodne,
novonadobudnuté schopnosti spájať so svojimi ďalšími
schopnosťami,
využívať alternatívy správania spájaním aktuálnych
schopností s novonadobudnutými.

Kľúčové kompetencie sú najdôležitejšie z množiny kompetencií.
Sú vhodné na riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných
problémov, ktoré umožňujú žiakovi úspešne sa vyrovnať
s rýchlymi zmenami v škole, v osobnom i spoločenskom živote.
Je to schopnosť, ktorú charakterizuje vynikajúci výkon v
niektorej oblasti činnosti žiaka, schopnosť využívať získané
vedomosti a zručnosti. Medzi vybrané kompetencie žiakov
patria, charakteristické prvky činnosti, ktoré sa vyskytujú oveľa
častejšie a dôslednejšie pri dosahovaní veľmi dobrých výkonov.
Medzi najdôležitejšie vybraté kategórie kľúčových kompetencií,
môžeme zaradiť:

Rozvoj vybraných kompetencií
Vybrané kompetencie v technike predstavujú spôsobilosti žiaka,
ktoré mu umožňujú objasniť prírodné znaky, používanie
a ovládanie moderných technických prostriedkov, zvládnuť čítať
technické údaje a poznatky, poznať vplyv vedy a techniky na
životné prostredie, prínos vedy a techniky pre človeka a pre
spoločnosť. Pozorovanie vyučovacieho procesu by nás mohlo
priviesť k záveru, že vyučovanie je len jednostranné pôsobenie
učiteľa na žiakov, ktorého cieľom je vytváranie nových
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s porozumením, vyhľadávať, uchovávať, komunikovať
a používať informácie,
personálne a interpersonálne schopnosti žiakov, obsahujúce
spôsobilosti sebazdokonaľovania, výkonnosti, schopnosti
samostatne sa vzdelávať, kontrolovať sa, regulovať svoje
správanie,
schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, identifikovať
ich, analyzovať, navrhovať riešenia, na základe spätnej
väzby ich zhodnocovať a učiť sa z nich, vedieť pracovať aj
v náročných podmienkach,
schopnosti pracovať s modernými technológiami, rozvíjať
zručnosti, využívať rozličné informačné zdroje a informácie
v školskom aj mimoškolskom čase.

interaktívnej tabule a štýlom učenia sa žiaka a na základe
získaných skúseností určiť, resp. zhodnotiť pedagogické
situácie, v ktorých IT tabuľa, bude pôsobiť ako prostriedok
zefektívňujúci edukačný proces. Jedným z cieľov jej využitia vo
vyučovaní je, osvojenie si príslušných kompetencií, spôsobov
učenia sa žiaka a rozvoj jeho prirodzených schopností. Na
základe týchto skutočnosti realizujeme na katedre grantový
projekt KEGA, v rámci ktorého rozbiehame výskum, zameraný
práve na implementáciu IT tabule, vo výučbe predmetu
technika, tvorbe vybraných kompetencií, v rámci vybraných tém
pre učiteľov základných škôl.
Príspevok bol vypracovaný s podporou projektu KEGA č.
015PU-4/2013: „Metodika implementácie interaktívnej tabule pri
vzdelávaní ku kompetenciám v príprave učiteľov techniky, fyziky
a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie“, ktorého som
riešiteľom.

Vyučovanie zamerané na tvorbu správne vybraných kľúčových
kompetencií, zvyšuje nielen vedomostnú úroveň žiakov, ale
prostredníctvom interaktívneho zážitku na hodine rozvíja aj
emocionálnu a tvorivú stránku osobnosti žiaka. Prirodzeným
spôsobom premieňa klasické vyučovanie na moderné –
interaktívne, ktorého efektivita je mnohonásobne vyššia. Pri
tvorbe vybraných kompetencií u žiakov, musíme brať do úvahy,
že niektoré kompetencie zamerané na jednu konkrétnu situáciu,
rýchle zastarávajú, stávajú sa neužitočnými. Preto vo všetkých
vyspelých štátoch je snaha nájsť, definovať a v žiakoch rozvíjať
také kompetencie, ktorých využitie je čo najširšie, ktoré
umožnia žiakom úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami,
najmä v oblasti techniky. Majú slúžiť na riešenie mnohých a
rozmanitých problémov, v rôznych kontextoch, na dosahovanie
viacerých cieľov, k prebudeniu túžby žiakov po nových
poznatkoch a zároveň sa stať zdrojom iných meniacich sa
vedomostí.
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Interaktívna tabuľa, ako edukačný prostriedok má výrazný
vplyv na prejav a rozvoj aktivity, samostatnosti a tvorivosti
žiaka. Je pravda, že interaktívna tabuľa poskytne určité
množstvo informácií, čo však neznamená, že každý žiak bude
na dané ponuky reagovať rovnako podnetne. Pre pedagogickú
prax to znamená nachádzať vzťahy medzi použitím
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NOVÉ TECHNOLÓGIE VO VYUČOVANÍ FYZIKY - INTERAKTÍVNE TABULE
NEW TECHNOLOGIES IN TEACHING PHYSICS- INTERACTIVE WHITEBOARD
Katarína ŠTERBÁKOVÁ
Resumé
Príspevok je zameraný na implementáciu nových technológií do vyučovania fyziky. Stručne pojednáva o problematike informatizácie
slovenského školstva a o postavení IKT vo vyučovacom procese. Z prieskumov realizovaných na ZŠ prezentujeme niektoré závery
súvisiace s problematikou využívania IKT a interaktívnych tabúľ v edukačnom procese, ako významného činiteľa uľahčujúceho výučbu
fyziky na vybraných školách.
Kľúčové slová: informačno-komunikačné technológie, fyzika, interaktívna tabuľa SmartBoard, merací systém Vernier, projekt KEGA
Abstract
The article is focused on the implementation of new technologies in teaching Science. Briefly discusses the issue of informatization
Slovak education and the role of ICT in the teaching process. Surveys conducted at the secundary schools, we present some
conclusions related to the issue of the use of ICT and interactive whiteboards in the education process as an important factor
facilitating teaching Physics at selected schools.
Key words: Information and Communication Technologies, Physics, Interactive whiteboard SmartBoard, the Connected Science
System Vernier, project KEGA
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Úvod

demonštráciu, na prezentovanie učiva študentom názorným
spôsobom, na overenie platnosti fyzikálnych zákonitostí, na
precvičovanie učiva, na samostatnú prácu študentov i na
otestovanie ich vedomostí. Študenti ich nachádzajú aj v listoch
spätnej väzby, potrebujú ich na samostatnú prípravu, na
prípravy pre pedagogickú prax alebo na prípravu podkladov pre
záverečné práce a pod.
Na hodinách Špeciálnych praktík školských pokusov z fyziky
často ponúkam študentom možnosti prepojenia digitálnych
technológii s obsahom učiva ZŠ, aby boli lepšie pripravení na
vstup do praxe. Študenti využívajú applety s fyzikálnym
obsahom na súvislej pedagogickej praxi, pretože applety
zábavnou formou oživia ich vyučovanie fyziky na ZŠ, slúžia im
na zvýšenie motivácie žiakov, zvyšujú efektivitu učenia sa
v predmete fyzika a ukazujú im, že existujú aj iné formy
výučby, ktoré prinášajú žiakom značný prospech, už len tým, že
pomáhajú im nenásilnou formou získať vedomosti.

Slovenské školstvo v 21. storočí prechádza výraznými zmenami,
ku ktorým prispieva vo významnej miere hlavne posledná
školská reforma. Vysoký stupeň rozvoja vedy a techniky sa
prenáša do života každého človeka aj do všetkých oblastí
spoločnosti. V tomto dynamicky sa meniacom svete sústavne
rastú nové požiadavky na úroveň a kvalitu vzdelávania
a zároveň si prax vyžaduje ľudí pripravených na využívanie
moderných technológií. S tým súvisí nielen zmena úlohy
školstva, ale aj úloha vzdelávania študentov a žiakov, ktorých je
potrebné pripravovať tak, aby uspeli v konkurenčnom prostredí.
Prírodovedné predmety majú nezastupiteľné miesto vo
vzdelávaní a fyzika je jedným z nich. Modernizácia fyzikálneho
vzdelávania vznikla v náväznosti na zmeny vo vyučovaní fyziky
na našich školách, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie vyššie
spomínanej školskej reformy. Jednou zo zmien vo vyučovaní
fyziky je aj zavádzanie nových organizačných foriem a metód
do vyučovania fyziky, zavedenie IKT do vyučovacieho procesu.
S týmto zámerom sme sa z oddelenia fyziky zapojili do projektu
KEGA, ktorý na našej katedre je realizovaný pod názvom:
„Metodika implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku
kompetenciám
v
príprave
učiteľov
techniky,
fyziky
a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie“, prináša
možnosť zareagovať na tento stav. Predpokladáme, že
výsledky, ktoré projekt prinesie pomôže nielen nám, naším
študentom, ale aj učiteľom fyziky zorientovať sa v danej
problematike, keďže projekt je zameraný na aplikáciu
interaktívnej tabule (IWB) do prípravy budúcich učiteľov
sekundárneho vzdelávania (technika, fyzika a matematika) na
našej univerzite. Zároveň predpokladáme, že výsledky projektu
pomôžu eliminovať aj dopady transformačných zmien, tým, že
nájdeme spôsob ako implementovať interaktívne tabule do
výučby vyššie spomínaných predmetov. Nadväzujúcimi
aktivitami budeme aktívne uplatňovať inovatívne metódy
a formy výučby a zlepšovať ich na základe poznatkov z analýzy
prieskumov na ZŠ z vyučovania fyziky, techniky a matematiky.
Vďaka tomu budú naši absolventi lepšie pripravení na potreby
spoločnosti, požadujúcej aplikovateľné vedomosti. Zvýši sa
úroveň ich kľúčových kompetencií a súlad s potrebami ďalšieho
štúdia, čo absolventom zaručí lepšiu konkurencieschopnosť
v živote. (Pavelka, 2008)

2 Vybrané fragmenty z vyučovacích hodín a prieskumov
Na hodinách fyziky pracujeme s meracím systémom Vernier,
ktorý je určený na podporu školskej experimentálnej činnosti,
s prevratnou technológiou zberu dát pomocou interfejsovej
jednotky zberu dát LabQuest, ktorý je v súčasnosti
najvýkonnejším interfejsom zberu dát ovládaný s dotykovou
obrazovkou. Používame ho aj ako samostatné zariadenie na
zber dát a na ich vyhodnocovanie. Zároveň prepájame tieto
digitálne
technológie
Vernier
s interaktívnou
tabuľou
SmartBoard, ktorú máme na katedre a v rámci riešenia projektu
KEGA sa pokúšame zistiť do akej miery sú naši študenti
pripravení na využívanie moderných digitálných technológii vo
fyzike.
V tomto príspevku chcem ešte stručne poukázať na to, ako
je možné prepojiť digitálne technológie s obsahom učiva VŠ
v predmete Biofyzika spolu s inovatívnymi formami metodiky
Vernier a následne poukázať na jej implementáciu do učiva ZŠ.
Konkrétne ide o implementáciu do učiva určeného pre žiakov 6.
ročníka - o spirometri. (viď príspevok ŠTERBÁKOVÁ K.,
BLAŠČÁKOVÁ Ľ., BLAŠČÁKOVÁ M., 2012).
Na obr. 1 a 2 uvádzam ukážky práce s meracím systémom
Vernier a so spirometrom na hodine fyziky na ZŠ, na ktorej sme
so študentami zisťovali aj vitálnu kapacitu pľúc. Bližšie
informácie poukazujúce na faktory, ktoré ovplyvňujú frekvenciu
dýchania a jednotlivé dychové objemy (viď príspevok
ŠTERBÁKOVÁ K., 2013)

1 Využívanie IKT na hodinách fyziky
Na KF FHPV PU v Prešove sa už niekoľko rokov zaoberáme
problematikou a možnosťami využitia IKT na hodinách fyziky,
riešime rôzne projekty KEGA, vytvárame si rôzne metodické
materiály zamerané na školské experimenty, na netradičné
a inovatívne metódy, ktoré používame na vyučovaní
fyziky, mnohé z nich boli už odprezentované na rôznych
konferenciách v rôznych zborníkoch a časopisoch (ŠTERBÁKOVÁ
K., 2013).
Ťažisko mojej práce na oddelení fyziky spočíva okrem
vedeckej práce aj v praktickej pedagogickej činnosti,
v prípravách materiálov na konkrétnu vyučovaciu hodinu napr.
na Špeciálne praktiká školských pokusov, kde je potrebné
prezentovať aplikácie fyzikálnych javov ich simulácie alebo
prezentácie nielen v PowerPointe. V poslednej dobe vytváram
scrapbooky, ale aj iné materiály vhodné pre interaktívnu tabuľu
SmartBoard s prepojením na merací systém Vernier. Na
hodinách fyziky veľmi často používam applety a interaktívne
simulácie najmä preto, že nemáme dostatok učebných
pomôcok, alebo potrebujem učivo prezentovať študentom
pomocou experimentov, ktoré sa nedajú jednoducho realizovať
na hodine fyziky. Používanie appletov a interaktívnych simulácií
je veľmi vhodné pri výklade fyzikálneho javu na jeho

Obrázok 1 Ukážka práce študentky s meracím systémom
Vernier
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formálne, ale musíme konštatovať spolu s ministrom školstva
Pellegrinim, ktorý vo svojom príhovore na začiatku tohto
školského roku 2014/2015 povedal: „meradlom úspechu nie je
počet schválených zákonov ani interaktívnych tabúľ“, ale je
potrebné vytvoriť taký model vzdelávania, v ktorom študenti a
žiaci dostanú dostatočný priestor na rozvoj svojich schopností
a talentu, aby sa pre nich škola stala naozaj základom pre
budúci život. Samotný rezort školstva, musí reagovať na
situáciu na trhu práce a je našou povinnosťou podporovať
prírodovedné študijné odbory, v ktorých absolventi nájdu
uplatnenie, pretože voľba povolania je jednou z najdôležitejších
udalostí v živote človeka a úloha učiteľov a rodiny v tomto
procese má nezastupiteľné miesto.

Obrázok 2 Ukážka práce študentky so žiakmi a so spirometrom
(vlastné)
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Záver
Moderné digitálne technológie prinášajú nový rozmer do
vyučovacích hodín fyziky, obohacujú ich a robia zaujímavejšími.
Tieto zistenia vychádzajú z našich prieskumov a potvrdzujú
opodstatnenosť prípravy študentov na prácu s IKT. Vidíme, že
problematika zavádzania nových digitálnych technológií do
vyučovania fyziky na všetkých typoch škôl s podporou IKT
a s dôrazom na interaktívnu tabuľu, môže spôsobiť zvýšenie
záujmu o hodiny fyziky, môže zefektívniť výučbu, môže pôsobiť
motivujúco na študentov a žiakov a podporovať ich tvorivosť.
Poznatky, ktoré naši študenti získavajú počas štúdia, nie sú

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.
Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove,
ul. 17. Novembra č.1, 081 16 Prešov, Slovenská republika
e-mail: sterbakk@unipo.sk
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UŽITEČNÉ FREEWARE PRO PŘÍPRAVU VÝUKY
USEFUL FREEWARE FOR PREPARATION OF TEACHING
Antonín ROJÁK
Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na freeware, které usnadňuje pedagogům nejen přípravu výuky, ale může být využito přímo ve výuce. Freeware
programy jsou k nalezení na internetu a mnohé z nich umožňují mimo angličtiny také komunikaci v českém jazyce. Tvořivý přístup při
jejich aplikaci v procesu edukace může vést k snazšímu pochopení a zapamatování vyučované látky žáky a studenty.
Klíčová slova: freeware, internet, stahování videa, download software, příprava výuky
Abstract
The paper is focused on freeware, which not only facilitates teachers prepare lessons, but can be used directly in the classroom.
Freeware programs are to be found on the internet and many of them also make it possible to communicate in English Czech
language. Creative approach to their application in the process of education can lead to easier understanding and memorizing material
taught pupils and students.
Key words: freeware, internet, video download, download software, preparation of teaching
další. Veškeré možnosti nastavení programu jsou zřejmé

Úvod

z obr. 3, stejně tak jako ukázka některých komunikačních
jazyků, kterými program disponuje.
Funkčnost programu byla ověřována stažením videa s názvem
„Škrabance na autách ako ích odstraniť“ z YouTube.com, jak je
patrné z obr. 2. Stahování bylo úspěšné, stažený balíček
souborů byl umístěn do úložiště, které lze otevřít například
kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu programu
JDownloader na hlavním panelu a poté na tlačítko Otevřít
složku stahování (obr. 4). Ve staženém balíčku (obr. 5) bylo
možno k přehrávání použít pouze soubor s příponou .flv, avšak
ne každý přehrávač videa dokáže soubory s uvedenou příponou
zpracovat. Zde se nabízely dvě možnosti. Nalézt na internetu
přehrávač videa, který dokáže soubory s příponou .flv přehrát,
nebo převést video soubor do jiného formátu. Druhá možnost
se jevila jako výhodnější, univerzálnější.

Často se pedagogové setkávají s problémem prezentace videa
vyskytujícího se na internetu žákům a studentům v prostředí
učeben, laboratoří, dílen apod., kde není internet dostupný.
V tomto případě je nutno, aby vyučující obohatil programové
vybavení svého počítače o software, který umožní v rámci
přípravy učitele na vyučování stáhnout video do počítače, což
dovolí jeho prezentaci v prostředí s absencí internetového
připojení. Jeden z takovýchto programů je JDownloader.
Program JDownloader
Jedná se o multiplatformní download manager, který je
k nalezení
na
mnoha
serverech
(www.slunecnice.cz,
www.sosej.cz atd.). Tento freeware je určen ke stahování
souborů z internetu a lze jej využívat pod operačními systémy
Linux, Mac OS X, Vista-32, Vista-64, Win 2000, Win 2003, Win
2008, Win XP, Win 8.
Po stažení souboru JDownloaderSetup.exe a instalaci
programu jsou na ploše a hlavním panelu k nalezení ikony
programu (obr. 1).
Při prvním spuštění je třeba vybrat jazyk pro komunikaci, dále
adresář, kam se mají stažené soubory ukládat a je rovněž
nabídnuta možnost integrace do prohlížeče Mozilla Firefox. Tyto
kroky lze učinit také dodatečně.

Obrázek 1 Ikona programu JDownloader
Uživatelské rozhraní (obr. 2) je rozděleno do tří karet. Karta
Stahování nabízí seznam stahovaných souborů a další
informace, jako kupř. celkovou velikost souboru, rychlost
stahování, postup stahování atd.
Karta Sběrač odkazů slouží ke sbírání odkazů případně
nakopírování URL souborů. Tyto automaticky načte a rozdělí do
balíčků. Stiskem tlačítka Pokračovat je zahájeno stahování
souborů do předem určeného úložiště. Ukončení úspěšného
stahování je oznámeno zeleným zatržením.
Karta Nastavení dává uživateli řadu možností nastavení
programu. Je nabídnuto Základní nastavení, Moduly, Pluginy a

Obrázek 2 Uživatelské rozhraní programu JDownloader
Program YTD Video Downloader
K převodu video souboru je možno použít příkladně program
YTD Video Downloader, který slouží ke stahování video
souborů, ale také dokáže konvertovat .flv video soubory (obr.
6). Program má jednoduché, intuitivní ovládání, navíc umožňuje
zvýšit hlasitost videa. Software je k dispozici na stejných
serverech stejně jako JDownloader.
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Obrázek 3 Karta Nastavení programu JDownloader

Obrázek 6 Program YTD Video Downloader
Závěr
Internet poskytuje řadu freewarových programů, které mohou
učitelé využít k přípravě na vyučování, v průběhu výuky a také
žáci a studenti k plnění domácích nebo projektových úkolů. Za
velmi známé lze pokládat kupř. OpenOffice, který se takřka
vyrovná programu Microsoft Word, GIMP 2 pro úpravu
digitálních fotografií a dalších. K údržbě softwarového vybavení
osobních počítačů si pozornost zaslouží CCleaner, Revo
Uninstaller, Glary Registry Repair i méně známý Software
Informer, který upozorňuje na aktualizace programů počítače,
ve kterém je instalován.
doc. PaedDr. Antonín Roják, CSc.
Vysoká škola báňská,Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 7O8 33 Ostrava-Poruba, Česká republika

Obrázek 4 Možnosti programu JDownloader

e-mail: antonin.rojak@vsb.cz

Obrázek 5 Balíček souborů stahovaného videa v úložišti

ŠKOLA TECHNIKY – PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
SCHOOL OF TECHNICS – THE SUPPORT OF TECHNical AND SCIENCE EDUCATION
Jaroslav ZUKERSTEIN
Resumé
Příspěvek se zabývá projektem OPVK „Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání“,
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0034, jehož jedna z aktivit realizovaných na Fakultě výrobních technologií a managementu pro žáky
základních a středních škol je "Škola techniky". Žáci zde pod vedením zkušených pedagogů realizují poutavou formou techniky
a technologie, se kterými se běžně při výuce nesetkají a studenti získávají pedagogické kompetence v oblasti organizace
a vedení zájmové činnosti. Projekt je součástí strategie podporující technické a přírodovědné obory.
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Klíčová slova: technické vzdělávání, škola techniky, podpora
Abstract
The paper deals with OPVK project "Partnership to improve the quality of human resources for science and technology education“, reg.
No.. CZ.1.07 / 2.3.00 / 45.0034. One of the activities of this project at the Faculty of Production Technology and Management for
elementary and secondary schools is the "School of Technics". Students under the guidance of experienced teachers implement in an
engaging way the techniques and technology, which are not normally encountered in the classroom. Students thus acquire
competencies in the organization and management of spare time activities. The project is part of a strategy to support the technical
and natural science fields.
Key words: technical education, school of technics, support
Úvod

Náplň aktivity

Uvedený projekt se zabývá aktivitami souvisejícími s podporou
technického a přírodovědného vzdělávání. Ambicí projektu je
mimo jiné propojení klíčových aktivit s výstupy projektů
realizovaných na spolupracujících středních školách. K uvedené
synergii aktivit směřujících k podpoře přírodovědného a
technické vzdělávání bude významnou měrou přispívat aktivita s
názvem „Teen Age University“ zaměřená na badatelské
volnočasové aktivity žáků SŠ (tyto aktivity jsou určené pro
cílovou skupinu „zájemci o VaV práci“, včetně žáků SŠ). Škola
techniky jako jedna ze součástí této aktivity je zaměřena na
netradiční způsob praktické výuky v oblasti technické zájmové a
tvořivé činnosti. V této oblasti ve většině případů není dostatek
prostoru v rámci běžné výuky, aby si mohli žáci problematiku
vyzkoušet a ověřit prakticky. Škola techniky je koncipována jako
pásmo kurzů v oblasti vědy a techniky, kde se žáci (zájemci o
vědecko - výzkumnou práci) seznámí se základní problematikou
vybraných kapitol z techniky, budou mít možnost získat základní
přehled, vyzkouší si některé technologie a seznámí se s
možnostmi směřování jednoduchého výzkumu. Formou stáže
budou na realizaci kurzu participovat studenti UJEP pod
vedením lektorů. Pásmo bude zaměřeno do pěti kurzů s názvy:
technologie zpracování kovů, elektronické obvody, svět
mikrostruktury a makrostruktury dřeva, fotografické techniky a
reaktivní motory a jejich využití. Kurzy budou probíhat v
laboratorně-dílenském komplexu fakulty v pěti dnech, každý
den poběží všechny kurzy a kapacita jednoho je 5 žáků. Během
pásma se žáci ve všech kurzech vystřídají.

Škola techniky je určena všem vnímavým žákům, kteří chtějí
více vědět, více poznat a chtějí nahlédnout do světa vědy.
Cílovou skupinu tvoří středoškoláci a žáci ve věku od 8 do 18
let. Mají možnost nahlédnout do širokého spektra technických
oborů.
Reaktivní motory a jejich využití
Kurz seznamuje žáky se základními odbornostmi modelářského
sportu se zaměřením na letecké a raketové modelářství
využívající reaktivní motory. Ve své teoretické části je zaměřen
na vysvětlení principu raketového letu. V praktické části
seznamuje se základními modelářskými technikami a materiály
a výstupem kurzu je zhotovení funkčního modelu rakety dle
vlastního návrhu. V závěru dne je pak model vypuštěn.
Fotografické techniky
Kurz je uveden stručnou historií fotografie, diskutována je
současnost fotografie a přechod od fotografie analogové
k digitální. V praktické části je kurz věnován práci s černobílou
fotografií, žáci si vyzkouší některé méně obvyklé fotografické
postupy (zhotovování fotogramů, Camera obscura). Ve druhé
části se kurz věnuje digitální fotografii včetně jejího zpracování.
Elektronické obvody
Kurz je zaměřen na praktickou aplikaci elektronických
konstrukcí. Žáci se naučí číst jednoduchá elektrotechnická
schémata, pochopí přechod od schématu k desce plošných
spojů, kterou sami fotochemickou cestou vyrobí. Součástí kurzu
je získání dovednosti práce s elektrickou páječkou, kterou
studenti využijí při osazení a pájení desky plošných spojů. Takto
osazenou desku, základ elektronického výrobku žáci oživí
a naleznou pro ni vhodné využití.

Cíle řešení
Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem se podílí s ostatními fakultami na
přípravě budoucích učitelů technických předmětů ve studijním
oboru Technická výchova se zaměřením na vzdělávání, kde
studenti v rámci svého studia absolvují stáže právě v rámci
uvedeného pásma kurzů. S budoucími učiteli technické výchovy
je počítáno jako s potenciálními vedoucími zájmových útvarů na
školách, po této stránce jsou však připravováni převážně
teoreticky. Nabízená možnost stáže jako platformy pro klinickou
praxi v této oblasti je po všech stránkách velmi efektivní způsob
vzdělávání a popularizace techniky.
Hlavním cílem je tedy organizace a realizace školy techniky
jako nástroje spolupráce se středními a základními školami se
záměrem propagovat technické a přírodovědné obory a zároveň
posílení praktické složky výuky studentů v oblasti technické
zájmové a tvořivé činnosti. Projekt je realizován jako praxe
studentů v podmínkách, které nelze na základních a středních
školách zabezpečit jak z důvodu materiálně technického, tak
z důvodu odborně personálního. Projekt podporuje orientaci
fakulty na technické vzdělávání a je v souladu s dlouhodobým
záměrem fakulty a univerzity ve smyslu popularizace vědy
a technických oborů.

Technologie zpracování kovů
V rámci kurzu jsou demonstrovány tradiční i dnes již méně
běžné technologie, jako odlévání, pájení, tváření za tepla (volné
kování) apod. Účastníci kurzu mají možnost tyto technologie, se
kterými se běžně v rámci jejich výuky nesetkají, nejen vidět, ale
i sami si je pod odborným dozorem vyzkoušet. Kurz je
koncipován tak, aby bylo zřejmé, jak je možné zhotovit vcelku
jednoduchými technologickými postupy konkrétní výrobek.
Svět mikrostruktury a makrostruktury dřeva
V rámci kurzu se žáci seznámí se základními dřevinami,
s makroskopickými i mikroskopickými vlastnostmi dřeva,
tradičními, ale především dnes již méně tradičními
technologiemi zpracování dřeva. Prakticky a podle vlastních
možností si pak žáci vyzkouší vyrobit jednoduché výrobky ze
dřeva.
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Závěr
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OCHRANA ZDRAVIA VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ ŽIAKOV V PREDMETE TECHNIKA NA ZŠ S PODPOROU
INTERAKTÍVNEHO PREDVÁDZACIEHO ZOŠITA A INTERAKTÍVNEJ TABULE
HEALTH PROTECTION IN EDUCATION AND TRAINING IN THE TECHNOLOGY SUBJECT IN ELEMENTARY
SCHOOL SUPPORTED BY INTERACTIVE DEMONSTRATION WORKBOOK AND INTERACTIVE WHITEBOARD
Miloš BENDÍK, Milan ĎURIŠ
Abstrakt
V príspevku sa venujeme modelu názornej a interaktívnej výučbe žiakov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predmete
Technika v 5. – 9. ročníku na základných školách. Prostredníctvom interaktívnej tabule (IT) a predvádzacieho zošita (PZ), venujeme
pozornosť aj tejto oblasti. Osvojovanie si základných pravidiel a princípov bezpečnosti pri práci je predpokladom pre úspešnú
a bezpečnú prácu žiakov základnej škole.
Kľúčové slová: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, interaktívna tabuľa, prevencia, predmet Technika, osveta, interakcia,
prevádzkový poriadok
Abstract
This article deals with the model of illustrative and interactive teaching students in the area of health and safety at work in the subject
of technology in fifth to ninth grade in primary schools. Through the interactive whiteboard (IW) and demonstration workbook (DW),
we pay attention to this area. Obtaining the basic rules and principles of Safety at Work Directives is a precondition for successful and
safe work of primary school pupils.
Keywords: health and safety at work, interactive whiteboard, prevention, subject of technology, education, interaction, opereting
regulations
Úvod

proces a bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších vplyvov,
bude vylúčená alebo znížená možnosť ohrozenia života
a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia hospodárskych
hodnôt.“ (Banski, Očkajová, Sujová, 2011, s. 5)
Výchovno-vzdelávací proces, ako komplex vzájomne sa
podmieňujúcich vzťahov a súvislostí medzi podmienkami
a prostriedkami výchovného pôsobenia zameraného na
cieľavedomé utváranie osobnosti, vedie žiakov okrem iného aj
k zásadným osvetovo-transparentným postojom v oblasti BOZP.
„Zmysluplným zavádzaním všetkých systémových prvkov
možno dosiahnuť novú kvalitu v starostlivosti o BOZP, čo
predstavuje neustále zlepšovanie existujúcich podmienok. Pod
neustále zlepšovanie (aj starostlivosti o BOZP) zahŕňame také
aktivity, ktoré vedú k dosiahnutiu novej, doposiaľ nedosiahnutej
úrovne v akýchkoľvek oblastiach života organizácie.“ (Banski,
Očkajová, Sujová, 2011, s. 7)

Medzi
priority
výchovno-vzdelávacej
činnosti,
či
už
z špecifického alebo všeobecného hľadiska, patrí požiadavka na
zabezpečenie optimálnych podmienok odborných učební v ZŠ,
organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, takým
spôsobom, ktorý zodpovedá potrebám telesného, psychického
a sociálneho vývinu žiakov ZŠ aj z aspektu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri pracovnej činnosti, ktorú žiaci na ZŠ
realizujú.
Legislatívna politika Bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci (BOZP) v školskom systéme
„Bezpečnosť práce možno charakterizovať ako stav pracoviska,
ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri dodržaní pravidiel
(bezpečnostných požiadaviek, technologických a pracovných
postupov a pod.) platných pre príslušné pracovisko a pracovný
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Koncepcia štátnej politiky pre oblasť výchovy a vzdelávania z
hľadiska BOZP vychádza z mnohých zákonov, vyhlášok
a právnych noriem, ktoré sú kontinuálne, v rámci európskeho
štandardu, implementované do systému školskej legislatívy
(obrázok č. 1).
V tejto súvislosti moderné vzdelávanie zásadným spôsobom
ovplyvňuje postoj k eliminovaniu možných negatívnych vplyvov
pri výkonoch žiakov v prostredí odborných učební napr.
v tematickom okruhu Materiály a technológie v 7. ročníku ZŠ
(práca s drevom, s kovom, s plastom atď.), ale aj v klasických
učebniach, v ktorých sa predmet Technika na základnej škole
vyučuje.
Budovaním návykov bezpečnej práce sa u žiakov rozvíja
zmysel pozitívneho ovplyvňovania ich racionálneho, bezpečného
a zdravého vývoja.

ZŠ. Prierezovú tému je možné realizovať viacerými formami.
Jednou z foriem je integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu,
ktorú učiteľ vhodne implementuje do danej témy predmetu,
najvhodnejšie však v úvode vyučovania, resp. v motivačnej
fáze.
Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie
danej témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych
učebných programov, napr. programu ActivInspire tak, aby k
splneniu
výchovno-vzdelávacieho
cieľa
dochádzalo
prostredníctvom vlastnej poznávacej činnosti žiakov.
Program ActivInspire je možné nahradiť aj inými
prezentačnými programami (napr. PowerPoint), avšak mnohé
dynamické prvky a akcie, ktoré ActivInspire ponúka sú pre
interaktívne vyučovanie nenahraditeľné a z aspektu motivácie,
dynamiky a interaktívneho vzájomného pôsobenia sú pre žiaka
a učiteľa efektívnym prínosom. Súčasťou tohto programu sú
nasledovné prvky :
a) nástroj Pero, Guma, Zvýrazňovač – tieto nástroje je možné
využiť priamo vo výučbe, keď žiaci alebo učiteľ priamo
pomocou predmetných nástrojov vpisuje, škrtá, doplňuje,
podčiarkuje, zvýrazňuje, premiestňuje objekty atď.,
b) nástroj fotoaparát – odfotí snímky, ktoré sú upravované
učiteľom, snímky, ktoré riešil žiak atď.,
c) prehliadač poznámok – učiteľ si pripraví dôležité informácie
k danej témy,
d) hlasovacie zariadenia a s tým spojené možnosti takmer
okamžitej
spätnej
väzby,
s komplexnými
údajmi
jednotlivcov, skupiny, ročníkov, triedy atď.
Vyššie uvedené prvky možno využiť pri tvorbe predvádzacieho
zošita (obrázok č. 2).
Cieľom prvej stránky predvádzacieho zošita je vzbudiť
u žiakov záujem o preberanú problematiku. Pri interpretácii
BOZP v danom predmete z hľadiska dôležitosti je názornosť
a interaktivita základom pozitívneho vplyvu a pochopenia danej
problematiky (obrázok č. 3).
Na obrázku č. 4 je vytvorená stránka predvádzacieho zošita,
ktorej obsahom sú samostatné prevádzkové poriadky
jednotlivých učební. Tieto úzko súvisia s vzdelávacím obsahom
tematických okruhov predmetu Technika v ZŠ, ktoré sú
realizované v týchto učebniach :
a) učebňa výpočtovej techniky,
b) klasická učebňa techniky,
c) odborná učebňa predmetu Technika (školská dielňa).

Obrázok 1 Schéma systémového prepojenia legislatívy školskej
politiky v oblasti BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní
Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri
činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri
poskytovaní služieb mimo iného povinné zaistiť bezpečnosť
a ochranu zdravia detí a žiakov (Zákon č. 245/2008, § 152,
písmeno c).
Jednou z povinností školy ako výchovno-vzdelávacej
inštitúcie je vypracovať prevádzkový poriadok. Je to dokument
vypracovaný v zmysle § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z
o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. Prevádzkový
poriadok je podľa potreby a stavu aktualizovaný v zmysle
legislatívnych noriem.
Jedným z cieľov tohto dokumentu je aj prevencia, ako
princíp opatrenia na ochranu v predchádzaní niečoho
nežiaduceho, teda zabezpečiť a zaistiť bezpečnosť a ochranu
zdravia detí, žiakov a zamestnancov.
Predmet Technika v 7. ročníku základnej školy
a bezpečnosť
a ochrana
zdravia
pri
práci
v odborných učebniach
súvisiacich
s
témami
tematických okruhov
Predmet Technika na nižšom strednom vzdelávaní zahŕňa
teoretické poznatky a široké spektrum špecifických pracovných
činností z oblasti techniky a technológií. Vedie žiakov k získaniu
základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej
činnosti a dopĺňa ju o prevenciu BOZP, ktorá je dôležitou
zložkou nevyhnutnou pre uplatnenie sa človeka v reálnom
živote
prostredníctvom
prierezových
tém.
Jednou
z týchto prierezových tém je aj téma Ochrana života a zdravia,
ktorá vyplýva z prevádzkového poriadku a školského poriadku

Obrázok 2 Základné nástroje programu ActivInspire
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a bodov daného dokumentu. Predvádzací zošit tiež obsahuje
prezenčné listiny k potvrdeniam o poučení a oboznámení žiakov
učiteľom v elektronickej podobe, ktorú je možné elektronicky
archívovať, alebo je možné danú stránku predvádzacieho zošita
preniesť do printovej podoby.
Záver
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je oblasť, ktorá svojou
významnosťou a dôležitosťou v zmysle širšieho chápania je pre
žiakov ZŠ a školu neodmysliteľnou súčasťou. Prevencia,
prostredníctvom ktorej sa napĺňa dodržiavanie zákonom
stanovených noriem a pravidiel v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, dáva predpoklad zodpovednej, bezpečnej
a zmysluplnej činnosti, ktorá je v školskom systéme
cieľavedome realizovaná.

Obrázok 3 Úvodná stránka predvádzacieho zošita – motivačná
stránka

Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu KEGA
č. 015PU-4/2013
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Obrázok 4 Interaktívne stránky predvádzacieho zošita
s poučením o BOZP a zápisnicou

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici,
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Stránka predvádzacieho zošita je prepojená s prevádzkovými
poriadkami v pdf – formáte. Pri štúdiu predmetných
dokumentov, v rámci interaktívnych úloh zadávaných učiteľom,
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PRÍPRAVA UČITEĽOV A VYCHOVÁVATEĽOV SO ZAMERANÍM NA VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
PREPARING TEACHERS AND EDUCATORS FOR FREE TIME ACTIVITIES
Iveta ŠEBEŇOVÁ, Vladimír ŠEBEŇ
Abstrakt
Autori príspevku sa zamerali na problematiku systematickej prípravy budúcich učiteľov a vychovávateľov pôsobiacich v neformálnom
vzdelávaní. Prezentujú obsah a zameranie predmetov, prostredníctvom ktorých sa študenti počas svojho štúdia pripravujú na prácu v
rôznych záujmových útvaroch so zameraním na podporu prírodovedného a technického vzdelávania.
Kľúčové slová: voľnočasové aktivity, neformálne vzdelávanie, prírodovedné a technické záujmové činnosti
Abstract
The article deals with problems of systemic preparation of future teachers and educators acting in a sphere of informal education.
Authors discuss the content and the aims of subjects that are focused on training students for working in leisure and hobby clubs. The
objectives are oriented on science and technical education.
Key words: Free time activities, Informal education, Science and technical interest activities
Úvod

Naše výskumy Šebeň-Šebeňová (2007, s. 97-110), Šebeň
(2008, s. 51-57) z predchádzajúcich rokov potvrdzujú, že na
školách rozvíjajú svoju činnosť rôzne záujmové útvary,
v zostave ktorých je však len pomerne malé percento útvarov
s prírodovedným alebo technickým zameraním. V rámci riešenia
projektov KEGA v rokoch 2006 až 2012 sme sa zamerali na
problematiku
prípravy
budúcich
učiteľov
pre
prácu
v záujmových útvaroch s prírodovedným a technickým obsahom
činnosti. V rámci výstupov z riešenia týchto projektov sa tak
v učebných programoch štúdia učiteľstva fyziky a v učebných
programoch predškolskej a elementárnej pedagogiky objavili
voliteľné predmety: Elementárne pokusy z prírodovedy 1 a 2,
Práca s talentovanou mládežou a Prírodovedná a technická
záujmová činnosť.

Príprava učiteľov a vychovávateľov na voľnočasové aktivity
prebieha najmä na fakultách pedagogického smeru.
V študijných programoch sú okrem povinných predmetov aj
predmety povinne voliteľne a výberové predmety. Práve
z kategórie povinne voliteľných predmetov a výberových
predmetov sú predmety, o ktorých sa v našom príspevku
chceme zmieniť. Ide o predmety Elementárne pokusy
z prírodovedy 1 a 2, Práca s talentovanou mládežou
a Prírodovedná a technická záujmová činnosť. Význam
uvedených predmetov v ponuke výberu pre študentov
bakalárskeho štúdia je v možnosti nadobudnutia hlbších
vedomosti, rozvoja schopnosti a zručnosti študentov z oblasti
ich záujmu. Preukázať svoje vedomosti, schopnosti i praktické
zručnosti môžu absolventi ako vychovávatelia v školských
kluboch alebo ako vedúci záujmových útvarov v centrách
voľného času, i ako pedagogickí asistenti na základných
školách. Nakoľko sú uvedené predmety zamerané na podporu
prírodovedného a technického vzdelávania, predpokladáme
realizáciu aktivít a záujmových útvarov so spomínaným
zameraním. To je dôvod pre opis základných cieľov a obsahu už
uvedených predmetov a stručnú charakteristiku metodiky
prípravy budúcich učiteľov a vychovávateľov pôsobiacich
v budúcnosti v neformálnom vzdelávaní.

Učebný predmet Práca s talentovanou mládežou
Učebný predmet Práca s talentovanou mládežou bol zaradený
ako výberový predmet do 6. semestra bakalárskeho štúdia
učiteľstva fyziky s časovou dotáciou jednej vyučovacej hodiny.
Hlavným cieľom zaradenia uvedeného predmetu do
vzdelávacieho plánu študijného programu bolo pripraviť
budúcich učiteľov fyziky na prácu vedúceho záujmového útvaru
so zameraním na fyzikálnu olympiádu, resp. iné súťaže
s fyzikálnym obsahom. Predmet bol ponúknutý na výber nie len
budúcim učiteľom fyziky, ale bol prezentovaný ako celo
univerzitný výberový predmet pre všetkých študentov
univerzity. Svojim obsahom je zameraný na zvládnutie základov
identifikácie a vyhľadávania nadaných žiakov, získanie zručnosti
a príslušné kompetencie pre prácu s talentovaným žiakom,
oboznámenie sa so stratégiou vedenia takýchto záujmových
útvarov, stratégiou riešenia vybraných typov fyzikálnych úloh
aplikovaných v rámci záujmových súťaží s fyzikálnym obsahom.
Študenti, ktorí uvedený predmet navštevujú majú zároveň
možnosť aktívne sa podieľať nie len na organizačnej príprave
súťaží, ale taktiež aktívne participujú na realizácii krajského kola
fyzikálnej olympiády kategórie E.

Prírodovedná a technická záujmová činnosť
Premyslené, cieľavedome využívanie voľného času žiakov,
prostredníctvom záujmových útvarov patrí medzi významné
faktory ovplyvňujúce profilovanie záujmov a vzťahu žiakov
k prírodovedným a technickým predmetom. Už počas základnej
školskej dochádzky žiakov, v rámci rozvíjania cielených
a zaujímavých aktivít v týchto útvaroch sa tak môže formovať
ich záujem o odbory, na ktoré sa potom budú môcť orientovať
počas svojho ďalšieho riadneho štúdia. Jedným z rozhodujúcich
determinantov, limitujúcich dosahovanie týchto cieľov je
odborne pripravený, náležitými kompetenciami vybavený vedúci
záujmového útvaru. Od úrovne jeho schopností, vedomostí
a zručností závisí do akej miery sa záujmový útvar
s prírodovedným alebo technickým zameraním stane pre žiakov
natoľko atraktívny a zaujímavý, že sa budú tejto oblasti
venovať aj mimo školy. Preto je potrebné systematickej
a kvalifikovanej príprave vedúcich záujmových útvarov venovať
náležitú pozornosť už počas graduálneho štúdia budúcich
učiteľov.

Učebný predmet Elementárne pokusy z prírodovedy 1,2
Učebný predmet Elementárne pokusy z prírodovedy 1 a 2 je
obsahovo zameraný na prípravu študentov pre realizáciu
zaujímavých a netradičných prírodovedných experimentov.
Vybrané experimenty obsahovo dopĺňajú prírodovedné
experimenty, s ktorým sa žiaci primárneho stupňa základnej
školy môžu stretnúť v rámci vyučovacieho predmetu

77

Časopis Technika a vzdelávanie, 3, 2014, č. 2
Prírodoveda. Výber experimentov, z ktorých mnohé sú
k dispozícii aj v elektronickom variante je zostavený tak, aby
vedúci mohli experimenty aplikovať v činnosti záujmových
útvarov s prírodovedným zameraním. Predmet je zaradený do
2. a 3 semestra bakalárskeho štúdia v študijnom programe
fyzika ako výberový predmet, s dotáciou jedna hodina
týždenne.

klubu alebo záujmového útvaru, pričom študent rozhoduje
o výbere školského výchovno-vzdelávacia zariadenia. Masky sú
zhotovované z dôvodu realizácie školských karnevalov,
dramatizácie príbehov alebo pri prezentácii zvolenej témy
z prírodovednej alebo technickej oblasti. Najčastejšie masky,
ktoré študenti prezentujú sú lienka, včela, motýľ, huby, hodiny
a mobilné telefóny. V príspevku na obrázku 1a, b, c
prezentujeme masku sovy, medúzy a motýľa.

Učebný predmet Prírodovedná a technická záujmová
činnosť

Záver

Učebný predmet Prírodovedná a technická záujmová činnosť je
zaradený do 6. semestra bakalárskeho štúdia predškolskej
a elementárnej pedagogiky a elementárnej pedagogiky sociálne
znevýhodnených skupín s časovou dotáciou jednej vyučovacej
hodiny. Hlavným cieľom zaradenia predmetu do vzdelávacieho
plánu študijného programu je sprostredkovať študentom súbor
prírodovedných a technických aktivít, ktoré môžu využiť
v predškolských zariadeniach a v mimoškolskej záujmovej
činnosti realizovanej na primárnom stupni základnej školy.
Svojim obsahom je predmet zameraný na rozvoj schopnosti
študentov
a nadobudnutie
poznatkov
pre
založenie
prírodovedného alebo technického (resp. prírodovednotechnického) záujmového útvaru pre deti predškolského
a mladšieho školského veku a plánovanie celoročnej činnosti
záujmového útvaru. Ťažiskom predmetu je výber, realizácia
a zdôvodnenie výberu veku primeraných prírodovedných
a technických aktivít zameraných pre deti predškolského
a mladšieho školského veku, tiež výber a zdôvodnenie veku
primeraných
aktivít
sprostredkovaných
prostredníctvom
digitálnych technológii v činnosti záujmového útvaru. Obsah
predmetu tvoria aj aktivity zamerané na navrhovanie
a zhotovenie námetov z prírodných a technických materiálov
k vybraným témam záujmového útvaru, ktoré navrhuje študent.
V záverečných seminároch je úlohou študentov porovnať
výhody a nevýhody realizácie prírodovednej a technickej
záujmovej činnosti v školskom klube deti a v záujmovom
útvare. Predmet vyučujú dve vyučujúce. Výučbu prírodovednej
časti predmetu zabezpečuje doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.
a výučbu obsahu technicky zameraných aktivít zabezpečuje
doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD. Študenti majú možnosť
využiť inováciu výučby podporenú e-learningovým prostredím
v systéme Moodle (https://moodle.pf.unipo.sk/).

Podpora rozvoja záujmovej činnosti na školách sa deklaruje
minimálne od roku 2003, kedy sa štátne orgány
prostredníctvom vzdelávacích poukazov rozhodli aktivizovať
záujmovú činnosť na základných a stredných školách ako aj v
iných výchovno-vzdelávacích organizáciách, zaoberajúcich sa
organizáciou voľno časových aktivít detí a mládeže. Vznikol celý
rad nových záujmových útvarov, činnosť ktorých neraz vrcholila
v podobe rôznych súťaží na úrovni okresu či kraja. Štátom
vyčlenené finančné prostriedky sa však nezvyšovali a vzhľadom
na rýchlo rozširujúce sa spektrum rôznych záujmových útvarov
a s tým súvisiacich predmetových súťaží, už finančné
prostriedky nepostačujú. Do kritického stavu financovania sa
tak dostávajú aj súťaže z viac než päťdesiat ročnou tradíciou.
Medzi takéto súťaže patrí aj fyzikálna olympiáda. Nedostatok
finančných prostriedkov potrebných na krytie minimálnych
nákladov spojených s účasťou súťažiacich na okresných či
krajských kolách je nepochybne jedným z faktorov, ktoré
vplývajú na kritický pokles záujmu o túto súťaž na základných
či stredných školách.
Činnosť záujmových útvarov s prírodovedným alebo
technickým zameraním je neraz založená len na obetavom
a nezištnom prístupe vedúceho záujmového útvaru. Aj z týchto
dôvodov je dôležité vzdať úctu a poďakovanie vedúcim
záujmových útvarov, učiteľom pracujúcich s talentovanou
mládežou za ich obetavú prácu v prospech rozvoja našich deti.

Poďakovanie. Príspevok bol vypracovaný s podporou projektu
Kega 003PU-4/2012, Optimalizácia aplikácii inovačných
technológií v graduálnej príprave budúcich učiteľov.
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VYUŽITIE MIMOŠKOLSKÝCH ORGANIZAČNÝCH FORIEM
PRE ZLEPŠENIE PRIPRAVENOSTI ŠTUDENTOV PRE PRAX
USE EXTRACURRICULAR ORGANIZATIONAL FORMS TO IMPROVE READINESS
OF STUDENTS FOR A PRACTICE
Monika VALENTOVÁ
Abstrakt
V príspevku sme sa zamerali na prezentovanie exkurzie ako organizačnej formy v rámci vysokoškolského vzdelávania. Prednáška,
seminár či cvičenie neposkytujú samé o sebe toľko, čo exkurzia - reálny obraz o prednášajúcom učive, učenie v teréne, spojenie teórie
s praxou, poznávanie objektov, javov, dejov v prirodzených podmienkach a vplyv pri profesijnej orientácii študentov.
Kľúčové slová: exkurzia, vysoká škola, organizačná forma
Abstract
In this contribution we focused to presenting of an excursion as an organizational form within university education. Lecture, seminar or
exercise do not provide the same as an excursion - the real picture about lecture, teaching in the field, connection of theory with
exercise, cognition of objects, phenomena, processes in natural conditions and influence to professional orientation of students.
Key words: excursion, college, organizational form
Exkurzia patrí medzi hromadné, organizačné formy vyučovania
realizovaná v mimoškolskom prostredí. Cieľom je, aby študenti
získali reálny obraz o prednášajúcom učive, aby získali
komplexnejšie, systematickejšie poznatky a aby si vytvárali
správne predstavy. Okrem vzdelávacej funkcie má exkurzia aj
mimoriadny výchovný význam, nakoľko neintencionálnym
spôsobom formuje vzťah študentov k prírode, k práci, k
prostrediu, k spoločnosti a pod. Najväčším pozitívom exkurzie
je, že umožňuje pozorovanie objektov, dejov v reálnych
podmienkach. V odborných literatúrach môžeme nájsť pojem,
ktorý si mnohí s exkurziou ako organizačnou formou často
zamieňajú a je ním exkurzná demonštrácia. Základný rozdiel
medzi týmito pojmami je ten, že exkurzia je organizačná forma,
v rámci ktorej realizujeme exkurznú demonštráciu, ale i ďalšie
vyučovacie metódy, postupy a techniky práce. Exkurzia sa často
krát spája s vyučovaním mimo školy. Existujú však výnimky,
pretože je možné uskutočniť i takzvané malé exkurzie v
školskom prostredí napr.: do kotolne, do archívnych zbierok, do
školskej knižne a pod. (N.M. Jakovlev) Učiteľ túto formu
vzdelávania využíva vtedy, ak chce študentom demonštrovať
(predvádzať, ukázať) dané objekty, umožniť im kontakt s
týmito objektmi, s javmi, ktoré sú im na prednáške, cvičení,
seminári nedosiahnuteľné. Cieľom exkurzie nemusí byť len
poznávanie niečoho nového, neznámeho, nepoznaného, ale
môžeme ňou učivo i opakovať, uplatňovať v praxi a pod.
Exkurziou nikdy nemôžeme nahrádzať teoretické vyučovanie,
ale ani ju vynechávať, pretože jej najväčším pozitívom je
spojenie teórie s praxou. Vhodným výberom a organizáciou
exkurzie je možné do istej miery ovplyvňovať študentov pri
voľbe povolania. Tento fakt môžu oceniť školy, ktoré sa usilujú
o spojenie školy s výrobou či širokou spoločenskou praxou.
Požiadavka spojenia teórie a školy je najdôležitejšia, ku ktorej
sa snažia smerovať všetky typy a druhy školy. Táto požiadavka
si doslova vyžaduje zavádzanie exkurzií do vyučovania všetkých
škôl. „Exkurzia je pre školy s alternatívnymi prístupmi
príležitosťou „byť tam“, teda na miestach, kde prebieha
konkrétny skutočný život a je zabezpečená jedna zo základných
podmienok zmysluplného učenia - priama skúsenosť.“
(http://www.skolskyportal.sk) Pre študentov technických
odborov môžu byť obzvlášť prínosné exkurzie zamerané na
výrobné procesy tovární, dielní, na rôzne stavby, na diaľnice, na
pozemky firiem a pod. Tento typ exkurzií má silný
profesionálno-výchovný význam a mali by byť organizované

tak, aby študenti postupne od najnižších ročníkov poznávali
okruhy základných výrob, profesií, remesiel, služieb, aby si na
konci štúdia vedeli vybrať tú profesiu, ktorá ich osloví, ktorá im
bude vyhovovať po vedomostnej i praktickej stránke, aby si
vybrali to povolanie, pre ktoré bude mať požadované
predpoklady. Efektívnosť exkurzie spočíva v jej dôkladnej
a premyslenej príprave. Samotná exkurzia má byť len
vyvrcholením metodickej prípravy. Doposiaľ však nebol
vypracovaný všeobecne platný vzor metodickej prípravy práve
pre exkurziu. Pri jej plánovaní môžeme vychádzať z troch
základných etáp exkurzie:
1. Prípravná etapa – V tejto časti si musí učiteľ uvedomiť
a naplánovať obsah exkurzie, tzn. čo chce prostredníctvom
exkurzie študentov naučiť, čo si majú zapamätať, čo majú
zažiť. Musí si vytýčiť cieľ, ktorý chce dosiahnuť, tzn. aké
vedomosti chce rozvíjať, prípadne aké zručnosti chce
vykonávať alebo aké názory chce formovať. Výber miesta
exkurzie navrhuje učiteľ sám, alebo po dohodne so
študentmi. Pri výbere miesta exkurzie je potrebné zohľadniť
prístupnosť a primeranosť miesta vedomostiam študentov.
Prípravná časť by mala pozostávať z prípravy učiteľa a prípravy
žiakov.
a. Príprava učiteľa – je potrebné vopred sa zoznámiť
s miestom exkurzie, zistiť vyhovujúce objekty pozorovania,
možnosti dopravy, podľa potreby dohodnúť sprievodcu.
V prípade príliš odborného výkladu je vhodné, aby sa
i sprievodca dozvedel o doterajších vedomostiach študentov
a následne priebeh exkurzie a výklad prispôsobil ich
vedomostiam a schopnostiam.
b. Príprava študentov – učiteľ predbežne vysvetlí cieľ
exkurzie, dôležité informácie. V tejto časti by mali študenti
získať aj základné informácie o objekte, podniku mieste
exkurzie, mali by byť poučení o bezpečnosti, priebehu
exkurzie, prípadne si o danom mieste niečo naštudovať.
Ďalej by mali byť poučení o tom ako sa na danú exkurziu
obliecť, čo si vziať so sebou, koľko peňazí budú potrebovať
a pod. Absencia tejto časti môže narušiť organizačný,
prípadne bezpečný priebeh exkurzie.
2. Vlastné prevedenie exkurzie – pri štúdiách efektivity
exkurzie sa ukázalo ako nevyhnutné zaistiť hneď pri vstupe
do závodu, alebo iného nového prostredia, žiakom
orientáciu v teréne. Mojžíšek L. (1984) Vhodné je i poučenie
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o histórií závodu, o charaktere výroby, o exporte a pod.
následne po takomto úvode by mala nasledovať samotná
exkurzia teda prehliadka objektu. V tejto časti by sme vo
výklade exkurzie mali študentom zdieľať základné učivo,
vyhýbať sa vedľajším informáciám, ktoré by skreslili zámer
prehliadky. V prípade exkurzií do výrobných podnikov je
vhodné sledovať celý priebeh exkurzie od polotovaru až k
hotovému výrobku. N.M. Skatkin a iný odporúčajú sledovať
počas exkurzie nielen stroje ale i ľudí. Sledovanie upriamiť
tak, aby si žiaci uvedomili funkciu človeka v prírode,
problémy udržiavania rovnováhy, ochranu prírody a pod.
3. Presnosť vnímania na exkurzii spresňuje i dokumentácia.
Osvedčilo sa, že keď si študenti počas exkurzie zakresľujú
objekty, zapisujú cudzie termíny, fotia a pod. Tým sú vedení
k lepšiemu pozorovaniu, všímaniu si detailov, koncentrujú
sa. V závere exkurzie je vhodné zaradiť rozhovor na
zhrnutie prehliadky, zodpovedanie otázok, vysvetlenie
nejasností. Takto by mal vyzerať záver exkurzie po ktorom
nasleduje odchod z miesta prehliadky. Z bezpečnostných
a právnych dôvodov sa odporúča vždy spoločný odchod.
4. Vyhodnotenie exkurzie – jej úlohou je upevňovanie
a fixovanie získaných poznatkov z exkurzie. Zvyčajne sa
realizuje na najbližšej hodine hneď po exkurzii. V tejto časti
môže učiteľ poznatky podľa potreby ešte doplniť.

o základnej škole. (https://www.minedu.sk/data/att/667.pdf)
Ukážky uplatnenia exkurzie ako organizačnej formy
vysokoškolského vzdelávania so študentmi Katedry Techniky
a informačných technológií v Nitre.
Nachádzať jednoduché prvky technickej tvorby v daných
technických modeloch, určiť rôzne druhy prvkov Slovenskej
architektúry, určovať materiály, nástroje, ktoré sa používali na
rôzne stavby a ďalšie prvky technickej tvorby, poznať význam
tradovania niektorých prvkov technickej tvorby pre život človeka
a vedieť ho vysvetliť.

Obrázok 2 Exkurzia Železiarne Podbrezová

Obrázok 1 Exkurzia výstava miniatúr Nitra
Dôležitou súčasťou úspešne zrealizovanej exkurzie je zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých zúčastnených. Za
bezpečnosť zodpovedá dozor konajúci učiteľ. Ak sa exkurzia
realizuje napr. v závode, tak sa dozor konajúci učiteľ riadi
pokynmi závodu. Prehliadka by mala prebiehať v prítomnosti
bezpečnostného technika závodu. Pred nastúpením na
prehliadku, vyučujúci žiakov poučí o správaní sa počas exkurzií,
o možných rizikách, úrazoch, ktoré v danom priestore hrozia.
Súčasťou poučenia by mal byť žiakmi podpísaný záznam
o poučení. Bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti zahŕňa
vyhláška 320/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Obrázok 3 Exkurzia technológie starých Slovanov
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Poznávať techniky spracovania materiálov starých Slovanov,
v ktorých sa odrážajú i súčasné ľudové remeslá. Poznávať
rôzne druhy materiálov, techniky spracovania týchto materiálov
našich predkov a porovnávať ich so súčasnými trendmi ako
v používaní tak i v spracovaní technických materiálov.

je napríklad profesionálno-výchovný
študentov pri výbere ich povolania.

význam

ovplyvňujúci
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Záver
Exkurzie sú progresívne vyučovacie formy, ktorými však nie je
možné vyučovací proces predimenzovať, pretože sú náročné na
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praxou čím môžu vyučovací proces len zefektívniť. (Mojžíšek
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ROZVÍJANIE SCHOPNOSTI VNÍMAŤ PRIESTOR A POZORNOSŤ ŽIAKOV VO VZDELÁVANÍ NA ZŠ
THE DEVELOPMENT OF SPACE PERCEPTION AND CONCENTRATION ABILITIES
OF STUDENTS WITHIN THE ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION
Viera TOMKOVÁ, Gabriel BÁNESZ
Abstrakt
V príspevku je riešená problematika rozvoja vnímania žiakov základnej školy formou riešenia zaujímavých úloh. Úlohy sú koncipované
tak, aby boli pre žiakov motivačné a vhodné aj na riešenie vo voľnom čase žiakov 2. stupňa základnej školy. Kolektív riešiteľov
výskumnej úlohy KEGA č. 035UKF-4/2012 Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania sa
zameral poukázanie významu rozvoja pozornosti žiakov a ich vnímania ako prostriedku ovplyvňujúceho úspešnosť žiakov
v podnetových úlohách v prírodovedných predmetoch.
Kľúčové slová: priestor, vnímanie, pozornosť žiakov, vzdelávanie žiakov na základnej škole
Abstract
The article deals with the issue of perception development of elementary school students by means of working out of interesting tasks.
The tasks are conceived in the way that they are motivational for students, as well as, suitable to be solved by elementary school
students of the second level in their free time. The solutionists´ team of KEGA research task, No. 035UKF-4/2012, entitled ´The
Programme of spacial imagination development of lower secondary education students`, has been focused on pointing out to the
importance of students´attention and perception development as a means which influences their fruitfullness in stimulating tasks
within natural sciences subjects.
Key words: space, perception, attention to students, the education of pupils in primary school
Úvod

v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi. Slovenskí žiaci
dosiahli priemerné skóre 463 bodov, čím sa zaradili do úrovne 2
zo šiestich vedomostných úrovní (úroveň 6 znamená relatívne
vysoký výkon žiaka). V matematickej gramotnosti dosiahli
slovenskí 15-roční žiaci priemerné skóre 482 bodov, čím sa
zaradili pod priemer krajín OECD (priemerné skóre 494 bodov).
Svojím výkonom boli zaradení do úrovne 2, do ktorej sú
zaradení žiaci, ktorí vedia riešiť relatívne ľahké otázky.
Pre porovnanie uvádzame výsledky z roku 2009 dosiahli
slovenskí žiaci porovnateľný výkon so žiakmi OECD (SR – 496
bodov, OECD – 497 bodov). Slovenskí žiaci sa najhoršie
umiestnili v prírodovednej gramotnosti. Priemerné skóre 471
bodov ich zaradilo na 28. až 31. miesto spomedzi krajín OECD
(priemer krajín OECD bolo 501 bodov). V rizikovej skupine
úroveň 1 a pod touto úrovňou skončilo až 26,8 % žiakov. Len
4,9 % žiakov sa umiestnilo v top úrovni 6 a 5.

Školská reforma z roku 2008 zaviedla do praxe mnohé zmeny
vo vzdelávaní na všetkých stupňoch škôl. V súvislosti s jej
realizáciou učitelia základných a stredných škôl očakávali, že
nová legislatíva sa odrazí na efektivite vzdelávania, to znamená,
že bude preukázaná účinnosť nových školských vzdelávacích
programov
z hľadiska
hodnotenia
úspešnosti
žiakov
v celoplošných
testovaniach
Testovanie
9
alebo
medzinárodného testovania PISA. Výsledky hodnotenia
vzdelávania 15-ročných žiakov, ktoré bolo realizované v roku
2012 poukázali na skutočnosť, že školská reforma neprispela
k zlepšeniu vzdelávania žiakov v Slovenskej republike.
Predmetom
testovania
bola
čitateľská,
matematická
a prírodovedná gramotnosť, ktoré sú definované v kontexte
funkčnej gramotnosti. V čitateľskej gramotnosti dosiahli krajiny
OECD priemerné skóre 496 bodov, čo je najlepšie skóre
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V ostatnom cykle štúdie PISA v roku 2012 dosiahli slovenskí
žiaci signifikantne nižšie skóre v porovnaní s cyklami v roku
2006 a 2009. Výsledky poukazujú na skutočnosť, že slovenskí
žiaci nie sú schopní efektívne „používať vedecké poznatky,
identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery
pre pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách,
ktoré v ňom nastali v dôsledku ľudskej činnosti“ (PISA2012 –

Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov
z pohľadu Slovenska).

tretina slovenských žiakov (36,4 %) úlohu vyriešila správne, čo
znamená, že vedia správne používať vedomosti o výpočte
obsahu zložených útvarov. Smutným faktom však je, že až 38,2
% žiakov úlohu neriešilo vôbec. Až 63,6 % slovenských žiakov
bolo pri riešení úlohy neúspešných. Úloha bola zameraná na
testovanie žiakov v nasledovných oblastiach: znalosť odbornej
terminológie, schopnosť čítať zadanie vo forme podnetovej
úlohy, pozornosť žiakov a schopnosť orientovať sa v rovine
(priestore).

Príčiny neúspechu žiakov v medzinárodnom meraní
PISA 2012

Návrh rozvoja priestorovej predstavivosti a pozornosti
žiakov základnej školy

Neúspešnosť slovenských žiakov v uvedených oblastiach
medzinárodného merania PISA 2012 sa odráža aj na schopnosti
žiakov samostatne riešiť úlohy v ostatných vyučovacích
predmetoch, vrátane technického vzdelávania. Hlavným cieľom
vyučovacieho predmetu Technika je naučiť žiakov vedieť
uplatňovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praktických
situáciách a vedieť riešiť problémy technického charakteru. Vo
vyučovaní má žiak uplatniť nasledovné kognitívne procesy:
porozumenie, poznávanie, formuláciu, plánovanie, vykonávanie
a tiež argumentáciu.
Schopnosť žiakov samostatne riešiť úlohy sme overovali na
vzorke žiakov 2. stupňa základnej školy v rokoch 2005 a 2011
(Tomková, 2013, s. 141). Pri vyhodnotení úloh sme zistili, že
príčiny ich neúspechu v nami realizovanom testovaní sú:

Ak chceme zmeniť zistený súčasný stav úrovne priestorovej
predstavivosti a pozornosti žiakov, je potrebné do vzdelávania
na základnej škole zaradiť aktivity smerujúce k zámernému
rozvoju uvedených schopností priamo súvisiacich s vývojom
myslenia jednotlivca. V rámci riešenia výskumnej úlohy KEGA č.
035UKF-4/2012 Program rozvoja priestorovej predstavivosti
žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania, sme vypracovali
súbor úloh, ktoré u jednotlivca rozvíjajú hravou formou zrakovú
percepciu v nasledovných oblastiach:
 zraková diferenciácia,
 vnímanie „figúra – pozadie“,
 vnímanie polohy v priestore,
 vnímanie vzťahov v priestore,
 zrakovú pamäť,
 zraková analýza a syntéza.









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,
neschopnosť žiakov pracovať s predstavami,
nedostatočne osvojené zručnosti potrebné pri neverbálnej
grafickej komunikácií (pri čítaní informácií a aj znázorňovaní
informácií vo forme statických obrazov).

Samotnej práci žiakov s pracovnými listami predchádza ich
vzdelávanie pomocou nami navrhnutej metodiky.
Vo vyučovacom predmete Technika sa žiaci 6. ročníka
v tematickom celku Grafická komunikácia oboznamujú so
základnými pravidlami zobrazovania jednoduchých telies na tri
navzájom kolmé priemetne. V rámci riešenia projektu boli
vytvorené reálne trojrozmerné modely jednoduchých telies a ich
základných rezov. Na výrobu modelov, ku ktorým sú vytvorené
aj
technické
výkresy
pre
žiakov,
bol
použitý
polymetylmetakrylát (plexisklo), ktoré umožňuje žiakom vidieť
aj tie hrany telesa, ktoré sú inak neviditeľné. Práve výber
polymetametakrylátu na výrobu telies, veľkou mierou prispieva
k rozvoju priestorovej predstavivosti žiakov 6. ročníka,
u ktorých zväčša stále prevláda konkrétne myslenie. Možnosť
vidieť neviditeľné hrany, ako tenkú čiaru na modely, rozvíja
schopnosť žiakov zakresliť viditeľné, a aj neviditeľné, hrany
telies, čím je priamo rozvíjaná priestorová predstavivosť žiakov
a aj ich pozornosť.
Celkový počet modelov je 20, pričom ich môžeme rozdeliť
do troch základných skupín: hranaté, valcové a kužeľové. Ich
jednotlivé tvary sú znázornené v tabuľke 1.
Okrem reálnych modelov sme vytvorili aj virtuálne 3D
modely pomocou programu Alibre Design. Vytvorené virtuálne
modely boli exportované do formátu pdf. Každé teleso bolo
v 3D zobrazení zvlášť vo vlastnom súbore. Pdf formát umožňuje
prezerať dané teleso, pričom je možne meniť samotné
zobrazenie. Napríklad ako: plné, priehľadné, vo forme
drôteného modelu, ilustrácie, plného obrysu, tieneného obrysu.

Obrázok 1 Ukážka úlohy z oblasti matematickej gramotnosti
(PISA 2012 – Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-

ročných žiakov z pohľadu Slovenska)

Tieto možnosti zobrazenia sa zobrazia po zatlačení ikony

Na základe nami realizovaných výskumov sme zistili, že jednou
z častých príčin neúspechu žiakov v riešení úloh je nízka úroveň
schopnosti vnímať priestor žiakov a nedostatočná pozornosť.
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na svojej
internetovej stránke zverejnil ukážky uvoľnených úloh
z matematickej gramotnosti PISA 2012. Na obrázku č. 1 je
zobrazené zadanie úlohy z oblasti matematickej gramotnosti
s názvom Kúpa bytu. Ako vidieť, žiaci mali vyriešiť pomerne
jednoduchú úlohu, akú môžu riešiť aj v bežnom živote. Viac ako

.

Rovnako samotné nasvietenie virtuálneho modelu, ikona
,
je možné riešiť v celom spektre farieb, čím sa môže dosiahnuť
vhodné zobrazenie daného predmetu. V základnom pohľade sa
zobrazí daný 3D virtuálny model v nasvietení bieleho svetla.
Základná manipulácia s obrazom je veľmi jednoduchá a dá sa
realizovať pomocou uchopenia myšou. Pre lepšiu orientáciu pri
otáčaní je na obraze znázornený aj systém osí x, y, z. Vzhľad
zobrazenia je na obrázku 3.
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Obrázok 2 Ukážka pracovného listu (výstup riešenia projektu
KEGA č. 035UKF-4/2012 Program rozvoja
priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho
sekundárneho vzdelávania)
Tabuľka 1 Prehľad tvarov jednotlivých modelov
Obraz
Názov
Obraz
Názov
Obraz

Názov
valec
s dierou
‖

Obraz

Názov
kužeľ
zrezaný
‖

kocka

kváder D

kváder

valec

zrezaný
valec T

kužeľ
zrezaný ┴

kváder L

zložený
valec (2)

zrezaný
valec V

kužeľ
parabola I

kváder T

zložený
valec (3)

zrezaný
valec /

kužeľ
elipsa

kváder A

valec
s dierou
┴

kužeľ

kužeľ
parabola
II

Pomocou ďalších jednotlivých ikon v lište sa dá prispôsobovať
a zobrazovať daný predmet podľa požiadaviek. Ikona
slúži
na rotáciu s daným predmetom. Obraz sa v tomto režime môže
otáčať do ľubovoľnej polohy. Takýmto spôsobom napríklad
môžeme voliť rôzne pohľady na teleso (nárys, pôdorys, bokorys
a pod.). Ikonou
osí a zatlačením na

môžeme telesom otáčať podľa zvolených
presúvať daný objekt po celej

zobrazovacej ploche. Stlačením
vrátime obraz do základnej
polohy, ako bol obraz pri otvorení súboru. Prácou s virtuálnymi
modelmi sa žiaci učia nie len vnímať priestor, ale aj vnímať
zmeny tvaru telesa pri rotáciách.
Obrázok 3 Vytvorený virtuálny 3D model zloženého telesa
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Navrhnuté učebné pomôcky (reálne a aj virtuálne modely telies)
umožňujú žiakom sledovať, ako sa pri otáčaní telesa stávajú
viditeľné hrany neviditeľnými a tým prispievajú k schopnosti
žiakov vnímať priestor a schopnosti zakresliť 3D teleso vo 2D
zobrazenia a naopak. Uvedená schopnosť je rozvíjaná najmä pri
manipulácií s virtuálnymi modelmi, kde pracovná plocha
počítača predstavuje 2D zobrazenie. Za najväčší prínos novej
metodiky vzdelávania žiakov v tematickom celku Grafická
komunikácia v 6. ročníku základnej školy považujeme práve
možnosť porovnania reálneho modelu a jeho virtuálneho
zobrazenia a manipuláciu s oboma modelmi naraz, čím je
rozvíjaná predstavivosť žiakov. Manipuláciou s reálnym telesom
a rotáciou s virtuálnym telesom žiak sám nachádza chyby,
ktorých sa dopustil pri zakresľovaní na tri navzájom kolmé
priemetne, čo prispieva k samostatnosti žiakov, k schopnosti
kriticky analyzovať svoj postup a vyslovovať závery. Nami
navrhnutými aktivitami sú cielene rozvíjané tie kognitívne
procesy žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné riešenie úloh
v medzinárodnom testovaní PISA a tiež Monitor 9.

PISA 2012 – Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15ročných žiakov z pohľadu Slovenska. Online: http://www.
nucem.sk/documents//27/medzinarodne_merania/pisa/publikaci
e_a_diseminacia/4_ine/PISA_2012.pdf
TOMKOVÁ, V. 2013. Technická neverbálna komunikácia. Nitra:
PF UKF. 2013. ISBN 978-80-558-0367-8.
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ROZVOJ TECHNICKÉHO MYŠLENÍ UČITELŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
DEVELOPMENT OF TECHNICAL THINKING OF TEACHERS IN THE KINDERGARDEN
Svatopluk SLOVÁK
Abstrakt
Příspěvek seznamuje čtenáře s konkrétním projektem řešeným na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Současný trend
předškolního vzdělávání klade na učitele v mateřských školách stále nové požadavky. Cílem uvedeného projektu je podporovat
a rozvíjet u učitelů mateřských škol, přeneseně pak u předškolních dětí, technické myšlení, představivost a manuální zručnost.
Klíčová slova: Technické myšlení, předškolní vzdělávání, tvůrčí dílny, polytechnická výchova
Abstract
The paper deals with a concrete project solved at the Faculty of Education at the University of Ostrava. The present trend of preschool education put new demands on teachers. The target of the project is to support and to develop technical thinking, imagination
and manual skills of kindergarten teachers and of pre-school children.
Key words: Technical thinking, pre-school education, creative workshop, polytechnic education
Úvod

klade na učitele v mateřských školách stále nové požadavky
v oblasti osobnostního, sociálního a profesního rozvoje.
Polytechnická výchova je nezbytnou složkou komplexní péče
o rozvoj dětí, bohužel se v posledních 20 letech stala výrazně
zanedbávanou složkou vzdělávání a výchovy. Je zcela zřejmé,
že učitelům chybí profesní kompetence pro tuto oblast.

Katedra technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty v
Ostravě je řešitelem projektu Dílna techniky ve světě dětí Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů
a dětí v mateřské škole (OPVK, prioritní osa Počáteční
vzdělávání, oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení). Projekt byl zahájen v červenci 2014
s předpokládaným ukončením 30.6.2015.
Potřeba dalšího vzdělávání učitelů a vedoucích/řídicích
pracovníků mateřských škol pramení z mnohaleté zkušenosti
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (jakožto nositele
vzdělávání pedagogických pracovníků v našem kraji) s výukou
učitelů mateřských škol a ze zpětných vazeb studentů, tedy
budoucích pedagogů. Současný trend předškolního vzdělávání

1. Cíle a obsah projektu
Projekt chce svým zaměřením vyplnit absenci technických témat
v programech mateřských škol, zabývá se efektivním přenosem
poznatků z oblasti polytechnického vzdělávání a zamýšlí
zkvalitnit dovednosti učitelů mateřských škol v oblasti
polytechnické výchovy, osobnostního a sociálního rozvoje,
včetně využití moderních informačních technologií. Cílovou
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skupinou jsou učitelé a vedoucí/řídicí pracovníci mateřských škol
a školských zařízení, vzdělávající předškolní děti podle platného
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Přínosem projektu pro cílovou skupinu je žádoucí zkvalitnění
celoživotního vzdělávání učitelů, tentokrát s důrazem na
polytechnickou výchovu.
Jádrem celého projektu je vzdělávací kurz pro učitele
mateřských škol v rozsahu 60 hodin výuky. Kurz si klade za cíl
formou zážitkového učení a projektové formy výuky dát
učitelům inspirující a moderní praktický návod "jak na to".
Učitelé tak budou schopni bezprostředně po absolvování kurzu
přenést do výuky v mateřských školách nové poznatky,
zkušenosti a rozvíjet tak technické a tvořivé myšlení dětí, budou
umět vytvářet a organizovat miniprojekty na téma techniky
a rozvíjet manuální dovednosti dětí.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity pečlivě vybírala
spolupracující mateřské školy. Na projektu tak budou
participovat ty, které polytechnickému vzdělávání doposud
nevěnují dostatek prostoru ve vzdělávání. Do projektu bude
zapojeno celkem 27 mateřských škol, které disponují cílovou
skupinou a v čestném prohlášení se zavazují vyslat na školení
konkrétní počet učitelů/řídicích pracovníků mateřských škol.
Předpokládaná velikost cílové skupiny je cca 100 učitelů, kteří
absolvují vzdělávací kurz akreditovaný pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Spolupracujícím mateřským školám
budou k dispozici materiály a výukové pomůcky, které využijí
při své práci ve vlastní mateřské škole.
Projekt obsahuje celkem pět klíčových aktivit – přípravu
kurzu, realizaci kurzu, realizaci stáží, činnost konzultačního
centra a závěrečnou evaluaci.



3. blok: Využití informačních technologií v mateřských
školách – 16 hodin




Frekventanti kurzu budou rozděleni do pěti skupin po cca 20
účastnících. Každá z těchto skupin absolvuje nejprve
výjezdovou část kurzu, která se uskuteční ve vybraném
mimoměstském rekreačním zařízení. Bude probíhat vždy v
pátek odpoledne (4 hodiny), sobotu (8 hodin) a neděli (8
hodin). Páteční čtyřhodinový blok bude věnován úvodu do
polytechnické výchovy, sobotní a nedělní výuka osobnostnímu a
sociálnímu rozvoji. Pro tuto část kurzu bylo lektory doporučeno
prostředí mimo ruch velkoměsta, zde bude probíhat výuka jak
ve školící místnosti, tak v blízkém okolí - hledání podnětů v
přírodě pro vybrané části kurzů. Vzdělávání formou výjezdů
mimo městské prostředí se ukázalo jako velmi účinné a žádané
u projektů, které jsme realizovali v předchozím období.
Zbylé části kurzu (2 krát 20 hodin) se uskuteční v odborných
učebnách Ostravské univerzity, důvodem je možnost využití
plně vybavených dílen, zakoupených technických náčiní,
pomůcek a výukových materiálů.

Na základě zkušeností a zpětných vazeb ze strany učitelů byly
pro projekt vytipovány tři tematické bloky, které garanti
a lektoři v rámci první fáze připraví. Vzdělávání bude probíhat
formou zážitkového učení, učením z prožitků, namísto pouhého
shromažďování informací. Kurzy mají za cíl rozvíjení znalostí,
dovedností a osobních dispozic z přímé zkušenosti. Frekventanti
kurzů se zúčastní netradičních tvůrčích dílen a budou realizovat
nabízené technické miniprojekty, k čemuž obdrží technické
náčiní, pomůcky a výukové materiály, rovněž se naučí využívat
moderní technologie ve vztahu k polytechnice. Přenos do praxe
ve vlastní MŠ je pak rychlý, okamžitý a vše co si učitelé sami
nacvičili v průběhu kurzu mohou praktikovat ve své třídě.
Struktura kurzu je následující:

4. Realizace stáží
V rámci jedné z klíčových aktivit absolvují účastníci z řad cílové
skupiny stáže, které budou probíhat v partnerské mateřské
škole, která již polytechnické vzdělávání uplatňuje delší dobu
v tematických náplních jednotlivých hodin a je dobře vybavena
pro vzdělávání polytechnické výchovy.
Stáže budou probíhat pro zájemce z řad učitelů
spolupracujících mateřských škol v partnerské mateřské škole
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková
organizace, která je vybavena pro vzdělávání polytechnické
výchovy. Zájem účastníků o absolvování stáže je podložen
dotazníkovým šetřením, kdy 50 učitelů projevilo zájem
o absolvování dvoudenních stáží. Stáže budou probíhat jednou
za měsíc, ve skupince po 5 učitelích, proběhne 10 stáží za dobu
realizace projektu. Hostující učitelé budou zapojeni do provozu
vzorové mateřské školy, včetně náslechu, pozorování,
seznámení se s prostředím daného zařízení a možnosti aktivní
účasti na vzdělávacím procesu. Na stážích bude pro zájemce
(dle dotazníkového šetření) přítomen kouč, který učitelům
umožní individuální interpretaci výsledků sledování (na místě či
v rámci aktivit Konzultačního centra).

1. blok: Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských
škol v oblasti polytechnického vzdělávání – 28 hodin








Interaktivní technologie v mateřských školách – 8 hodin
výuky
Práce na počítači v mateřských školách – 4 hodiny výuky
Využití audiovizuální techniky v mateřských školách – 4
hodiny výuky

3. Realizace vzdělávacího kurzu

2. Příprava vzdělávacího kurzu






Když se vnitřní a vnější světy dítěte a jeho učitelky/učitele
setkají na poli zážitků ve světě techniky a umění – 8 hodin
výuky
Reflexe profesní komunikace a chování učitelek mateřských
škol – obnova a nalézání zdrojů kongruentních postojů – 8
hodin výuky

Stavíme a konstruujeme technické stavby – 3 hodiny výuky
Dáme hmotě tvar!? – 3 hodiny výuky
Tvar už máme. A co dál? – 2 hodiny výuky
Elektřina kolem nás - elementární elektrotechnické
stavebnice – 1 hodina výuky
Bezpečnost práce a hygiena v MŠ při technické
a experimentální čínnosti – 1 hodina výuky
Co mají děti vědět o lese – 4 hodiny výuky
Tvoříme a konstruujeme z vlnité lepenky – 4 hodiny výuky
Technika má zvuk – 4 hodiny výuky
Náměty pro rozvoj technického myšlení a tvoření s dětmi –
4 hodiny výuky
Experimenty s materiály pro výuku v MŠ – 2 hodiny výuky

5. Konzultační centrum
Dotazníkový průzkum provedený v přípravné fázi projektu
a osobní schůzky s řediteli mateřských škol ukázaly, že
v mnohých mateřských školách nemají možnost konzultovat své
záměry a problémy s odborníky, často z důvodu absence
kontaktů, časové zaneprázdněnosti či vyčerpaného rozpočtu na
provoz mateřské školy. Na aktuální situaci projekt reaguje
vytvořením Konzultačního centra, které učitelům a řídicím
pracovníkům nabídne možnost obrátit se na odborníky z řad

2. blok: Osobnostní a sociální rozvoj učitelů MŠ – 16
hodin
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Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s otázkami, týkajícími
se praktické implementace nabytých vědomostí a dovedností do
tematických plánů v souladu s rámcovými vzdělávacími
programy, s otázkami souvisejícími s konkrétními pracovními
postupy v rámci praktické výuky v domovské mateřské škole
(vč. využívání výukových filmů s praktickou ukázkou dílčích
činností při nácviku) či využití kouče pro vlastní osobnostní růst.
Konzultace budou možné osobně nebo emailovou komunikací s
odbornými garanty v oblasti polytechnického vzdělávání,
osobnostního a sociálního rozvoje, psychologie, didaktiky,
zpracování polytechnické výchovy do školních vzdělávacích
programů v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání. Odborné služby budou
prostřednictvím webových stránek Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity nabízeny jak pro učitele zapojených
mateřských škol, tak také pro ostatní mateřské školy
Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje (řada
absolventů PdF OU působí na pozicích učitelů či ředitelů
mateřských škol v kraji Olomouckém a Zlínském a má zájem
konzultovat postupy zavádění školních vzdělávacích programů).
Konzultační centrum vznikne pod záštitou Katedry pracovní
výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Na závěr projektu, jako součást evaluace výstupů, bude
uspořádán závěrečný workshop spojený s výstavou. Zde budou
učitelé z vybraných mateřských škol prezentovat výstupy, které
vznikly přenesením zkušeností a poznatků z realizovaných kurzů
do vzdělávání v mateřských školách. Budou zde vystaveny
výstupy absolventů kurzů, jejich práce na polytechnických
miniprojektech spojené s praktickými ukázkami, které mohou

být inspirací pro
v mateřské škole.

vlastní

technické

projekty

uplatnitelné

Závěr
Cílem příspěvku bylo podat čtenáři informace o konkrétním
projektu řešeném katedrou technické a pracovní výchovy
Pedagogické fakulty v Ostravě. Řešitelé mají ambice, aby
projekt přispěl k podpoře a rozvoji technického myšlení,
představivosti a manuální zručnosti u učitelů mateřských škol
a přeneseně pak u předškolních dětí a také k propagaci
technické vědy a technické výchovy.
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ZKOUMÁNÍ VLIVU ICT NA UČENÍ ŽÁKŮ V ČESKÉM PROSTŘEDÍ
EXAMINING THE IMPACT OF ICT ON LEARNING PUPILS IN CZECH ENVIRONMENT
Lenka JANSKÁ, Jan WOSSALA
Abstrakt
Článek se zaměřuje na zkoumání vlivu Informačních a komunikačních technologií na učení žáků na základních školách v České
republice. Objasňuje základní pojmy teorie digitálních domorodců a digitálních imigrantů od Marca Prensky. Prezentuje záměr řešení
disertační práce zaměřené na tuto problematiku. Článek také uvádí výzkumy zaměřené na vliv informačních a komunikačních
technologií na učení studentů vysokých škol.
Klíčová slova: ICT, digitální domorodci, digitální imigranti
Abstract
The article is focused on exploring the ICT influence to pupil learning at secondary schools in the Czech Republic. It explains the basic
terms of the theory „digital natives and digital immigrants“ by Marc Prensky. It presents a opinion to solving dissertation thesis focused
on this issue. The article also presents research focused on the ICT influence to learning of university students.
Key words: ICT, digital natives, digital immigrants
Úvod

nelze jej ani odmítnout, neboť praxe některé teoreticky
vymezené charakteristiky potvrzuje. Nabízí se tedy otázka, zda
skutečně tato skupina žáků a studentů existuje, čím je
charakteristická a zda jsou doposud používané metody a formy
výuky adekvátní jejich způsobu myšlení a učení.

Informační a komunikační technologie se staly nedílnou součástí
každodenní života a také nedílnou součástí vzdělávacího
procesu. Byl také vysloven názor, že toto působení je natolik
silné, že změnilo způsob myšlení a uvažování značné části
populace a to především dětem a studentům školního věku.
Tato generace „nově“ myslících a uvažujících žáků či studentů
bývá označována termínem „ digitální domorodci“ (Prensky,
2001 I) či N-GEN (Tapscott, 1998), Homo zappiens (Veen,
Vrakking, 2006), digitálně narození (Palfrey, Glasser, 2008)
a další. Byly stanoveny charakteristiky, kterými se tato skupina
má vyznačovat. Tento názor se nepodařilo ještě potvrdit, ale

Generace digitálních domorodců a imigrantů
Marc Prensky (2001) hovoří o generaci digital natives, tedy dětí,
které již od malička vyrůstaly pod vlivem ICT a které nemají
problém s prací a pohybem ve virtuálním prostředí. Skutečnost,
že se tito lidé narodili v době plné digitálních technologií,
kterými byli neustále obklopeni a které používali již od útlého
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věku, má za následek to, že uvažují a zpracovávají informace
zcela odlišně než lidé z předchozích generací, kteří
vyrůstali v „analogovém světě“. Tyto rozdíly jsou mnohem větší
a podstatnější, než si většina rodičů a pedagogů uvědomuje.
Digitální domorodci očekávají bezprostřední a rychlý kontakt
s technologiemi
i
s lidmi.
Jsou
neustále
v kontaktu
s technologiemi a preferují textovou komunikaci nad hlasovou.
Podle Prenského začíná tradiční způsob učení založený na
textovém obsahu generaci digital natives stačit a stává se pro
ně málo motivující. Digitální domorodci jsou lidé, kteří od
raného dětství vyrůstají v prostředí bohatém na moderní
technologie, jako jsou počítače, digitální hudební přehrávače,
videokamery, webkamery, mobilní telefony apod. Hlavní rozdíl
mezi generacemi je rozdílnost myšlení a zpracovávání informací.
Digitální domorodci jsou zvyklí přijímat informace velmi rychle,
dávají přednost současně probíhajícím aktivitám (parallel
activities, multi-tasking), upřednostňují grafické zobrazení před
textem, hru před „vážnou“ prací, spolupráci v síti, preferují
náhodný přístup k informacím (hypertext). Očekávají okamžitou
pochvalu a časté oceňování vlastní tvorby. Neberou počítač,
mobilní telefon, internet atd. za moderní digitální technologii,
ale za integrální součást života.
Naproti tomu tzv. digitální imigranti patří do generace
uživatelů, která s digitálními technologiemi nevyrůstala,
dovednosti pro práci s ICT získala naučením se v průběhu své
dospělosti, nevnímá je jako přirozený jev v rámci své
každodenní činnosti, kterému by přizpůsobovala nejen své
učební strategie, ale i způsob myšlení a přijímání informací.
V této generaci stále přetrvávají jisté obavy z technologií,
aktivně je nevyhledávají, pokud nejsou k tomu okolnostmi
donuceni, a jejich způsob získávání informací a myšlení setrvává
v tradičních modelech, jako je např. lineární způsob čtení.
Upřednostňování textové informace před multimediální,
tradičních způsobů komunikace, používají internet až jako druhý
zdroj informací (první zdroj je v tištěné podobě), nastudují
příručku (pokyny) k používání programu místo toho, aby ho
intuitivně vyzkoušeli, tisknou si emailovou komunikaci
a dokumenty, telefonicky se dotazují, zda příjemce dostal jejich
e-mailovou zprávu aj. Digitální imigranti nevyužívají možností
a způsoby práce jako domorodci. Nevěří, že by se digitální
domorodci mohli něco naučit, když přitom sledují televizi nebo
poslouchají hudbu, protože u nich to tak nebylo (Prensky, 2001
I).

šetřením. Výzkum proběhne tedy
kvantitativních empirických metod.

na

základě

využití

Výzkumy na dané téma
Ve své práci vycházím zejména z autorů: Prensky, Tapscott,
Brown, Oblinger, Siemens.
Touto problematikou se zabývá i řada českým autorů.
Výzkumy se, ale vztahují na studenty vysokých škol, na žáky
základních škol a středních škol se zatím nikdo nezaměřil.
Zounek (2006) ve výzkumném vzorku identifikoval dvě skupiny
uživatelů počítačů, které byly označeny jako „počítačově zdatní“
a „počítačově nezdatní“. Dále obě skupiny analyzoval
prostřednictvím několika osobních a sociálně-ekonomických
charakteristik
respondentů
s cílem
odhalit
významné
determinanty digitální propasti v rámci těchto skupin dospělých.
Některé determinanty se ukázaly jako velmi významné (věk,
bydliště, dosažené vzdělání, úroveň dovedností v práci s ICT,
ekonomické postavení), jiné ustupují do pozadí (rozdíly mezi
pohlavími). V závěrečné části článku se autor věnuje vztahu
„počítačově
zdatných“
a „počítačově
nezdatných“
k neformálnímu vzdělávání. Výsledky naznačují, že digitální
propast mezi oběma skupinami bude mít tendenci se spíše
prohlubovat. Je možné také říci, že nejenom dosažené formální
vzdělaní, ale i účast na neformálním vzdělávání se může stát
determinantou digitální propasti v České republice.
Klement, Chráska (2012) zastávají názor, že vzdělávání
formou e-learningu, kdy je v co nejširší míře použito ICT, může
být vhodným prostorem pro ověření některých charakteristik
generace digitálních domorodců. Dle zjištěných výsledků
existuje skupina studentů, která prokazatelně odmítá studium
formou e-learningu, i když je realizována za využití
hypertextových vzdělávacích materiálů a on-line prostředí.
V této skupině se prokazatelně vyskytují studenti narození po
roce 1990, tudíž spadající do předpokládané skupiny digitálních
domorodců. I když může být tato skutečnost zapříčiněna mnoha
dalšími faktory, nabízí se otázka, zda skutečně generace
studentů narozená po roce 1990 (toto odpovídá plošnému
zavádění ICT v podmínkách České republiky) preferuje pouze
on-line vzdělávací aktivity. Na tomto výzkumu se nepodařilo
jednoznačně prokázat ani vyvrátit existenci skupiny digitální
domorodců.
V roce 2011 byl proveden výzkum na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého. Toto šetření bylo realizováno s cílem
zjistit, jakým způsobem přijímají nové možnosti učebních
strategií za pomoci digitálních médií současní studenti vysokých
škol, kteří patří do skupiny digitálních domorodců. Podle
výsledků potvrdili hypotézu, že studenti patří do skupiny digital
natives, proto na základě svých zkušeností s ICT budou úspěšní
při plnění úkolů ve virtuálním prostoru. Studenti, ale nadále
preferují tradiční způsoby výuky (učebnice, výklad, tabule) před
výukou v elektronickém prostředí (Marešová, 2012).
Dále se touto problematikou zabývá Bořivoj Brdička na
internetovém portále Spomocník, nebo Petr Sak, Hana Nová,
Jiří Mareš a spol. (2007) v knize Člověk a vzdělávání
v informační společnosti.

Vymezení budoucí disertační práce
Ve své disertační práci chci ověřit existenci skupiny „digitálních
domorodců“ v českém školním prostředí, kteří se vyznačují
určitými
charakteristikami.
V literatuře
uváděnou
předpokládanou skupinou „digitálních domorodců“ jsou lidé
narozeni po roce 1980. V podmínkách České republiky byly
informační a komunikační technologie zaváděny až po roce
1989, efektivně kolem roku 1995. Do tohoto období tedy
zapadají žáci 2. stupně základních škol a žáci středních škol.
Výše uvedené úvahy nebyly v podmínkách českého školství
nikdy soustavně empiricky ověřovány. Teoreticky vymezené
dimenze charakteristik skupiny „digitálních domorodců“ je nutné
nejprve empiricky ověřit a tím prokázat existenci charakteristik,
pomocí kterých je možné tuto skupinu identifikovat. Jednotlivé
charakteristiky se stanoví na základě teoretické analýzy
dostupných informačních zdrojů (Brown, Prensky
–
multitasking, digitální gramotnost, preference činnosti před
statickým učením, proces učení, preference práce v týmech,
sdílení informací a osobních detailů), doplněné o výstupy
strukturovaných rozhovorů. Ověření jednotlivých dimenzí bude
realizováno pomocí shlukové a faktorové analýzy, přičemž sběr
potřebných výzkumných dat bude realizován dotazníkovým

Závěr
Rozporuplnost v názorech na existenci skupin digitálních
domorodců a imigrantů vybízí k vědeckému zkoumání této
problematiky. Pokud by se potvrdil názor, že existuje skupina
žáků či studentů (byť by do této skupiny nespadala celá
populace žáků či studentů), která je ovlivněna informačními
a komunikačními technologiemi v učení, mohlo by to vést
k diskusi nad koncepcí vzdělávání a přístupem učitelů na
jednotlivých stupních škol. Tato diskuse by mohla vést nejen
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k nutnosti inovovat některé používané výukové metody,
ale také k námětům pro další zkoumání této problematiky
vedoucí například ke zjišťování vzájemného vlivu a působení
těchto dvou sociálních skupin, jejich vzájemné interakce
či optimalizaci výukových metod. Práce bude přínosem nejen
pro pedagogiku jako vědeckou disciplínu, ale také pro její
jednotlivé disciplíny jako je například obecná didaktika,
pedagogická psychologie apod.
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EDUCATION IN MASS MEDIA, AS SEEN THROUGH THE PRISM OF CONTEMPORARY CULTURE CHANGE
Katarzyna KRYGIER- Agnieszka OTTO
Abstract
This article focuses on the contemporary reality of each person. It shows media as an important element of one’s current education.
The school must be innovative, must change, provide the possibility of mass media instrumental use, and cultural perceptions. The
article presents the reality in which young people seek identity, often without taking into account the authority of parents, church or
school. The positive and negative aspects of mass culture were shown and described, in which a man loses himself, often without
wondering where it's going.
Key words: popular culture, mass media, education, technical innovations
Introduction

of media in society, including education and, in particular
parallel education, is still growing. They are the main source of
information about the world, create the image and define the
scope of contacts with contemporary culture, shape tastes and
attitudes (Gajda, 2002, p.63).
The world is changing, has been dominated by mass
culture, the culture of instant immediacy. In contrast,
transience and constant change seems to be natural. Mass
culture merges with high culture and the media often no longer
show reality but create it. There is a lack of authority and ideas,
only 'everyday' matters. In our lives we meet and get to know
more people, but the contacts are superficial, often in virtual
reality through social networking sites. We live in a world that
at the end of the twentieth century is best symbolized by
bulimia, Viagra and AIDS, Michael Jackson and Madonna.
Culture is spinning, it seems almost that "everything can be all"

Nowadays, we are all in motion. In a world we live, it seems
that distance, language barriers or time does not matter. There
is no "natural borders" - regardless of where at the moment we
are in, we always know that we could be in any other place, we
can find out everything you want, to communicate with
whoever we want around the world. And all of it through mass
media. Media in the present life are of great importance for the
development and education of children, adolescents and adults.
Education and popular culture
Education is a process, which involves the transmission from
generation to generation of cultural heritage. This includes,
knowledge, system of values, skills, etc.. Process is carried out
mainly through the family, school and the mass media. The role
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and postmodern idea of intertextuality finds its full realization
(Melosik, 2000, p. 59). Today, for the younger generation
actors, celebrities and athletes are personal authorities and
models to follow. "This is not a teacher of mathematics, and the
Lady teaching literature, but the superstars of film and stage
are shaping the role models; it is not the content of The Doll by
Boleslaw Prus or threnodies by Jan Kochanowski is discussed on
the long break, but the articles printed in Cosmopolitan and
survival strategies of the latest blockbuster video game".
(Melosik, 2008, p. 68). The 21st century began a new era in
which nothing is so obvious, it has a close relationship with the
widely understood popular culture.

understand the text, the ability to select it is necessary, verify
the information that multiplies at an alarming rate. The role of
education is to prepare the media for selective, active
acceptance, as well as the creative use of them, which means
the development of new educational programs disseminated by
the media at the micro and macro scale (Gajda, 2002, p.71).
Inevitable, therefore, will be further development of science
and technology.
The contemporary school has to learn to see the meaning of
the world, and searching one’s own purpose, own way in life in
the face of European citizenship. Education must focus on
popular culture, because it is pervasive, has impact on all
people regardless of age, gender, education, religion and etc.

Determinants of mass culture

Media technical education

Zbyszko Melosik states that the popular culture is becoming one
of the most important factors of socialization. He accurately
analyzes its successive dimensions, including describing it as a
culture of consumption, instant, disguised and cult of the body
and sexuality. We meet with a situation in which traditional
institutions like family, school, church, lose their authority, and
their role is taken over mostly by peer group, mass media and
pervasive mass / popular culture. The author describes in detail
the paradoxes of pop culture. It states that we live in times of
mass culture, with the famous slogan "fast food- fast sex- fast
car" (Melosik, 2004, p. 69). We live within the immediacy,
focused on the cult of the body where it is important to be the
owner of a beautiful body and young age. The contraction of
time and space occurs. Identity becomes fluid and unstable,
associated only with the ever increasing pace of events focused
only on the hedonistic satisfaction.
Dominika Czajkowska – Ziobrowska rightly says that the
currently for the modern youth the biggest problem is to build
their own identity. In previous eras this problem does not exist,
because persistent patterns existed. The young man became
like his ancestors, elders today are losing their importance.
Subcultures of youth peer group are formed and gain
importance and youth is defined as a period in life where
generational conflicts intensify with the lack of bonds and
confusion. The process is favored by rapid socio - cultural
changes. (Czajkowska-Ziobrowska, 2009, p.71).
In contemporary culture comes to the inevitable changes
under the influence of increasing scientific and technical
progress. Margareth Mead leads the distinction between
postfigurative- culture in which children learn primarily from
their parents, cofigurative- in which both children and adults
learn from their peers and prefigurative- in which adults learn
from their kids (Czajkowska-Ziobrowska, 2009 , p.70).

An extremely important factor is to have technical competence
of media. Media education is to fulfill the following objectives:
production of intellectual distance to the information provided
by the media; formation the recipient's ability to analyze
information; acquire the ability to analyze information; acquire
the ability to move among the wide range of information,
accurate extraction of data needed for decision-making; gaining
knowledge about the media, their language, workshop of
creating a media statement; acquisition of competence to
recognize the ideological profiles of the media, their origins, the
emergence and development, as well as the ownership
structure; acquire the skills to maintain own identity and control
over own actions within the network (Koziel, 2008).
It is worth to mention that despite the widely recognized
general availability of the goods of modern culture there are
still barriers to the free use of it on economic grounds. This has
been related to the reproduction of cultural capital, and the fact
that not everyone in a satisfactory manner may possess
technical media competence, which in its own way also reveals
stratifying role of media education today.
Conclusion
Nowadays, education should be connected with mass culture,
education must be innovative. Education can be summarized
as: complex of classes covering the use of culture according to
the needs of its users and according to their ways of
understanding the culture (Burszta, 2002, p.71). What is
needed is a change in the terms of the comprehension of
connection between popular culture and education proposed by
various authors, where education is to make sense of human
identity and an forming the aspect of culture. Also important
are efforts to get out of the trap of ambiguous determination of
culture as better or worse.

The mass media
One of the main charges against the mass media is presenting
a false picture of reality. There are portrayed sensations rather
tragic like crimes, pathologies, corruption, and controversial life
of celebrities, often disproportionate to their co-occurrence. The
consumer lifestyle is highlighted in which beauty, youth,
success, wealth, pleasure and entertainment is the most
important. However, the biggest charge is deculturalizatin by
globalization and the growing strength of mass / popular
culture. Popular culture (Lat. popularis- common; populuspeople), popular and mass culture is disseminated by the mass
media. It connects to mass reception, desire for profit and mass
industrial technologies.
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Information society
Media make today a global information society - a society of
knowledge. It is not enough to know how to read and
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PARADOXES OF THE SACRUM AND THE PROFANE OF TECHNOCRATIC SOCIAL ENGINEERING
Barbara LASKOWSKA
Abstract
Referring to the concept of Zygmunt Bauman today we live in a world of liquid modernity. At its base lies the logic of eliminating the
conditions characteristic for the solid period of modernity. The features of postmodern society manifest themselves in many fields and
contexts of life of the individual. The main symptom, and at the same time-I believe - is best characterized of our times is the spread
of consumer life-style technology of society social life . There is no doubt that "the world of consumption and the world of things
becomes so attractive qualities, so far unprecedented. It is the last and the only claim of freedom. The man becomes a person through
consuming mass-produced goods "1
Units living in a society flooded by goods and modern technology, which become constant, though continually variable part of life.
This makes it all the more “cyborgizating” to: relationships, partnerships, religion and the wider spirituality. It's metaphysical, it
becomes increasingly technical, and what technique related, theological. Technocracy it is therefore irrelevant to the humanistic
dimension of man. The computer becomes a god, and the temples shopping malls. Our apartments and houses are packed with
intelligent technology, which is becoming increasingly antropomorfizuje at the same time causing the digitization of man.
These phenomena are not indifferent to the functioning of the educational, professional and spiritual man. The values that were
important in the past, today are relativized. Lifestyle, promoted a few years ago, now it is only one of the multitude of possible choices.
More often we dump the responsibility on the machinery, electronics, computers and the Internet network becoming more and more
helpless mortals turer on technocratic reality. As it turns out, or technical training, or general, can not function without each separately
in the modern world. Therefore, I would like in my article describe the correlation between these two areas and essences of their
significance for education and life post-modern units.
Key words: lifestyle, technocratic, liquid modernity, cyborg, profanum, Sacrum
1. Selected contexts of the sacrum and the profane in
the modern world

even in front of oneself". It can therefore be concluded that
the consequence of the modern consciousness crisis is a "crisis
of faith in that history of human thought is one-way, linear
development and progress, the purpose of which is getting
fuller and more perfect appropriation, or, in other words,
representation, capture, description the essence, the basics –
the foundation of human nature, the truth." It is also a crisis of
faith "in the central to modernity value of novelty category" or
– as further writes the author, "the ability of the human mind
to continually create new visions, projects, utopias, values,
meanings, which is a generator of historical becoming and
progression".

Contemporarily, the values that were considered metaphysical
constitute one and less chosen alternative way of life. Today it
is not proper to write about beauty, truth and goodness, the
more one should not write seriously and with approval. In
technicized world created by electronic devices, a person does
not have the will to invest in long lasting commitment and
effort. Consequently, it affects the moral choices people. There
is no wonder that many years ago, Friedrich Nietzsche said
that " history of moral feelings is the history of error error –
error of responsibility", for if in terms of good and evil one is
responsible for the consequences, deeds, motives, and the
whole essence of it, one is not responsible for anything.
Cyborg human, more rarely has the opportunity - at his own
request - to commune with beauty, truth and goodness, and
with another human being. Facebook, twitter, Viber, iPhones
are networks and programs enabling and also replacing the
real life of the modern people. At this point, inevitably raises
the question of which life is real? When this standard is to use
a variety of mobile applications, and the phone itself may
constitute whole human world, can one’s life be seen as
unreal? After all, in liquid modernity "there is nothing which
would allow assessing someone's behavior. Because of this no
values are allowed to be impose, nor prohibit committing
desired acts. In view of the choices made by other people one
needs to take an attitude of respect and reverence. Tolerance,
in terms of postmodern philosophers should go as far as there
was no need to justify one’s decisions or before others, or

2. Morality paradoxes of techicized human
Postmodern individual no longer feels the presence of God.
Together with him was removed what metaphysical. "God
'dies', killed by religion, by the yearn of truth, which those
faithful always cultivated, and which has now led them to
discover that He, too, was a mistake, without which one can
now get around". As famously Kubicki put it " Nietzschean
superman kills God, makes His death mask, and then assumes
it on one’s face - the first and last face of one’s own life. God is
a human who has the courage to finally live with hope of other
necessity of death". Postmodern world is a world in which there
are no universal truths and principles; it is a world of values
relative values, seeking to maximize pleasure. In this very
world, it is specific to pretend. At this point it can be said that
the world of technical innovations, deprives people of
opportunities to create multiple personality traits such as

90

Časopis Technika a vzdelávanie, 3, 2014, č. 2
interpersonal skills, savoir vivre, to cope with difficult
professional and private situations (sic). Imagine a world
without electricity, internet, computers, mobile phones, credit
cards, digital television, eLearning, cars, airplanes, GPS, fresh
water supply. Disaster, isn’t it?
For example, today mobile phones give us the ability to
carry all your personal and business life in one small device.
Millions of applications developed for iPhones give us unlimited
use with a variety of more or less necessary functions. For
example, we have medical applications, thanks to which we can
study the pressure and pulse rate, blood sugar levels. We have
direct contact with our doctor, check the list of reimbursed
medicines, and learn from the experiences of parents around
the world of the possibilities of sick child care. We can also
program a schedule of physicals and visits to the doctor. We
also have apps that make life and training easier for athletes,
along with the calculation of distance traveled, either ridden or
by feet, of which we can boast in social networks, BMI or
nutritional value of consumed products. There are also
educational apps that offer us a wide range of immediate
knowledge of many fields of science. We can also learn
a foreign language or translate directly browsed web pages. We
can distinguish a number of applications that facilitate daily life:
recipes, the mobile phone as remote control for all devices, the
phone dealing with a family budget, phone to remind of
important events or informing what to wear in the context of
forecasted weather, phone confessional or saying prayers. It
can just be enumerated on number of pages of text what are
the possibilities of contemporary engineers creativity. But in the
long term I think that nihilism, relying on the acceptance of
appearances - in which the value is what it is no longer the
value, as Nietzsche would say. And "everything, which so far
made metaphysical assertions precious, terrifying, pleasurable,
for the people, which generated it is passion, error and selfdeception". From this perspective denial, rejection, or
relativization of previously accepted standards, principles and
values seems to be non-accidental, of course, in the
postmodern era. Gianni Vattimo believes that thinking focused
on what is proximate is thinking of error although it is not about
"thinking the not - truth ', but to look at, how " ' false
'constructions of metaphysics, morality, religion, art arise and
pass away" – these errors are only "continuity of reality"
because there is no longer any truth, or what might questioned
about the truth.

demands even through fight. "There are no rights or obligations
that would restrict it; how much it wins, depends on the force.
Hence the status naturalist of man: the struggle of all against
all". To make sure this battle does not spill out of control the
cooperation essential, especially today, between technical
sciences and the humanities. If a person finds it difficult to be a
human being, then maybe there is a chance that electronic
novelties were human? Personally, in case of losing control I
find myself lost in opportunity, which gives me a cell phone. In
the past I would have to seek the solution of the problem,
today more and more often the one which does this for us is no
longer the computer but iPhone. Dominika CzajkowskaZiobrowska makes a splendid note that this situation, forces on
the ground of education rise of media pedagogy, through which
humanists acquire technical knowledge. It has to serve creating
media literacy, understanding their messages, as well as the
acquisition of technical skills to their learn how to use them.
Both students and teachers are the first to know the news in
the media market, which means that they are not socially and
professionally excluded due to lack of skills needed in the
modern world.
I think that Plato would be inconsolable living in the
postmodern era. His great triad of Beauty, Truth and Good
hierarchical from lowest to highest, from what is "animalistic" to
what is "spiritual" in the postmodern era has been relativized.
Unfortunately, this era exemplifies the sad? truth: the fall of the
great ideals and values ... Let us not pray to the machines.
Let's go with the family to church. Do not see the world
through phone, just go with the loved ones for a walk around
our neighborhood. Meet up with friends in the pub, not on
facebook ... Is it still possible today?
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3. Cyborg against man or man choosing a cyborg?
It is worth to refer to Thomas Hobbes, to delineate a certain
tendency - in my opinion - characteristic to the postmodern era.
Hobbes believed that individual is by nature a social being. It is
selfish being. Guided by instincts and own desires. The most
important are one’s own matters, for he loves himself and only
good is its own good. In this context, if there is no authority
people begin to fight against each other. "Everything is good if
it serves the objectives of the individual and at the same time
can be bad for another one, which interests are at loggerheads.
Another measure of good and evil nature does not know.
"Therefore, an individual tries to do everything one’s selfishness

dr Barbara Laskowska
College of Technology and Humanities, Personnel for Europe in
Poznań, Poľsko
e-mail: pedegogigos@wp.pl

91

Časopis Technika a vzdelávanie, 3, 2014, č. 2

GRAFICKÁ KOMUNIKÁCIA V ŠTUDIJNOM PROGRAME UČITEĽOV PREDMETU TECHNIKA
GRAPHIC COMMUNICATION ACROSS THE CURRICULUM TEACHERS OF THE SUBJECT TECHNOLOGY
Danka LUKÁČOVÁ
Abstrakt
Zvyšovanie kvality vzdelávania na univerzitách je možné len vtedy, ak poznáme edukačné obsahy študijných programov, ktoré
konfrontujeme s reálnym uplatnením absolventov v praxi. Riešitelia úlohy KEGA 035UKF-4/2012 Program rozvoja priestorovej
predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania sa v úlohe zaoberajú schopnosťou študentov využívať grafickú komunikáciu v
praxi – ako v príprave učiteľa, tak aj v samotnej výučbe.
Kľúčové slová: učiteľ predmetu technika, študijný program, grafická komunikácia
Abstract
Improving the quality of education in universities is possible only if we know the contents of educational curricula, which are
confronted with a real Graduate. Investigators of KEGA 035UKF-4/2012 Program of the space imagination development of the lower
secondary level learners are dealing with the role of the ability of teachers to use the graphical communication in practice - as in
teacher training, as well as teaching itself.
Key words: teacher of the subject technology, curriculum, graphic communication
Úvod

Z tohto prehľadu vidíme, že komunikačná kompetencia je
samostatná kompetencia v profile učiteľa, ale tiež je súčasťou
aj ďalších kompetencií, pretože bez efektívnej komunikácie v jej
rôznych podobách nie je možné zvládnutie ani odborných
kompetencií, ani psychodidaktických, diagnostických atď.
Význam grafického znázornenia, čítania obrázkov a grafov je
pre prax dôležitý faktor (Vallo, Rumanová, Vidermanová,
Barcíková, 2013). V našom príspevku sa preto budeme
zaoberať tým, aká je príprava učiteľov predmetu technika
v oblasti komunikácie v technike, teda v grafickej komunikácii
na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Profil učiteľa predmetu technika by mal byť adekvátny profilu
žiakov technických škôl, ktorých vzdeláva. Mal by preto
obsahovať priestorovú predstavivosť, matematické nadanie,
logické myslenie, túžbu po objavovaní nového, schopnosť riešiť
teoretické problémy až do realizačnej podoby, technickú
tvorivosť (Blaško, 2013, Beisetzer, Vrškový, 2008). Dôležitou
súčasťou vedomostí a zručností učiteľov technických predmetov
je technická a priestorová predstavivosť. Komunikácia
prostredníctvom technických výkresov si vyžaduje komplexné
vnímanie a chápanie technických súvislostí, čím sa kladie dôraz
na technickú a priestorovú predstavivosť (Kunová, Bánesz,
2013, s. 77). V technike i umení je práve priestorová
inteligencia zdrojom poznávacích procesov, prostriedkom
k formulácii i riešeniu problémov, nástrojom myslenia. Spolu
s jazykovou inteligenciou podmieňuje rozvoj ostatných typov
inteligencií. Z uvedených dôvodov by v príprave učiteľov
predmetu technika predmety zamerané na komunikáciu –
grafickú, verbálnu, či neverbálnu mali patriť k najdôležitejším už
z hľadiska profesie učiteľa a kompetencií, ktoré by mali tvoriť
jeho profil:
Odborno–predmetové kompetencie - dôkladná znalosť
obsahu vzdelávania predmetov, ktoré učiteľ vyučuje.
Psychodidaktické - vytvárať priaznivé podmienky pre
učenie, t. j. motivovať žiakov k poznávaniu, učeniu; aktivizovať
a rozvíjať ich schopnosti, kľúčové kompetencie atď.
Komunikačné - spôsobilosť efektívne komunikovať so
žiakmi, kolegami, nadriadenými, rodičmi žiakov, sociálnymi
partnermi a pod.). Táto kompetencia a odborno–predmetová
kompetencia v sebe syntetizujú komunikáciu v technike –
komunikáciu grafickú, slovnú, priestorovú predstavivosť, tvorivé
myslenie.
Diagnostické - validne, reliabilne, spravodlivo a objektívne
hodnotiť učebné výkony žiakov; zistiť ich postoje k učeniu,
škole, životu, ako aj ich problémy.
Plánovacie a organizačné - efektívne plánovať
a projektovať výučbu, vytvárať a udržiavať určitý poriadok
a systém vo výučbe a pod.
Poradenské a konzultatívne - poradiť študentom pri
riešení ich problémov, a to nielen študijných atď.
Sebareflexívne – reflexia vlastnej práce (Bajtoš, Šnajder,
Orosová, Kireš, 2009).

Analýza bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo
technickej výchovy
Predmety študijného programu sú rozdelené na povinné,
povinne voliteľné a voliteľné. Povinné predmety musí študent
absolvovať v plnom rozsahu, z povinne voliteľných a voliteľných
predmetov si vyberá približne polovicu zo zoznamu týchto
predmetov podľa svojho zamerania, príp. iných kritérií.
Povinné predmety tvorí 20 predmetov s celkovým rozsahom
132 hodín prednášok a 888 hodín seminárov a cvičení (spolu
1020 h). Predmety by sme mohli rozdeliť podľa obsahu do
týchto skupín:
1. odborné predmety: Materiály a technológie, Grafická
komunikácia
v
technike,
Technická
mechanika,
Elektrotechnika, spolu 300 h, čo tvorí približne 29 %.
2. odborné predmety didaktické: Metodika praktického
výcviku I., Metodika praktického výcviku II., Metodika
praktického výcviku III., spolu 108 h, čo tvorí približne
11 %.
3. prakticky zamerané predmety: Technické praktiká,
Technická tvorba, Exkurzia I., Exkurzia II., Konštrukcia t.
modelov, spolu 216 h, čo tvorí približne 21 %.
4. pomocné predmety: Prírodné vedy v technike, Technická
terminológia, Základy komunikácie, Semestrálny projekt,
spolu 180 h, čo tvorí približne 18 %.
5. predmety zamerané na zručnosti s IKT: Tabuľkové
procesory, Tvorivosť v technike, Databázové systémy,
Informačno - komunikačné technológie, spolu 216 h, čo
tvorí približne 21 %.
Odborné didaktické predmety majú za úlohu pripraviť učiteľa
odborného výcviku na vedenie výučby na strednej odbornej
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škole. Prakticky zamerané predmety budujú a rozvíjajú u
študentov zručnosti a návyky v psychomotorickej oblasti,
potrebné na praktickú výučbu na základných, resp. stredných
školách. Pomocné predmety pripravujú študentov na zvládnutie
ďalších odborných predmetov, resp. zlepšujú niektoré
kompetencie študentov. Predmety zamerané na zručnosti s IKT
rozširujú poznatky študentov najmä v oblasti práce s
tabuľkovými procesormi a databázovými systémami.
Vidieť, že prevahu čo do počtu predmetov v povinných
predmetoch bakalárskeho štúdia, majú prakticky zamerané
predmety. Avšak ich celkový počet hodín nie je najvyšší
z uvedených skupín a je totožný so skupinou predmetov
orientovaných na IKT. Praktické predmety sú orientované
najmä na prácu s rôznymi druhmi materiálov s využitím
klasických nástrojov a náradia pre ručné obrábanie materiálov.
Odborné predmety tvoria úvod do materiálovedy,
technického
zobrazovania,
technickej
mechaniky
a elektrotechniky. Z celkového počtu hodín majú najväčší
priestor, čo je aj zodpovedajúce zameraniu študijného
programu. Z názvov jednotlivých predmetov je možné
predpokladať, že absolventi sú pripravovaní prednostne pre
strojárske a elektrotechnické odbory. Tieto predmety rozvíjajú
prednostne odborno-didaktické kompetencie učiteľa a to
v predmetoch grafická komunikácia v technike a technická
mechanika.
Študenti si počas bakalárskeho štúdia majú možnosť vybrať
z ôsmich povinne voliteľných predmetov. Ich profilácia je
zabezpečená predmetmi elektrotechnické materiály a aplikácia
výpočtovej techniky do oblastí elektrotechniky a technického
kreslenia. Predmet tepelné spracovanie kovov je orientovaný do
oblasti strojárstva. Týmito predmetmi sa môžu študenti
profilovať v odbore, v ktorom predpokladajú svoje uplatnenie.
Ďalšie predmety sú zamerané všeobecne do oblasti plánovania
a riadenia výroby a kvality výroby ako aj pre oblasť BOZP.
Povinne voliteľné predmety sú zaradené do výučby v 2. a 3.
ročníku bakalárskeho štúdia. V 2. aj 3. ročníku si môžu študenti
vyberať zo štyroch predmetov. V 2. ročníku sú všetky predmety
ukončené hodnotením PH (priebežné hodnotenie) a študent
získa ich absolvovaním 3 kredity. V 3. ročníku sú dva predmety
ukončené skúškou za 6 kreditov a dva predmety sú ukončené
PH za 3 kredity.
Všetky predmety okrem multimediálnej podpory výučby sú
teoretického charakteru. Predmety v 2. ročníku sú zamerané na
ekonomiku, oblasť technológií materiálov a grafickú
komunikáciu s pomocou softvéru Autocad. Z hľadiska
systémového prístupu má grafický softvér podporiť aplikáciu
počítača v činnostiach špecifických a jedinečných pre predmet
technika. Z oblasti komunikácie rozvíja predmet aplikácia
výpočtovej techniky odborné kompetencie budúceho učiteľa
v oblasti grafickej komunikácie pomocou výpočtovej techniky
a programu Autocad. Predmet multimediálna podpora výučby je
orientovaný na tvorbu multimediálnych učebných pomôcok,
ktoré tiež formujú komunikačné kompetencie učiteľa predmetu
technika smerom ku komunikácii učiteľ – žiak.
Voliteľné predmety sú zaradené do výučby v 2. a 3. ročníku
bakalárskeho štúdia. V 2. aj 3. ročníku si môžu študenti vyberať
z dvoch predmetov. V 2. ročníku sú predmety ukončené
hodnotením PH (priebežné hodnotenie) alebo A (absolvoval)
a študent získa ich absolvovaním 3 kredity. V 3. ročníku sú
obidva predmety ukončené A za 3 kredity.
Všetky predmety sú orientované na praktické činnosti,
neobsahujú predmety zamerané na grafickú komunikáciu, ani
iné formy komunikácie.

Analýza bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo
technickej výchovy
Predmety sú aj na druhom stupni rozdelené na povinné,
povinne voliteľné a voliteľné. Povinné predmety tvorí 12
predmetov s celkovým rozsahom 84 hodín prednášok a 468
hodín seminárov a cvičení (spolu 552 h). Predmety by sme
mohli rozdeliť podľa obsahu do týchto skupín:
1. odborné predmety: Technika a životné prostredie,
Aplikovaná elektrotechnika, Stroje a mechanizmy, Dejiny
vedy a techniky, Ekonómia, spolu 240 h, čo tvorí približne
43 %.
2. odborné predmety didaktické: Didaktika techniky, spolu
60 h, čo tvorí približne 11 %.
3. pomocné predmety: Svet práce, Vedecký experiment,
Metodika tvorby diplomovej práce, spolu 84 h, čo tvorí
približne 15 %.
4. predmety zamerané na zručnosti s IKT: Počítačová
grafika CAD, Operačné systémy, Aplikácia IKT, spolu 168 h,
čo tvorí približne 30 %.
Odborné predmety majú širší záber ako na bakalárskom stupni,
obsahujú predmety zamerané na elektrotechniku, strojárstvo a
ekonómiu. Z celkového počtu hodín majú najväčší priestor, čo
je aj zodpovedajúce zameraniu študijného programu.
Z predmetov, ktoré patria do tejto skupiny, môžeme sledovať
rozvoj grafickej komunikácie v aplikovanej elektrotechnike a
strojoch a mechanizmoch. V obsahu predmetov sú
zakomponované prvky grafickej komunikácie najmä v používaní
symbolov pre jednotlivé druhy súčiastok ako aj pri kreslení
náčrtov strojov a jednoduchých mechanizmov.
Odborné didaktické predmety majú za úlohu pripraviť
učiteľa na vedenie výučby na strednej odbornej škole.
V didaktike sa budúci učitelia učia ako svoje odborné
kompetencie (aj v oblasti grafickej komunikácie) sprostredkovať
žiakom a ako ich aktívne zapojiť do tohto procesu. Druhou
najväčšou skupinou sú predmety zamerané na vedomosti
a zručnosti s IKT, ktorých výučba tvorí 30 %. Ich obsah je
orientovaný na počítačovú grafiku, operačné systémy
a aplikačné využitie IKT vo vyučovacom procese. Z týchto troch
predmetov dva sú zamerané na rozvoj aj grafických
komunikačných zručností učiteľov technických predmetov.
Pomocné predmety pripravujú študentov na zvládnutie
vstupu do zamestnania a tvorbu diplomovej práce, pričom
práve predmet metodika tvorby diplomovej práce rozvíja
grafickú komunikáciu učiteľov. Ako vidieť, každá skupina
predmetov obsahuje možnosti na rozvoj grafickej komunikácie
alebo komunikácie vôbec. Keďže komunikácia je spoločným,
syntetizujúcim prvkom v kompetenciách učiteľa, je naozaj veľmi
dôležité, aby bola zaradená do každej skupiny predmetov
študijných plánov učiteľov.
Záver
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím (pred rokom 2008)
študijné plány obsahujú viac predmetov orientovaných na
informačno – komunikačné technológie, čo odráža celkový
vzostup dôležitosti informačno – komunikačných kompetencií
žiakov a študentov na všetkých stupňoch vzdelávania.
Osvojenie si grafickej komunikácie
je jedným z cieľov
technického vzdelávania. Aby bol tento cieľ splnený, je
potrebné rozvíjať grafické zručnosti študentov, ich motorické
zručnosti
a zároveň
rozvíjať
tvorivosť
a predstavivosť
(Tomková, 2013). V ďalšom období by študijné plány pre
učiteľov techniky mali okrem komunikačných kompetencií
zohľadniť rýchly rast poznatkov z techniky a technológií, hlavné
odvetvia priemyslu na Slovensku tak, aby sprostredkovali
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študentom aktuálne vedomosti a zručnosti potrebné pre ich
úspešný vstup na trh práce.
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SYNERGETICKÉ EFEKTY V LOGISTICKÉM MYŠLENÍ FIRMY
SYNERGETIC EFFECTS IN LOGISTIC THINKING OF THE FIRM
Miroslav MERENDA
Resumé
Příspěvek seznamuje čtenáře s problematikou manažerského pojetí logistického potenciálu firmy. Zabezpečení správného fungování
systému řízení každé organizace v současné době vyžaduje, aby byla zajištěna propojitelnost všech částí systému řízení na bázi
systémového rozhraní. Využitím systémového rozhraní v ekonomickém řízení je možné přispět k řešení takových propojení dílčích
systémů, které se vymykají lineární vývojové dynamice a dotýkají se vzniku nových kvalit a efektů, které pojímáme synergeticky.
Význam synergetického přístupu ke zkoumání kvalitativních změn je v tom, že vysvětluje, proč se systém změní za určitých
stanovených okolností i v rozporu s tím, že tzv. řídící parametr se mění kontinuálně. Cílem synergetické analýzy každého procesu je
dospět k vyjádření potenciálu jako funkce parametru uspořádání.
Klíčová slova: Synergetika, systémové rozhraní, řídící parametr, potenciál, logistika, firma
Abstract
The paper deals with the problem of manager interpretation of the logistic potential in the firm. Securing of the right function of the
management requires a connectivity of all parts of the management system on the base of system interface. Using system interface in
economical management is possible to contribute to a solution of the connection of part systems that are getting out of the linear
dynamics and that are concerning of new qualities and effects formation. We approach them synergetic. The meaning of synergetic
approach to a research of quantitative changes is in an interpretation of system changes depended on given circumstances that are
contrary to continual changes of the managing parameter. The target of the synergetic analysis of each process is to come to an
expression of the potential as a function of the arrangement parameter.
Key words: Synergetics, system interface, managing parameter, potential, logistics, firm
Úvod

oblastí těchto společenskovědních disciplín. Výsledkem těchto
spojení není dílčí efekt, ale efekt synergický, jenž se projevuje
v tvorbě vzájemně výhodných vnitřních a vnějších sítí
angažovaných subjektů nejen v oblasti ekonomické.

Standardní ekonomie vychází z předpokladu, že člověk usiluje o
nejlepší možnou z dosažitelných situací. Prostor pro
rozhodování je omezen finančně, technologicky, právně,
sociálně i morálně. Problém maximalizace prospěchu vede
k upřednostňování situace na samotné hranici množiny
přípustných řešení.
Maximalizace zisku v souladu s modelovým chováním typu
homo oeconomicus i v této oblasti zákonitě vede k situacím na
hranici společenské přípustnosti, kdy spolupráce kolabují,
sociální poměry se chaotizují a vznikají konflikty a spory, jejichž
řešení lze jen obtížně považovat za účelné a hospodárné
vydávání lidské energie a dalších nezbytných zdrojů. Jde
o uchopení a zároveň pochopení lidské soudržnosti projevující
se v nesobeckých preferencích a sounáležitostech se
společenstvím (1) v rámci ekonomického chování individuí. Jde
v podstatě o průnik ekonomie, sociologie i psychologie, tzn.
Propojení potenciálu přírody, techniky, ekonomiky, etiky aj.

Využití synergetických postupů v ekonomii
Ekonomické systémy jsou velmi dynamické systémy
s množstvím nelineárních souvislostí, a proto představují ideální
oblast pro uplatnění synergetických metod. Synergetika, tak
jako metoda zkoumání vzniku nových kvalit bez zřetele na
kvalitu subsystémů, přerostla hranice jednotlivých speciálních
věd. Nejvážnější gnozeologický význam synergetického přístupu
ke zkoumání kvalitativních změn je v tom, že přirozeně
vysvětluje, proč se systém najednou změní za určitých přesně
stanovených okolností i v rozporu s tím, že tzv. řídící parametr
se mění kontinuálně. Cílem synergetické analýzy každého
procesu je dospět k vyjádření potenciálu jako parametru
uspořádání. Parametrizace vlastností systému řízení, jeho prvků
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nebo vazeb umožňuje zajistit vyšší míru jeho homogenity
a integrity, odstranění heterogenních vlastností. (2)
Vysoká výkonnost vzniká z vytvoření maximální hodnoty
firmy, kterou společnost vlastní- jinými slovy, z vynikajícího
řízení hodnoty. Stát se manažerem hodnoty vyžaduje ochotu
přijmout nezaujatý hodnotově orientovaný pohled na činnost
firmy, tj. ochotu přijmout příležitost k tvorbě přírustkové
hodnoty. (3)

prostředí, jako souhrn podstatných externích (makroprostředí a
mezzoprostředí) a interních (mikroprostředí) vlivů. (5)
Logistický potenciál (propustnost či průchodnost logistického
systému) lze chápat jako schopnost logistického systému
poskytovat v určitém časovém prostoru a ve vymezených
podmínkách výstupy vyjádřené objemem, věcnou strukturou,
environmentální způsobilostí a spotřebovanými zdroji. (7)

Formování potenciálu firmy ve smyslu ekonomické
sounáležitosti
Problematika egoismu a altruismu, jakožto alternativy
rozhodujícího se člověka, učinil předmětem svého zájmu již
Adam Smith ve své Teorii morálních citů. (4) Altruismus je dle
laureáta Nobelovy ceny za ekonomii Herberta A. Simona (5)
takové chování a jednání, které redukuje (částečně) schopnost
člověka prosazovat sebe na úkor druhých.
Od dob Smithových se ekonomie potýká s paradoxem, který
se dá vyjádřit takto:
Konkurence, pojímaná jako protivnictví vázané jen
univerzálními pravidly, je spontánně záporně chápána, ačkoli je
zdrojem veřejného blaha. Proti ní je stavěná a eticky kladně
hodnocená spolupráce, i když v dynamickém světě může
dlouhodobě mařit konkurenci a tím způsobovat zaostávání
i veřejnou nouzi.
Smith tak zřetelně představuje novodobou dynamickou
společnost jako svět, který je odvozen z dělby práce, tj. smluvní
spolupráce, prosazující se na základě soutěže. Účinná smluvní
spolupráce je cílem a trh účinným prostředkem jejich dosažení.
(6)
Nedegenerovaná soutěž místně poškozuje vybrané
účastníky, aktuálně ohrožuje všechny vyloučením ze zisku
a soutěže. Celospolečensky a dlouhodobě se to však všem
vyplácí. Spolupráce zpravidla generuje prospěch všech
zúčastněných a je sama sebou dostatečně zdůvodněná, ale
vzhledem k tomu, že zisk je zajištěn zpravidla pouze pro určitou
podskupinu veřejnosti, na úrovni společenské vyvolává silné
konflikty kolektivních zájmů a tlaky na ochranu před
konkurencí. Otázka volby sounáležitosti se proto snoubí
s ochotou či neochotou riskovat.
Nejrozšířenějším ekonomickým účelovým společenstvím je
organizace- firma. Rozhodujícím jevem, který umožní firmám
překonávat ohrožení, oslabení aj. je vzájemná důvěra.

Obrázek 1 Logistický potenciál podniku v kontextu
podnikatelského prostredí
Logistický potenciál je ovlivněn řadou faktorů, mezi které patří:







Logistický potenciál firmy
Vzhledem k tomu, že v odborné literatuře není kategorie
logistického potenciálu zatím rozpracována, považuji za
užitečné tuto kategorii vymezit a definovat její funkčnost
a zařazení v podnikatelském potenciálu, jehož podstatou je
dobrovolné sdílení hodnot, představ a přístupů k řešení
zmíněných společenských a podnikatelských vztahů. Pro
úspěšné naplňování těchto cílů musí mít firma vyvinutou
vícerozměrnou strukturu, v níž dimenze přírodní (věcná,
prostorová, časová) a dimenze společensko- ekonomická
(dimenze
účelnosti
a
účinnosti)
definuje
možnosti
podnikatelského potenciálu.
Základem je technologická provázanost firmy, kde ústřední
linií je vertikální tok spojující hlavní výstupy s hlavními vstupy
firmy. Druhý rozměr se zaměřuje na vymezení složek firmy,
naplňujících určité vnitřní a vnější funkce. V tomto zorném úhlu
je nutné jasně definovat technologické jádro profilující firmu
technologicky. Třetím rozměrem je hierarchické uspořádání
firem ve smyslu typologie. Účelem je „neztratit“ technologické
jádro. Čtvrtým rozměrem je vymezení podnikatelského

četnost rozhraní a jejich charakter
kvalitativní způsobilost a zastupitelnost článků sítí
kapacitní vyváženost jednotlivých článků v časovém režimu
prostorové rozmístění článků sítě ve vazbě na rozhraní
způsob propojení článků v úsecích sítě
kapacita a výkonnost článků sítě v okruhu svých funkcí aj.

Tyto faktory logistického potenciálu ovlivňuje řada řídících
nástrojů a mechanismů, mezi které patří:





motivační nástroje
schopnosti lidského činitele
zvolená metodika podnikatelské diagnostiky
podnikatelská terapie

Cílem logistického potenciálu je jeho pružné využívání jako
souboru kroků k nastolení žádoucího nebo požadovaného stavu
firmy tak, aby sladěnost či vyváženost cílů firmy se jevila
synergicky, tj. aby celkový efekt převyšoval součet efektů
jednotlivých částí. Strategie logistického potenciálu musí
neustále pružně reagovat na strategické rozhodování firmy
v rámci svého potenciálu (viz obr. č. 1)
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Závěr
Pochopení uvedených procesů vyžaduje kombinaci znalostí
z různých vědních disciplín a cit pro monitorování a diagnostiku
nových jevů v praxi tak, aby výskyt synergetických efektů
v logistickém potenciálu firmy byl logickým vyústěním
synergetických zákonitostí v ekonomice.
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MATERIÁLY, KTORÉ ZMENIA NÁŠ ŽIVOT
MATERIALS WHICH CHANGE OUR LIFE
Petra KVASNOVÁ
Abstrakt
Na špecifické prípady sa používajú špeciálne určené materiály, ktoré sa vyznačujú určitou vlastnosťou alebo vlastnosťami, ktoré
zabezpečujú dostatočnú životnosť celej aplikácie. V súčasnosti sa vyvíjajú materiály s vlastnosťami, ktoré prevyšujú vlastnosti
klasických materiálov, hlavne čo sa týka ich hmotnosti, pevnosti a optických vlastností.
Kľúčové slová: materiály, špeciálne vlastnosti
Abstract
To specific cases are used specially designed materials that are characterized by certain features or characteristics that provide
sufficient durability of the entire application. Currently developing materials with properties, that exceed the properties of traditional
materials, especially with regard to their weight, strength and optical properties.
Key words: materials, special properties
Úvod

je možné prepínať pomocou zapnutia/vypnutia elektrického
prúdu. Konkrétne aplikácie môžu byť rôzne, za pozornosť ale
stojí napríklad látky, ktorá elektrické signály vytvára spontánne
a selektívne v malom merítku, takže sa rôzne rozteká a tvrdne.
Dalo by sa to napr. použiť pre materiál, ktorý by sám opravoval
svoje lokálne poškodenia. Takto „inteligentná“ materiálu by
však našiel uplatnenie vo viacerých oblastiach.

Spočiatku mali ľudia prístup iba k obmedzenému počtu druhov
materiálov prírodného pôvodu – kameň, drevo, hlina, koža
a pod. Postupom času odhaľovali techniku výroby materiálov so
stále lepšími vlastnosťami – keramika, rôzne kovy. Neskôr
odhalili možnosť meniť vlastnosti materiálov tepelným
spracovaním a pridávaním prísad. Následne prenikali aj do
poznania vzájomného vzťahu medzi štruktúrnym zložením
materiálov a ich vlastnosťami a na základe toho aj vyrábali
nové, v prírode sa nevyskytujúce materiály. V súčasnosti máme
k dispozícii tisíce rôznych materiálov, ktoré sú schopné splniť
potreby ľudí ako sú kovy, polyméry, keramika, kompozity,
avšak výskum materiálov sa nekončí.

Grafen
Veľa vedeckých tímov sa zaoberá uhlíkom, a to hlavne kvôli
materiálu grafen. Ten je vlastne tenkou vrstvou uhlíka veľkosti
jedného atómu. Vďaka tomu, že grafen je prakticky priesvitný
a dobre vodivý, sa v súčasnosti vo veľkom používa hlavne
v dotykových displejoch, svetelných paneloch a v solárnych
článkoch. Jeho použitie ale bude pravdepodobne narastať,
pretože sa očakáva, že by mal nahradiť v elektronike kremík.
Využívať by sa mohol napríklad aj na výrobu ľahších
a trvalejších batérií. Medzi unikátne vlastnosti grafenu sa
uvádza jeho vysoká tepelná vodivosť, ktorá v prípade grafenu
nie je vnútornou vlastnosťou materiálu (Faourierov zákon), ale
závisí od veľkosti a tvaru vzorky. Fourierov zákon v prípade
grafenu neplatí, pretože sa zistilo, že čím dlhšie sú pásky
grafenu, tým viac tepla dokážu preniesť na jednotku dĺžky
(resp. hmotnosti), pričom tepelná vodivosť rastie logaritmicky.
K javu dochádza v dôsledku toho, že dĺžka materiálu zvyšuje
pevnosť chemických väzieb a teplo sa potom môže šíriť
s menším rozptylom. Teplotná vodivosť v mikromerítku má
významnú aplikáciu v chladení elektroniky. Pri grafene s veľkou

Materiál, ktorý sa vie prepínať medzi kvapalinou a
kovom
Nemeckí a čínski vedci tvrdia, že vyvinuli látku, ktorej tvrdosť
a s ňou súvisiace vlastnosti sa dajú prepínať prakticky jedným
pokynom – zapnutím tlačítka.
Základom postupu bola korózia zlata alebo platiny
kyselinami. Práve to, že zlato a platina s kyselinami „ochotne“
nereagujú, umožnilo vytvoriť komplikovanejšiu štruktúru
(menej ušľachtilé kovy by sa za týchto podmienok rozpustili) –
v kove vznikla sústavu dier a kanálikov a výsledkom bol
v nanomerítku pórovitý materiál. Póry sú potom naplnené
vodivou kvapalinou, napr. solným roztokom. Výsledkom má byť
hybridný materiál s premenlivou tvrdosťou, ktorého vlastnosti
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tepelnou vodivosťou sa predpokladá, že súčiastky by sa mohli
de facto chladiť samé.

Obrázok 1 Štruktúra grafenu

Obrázok 2 Grafen na cieľovej ploche
Vytváranie súvislých, rozsiahlych a trvalých vrstiev grafenu či
oxidu grafenu bolo však veľmi obtiažne. V praxi sa vyskytovali
časté poruchy v jednoatomárnom šesťuholníkovom pletive
grafenu, nepravidelnosti a nespojitosti. V súčasnosti sa však
vyvinula nová metóda, vďaka ktorej je možné na rôznych
materiáloch vytvárať veľmi kvalitné povlaky z grafenu alebo
oxidu grafenu. Metóda spočíva vo vysokorýchlostnom
(nadzvukovom) nástreku kvapaliny na povrchy materiálov. Táto
rýchlosť sa dosahuje prechodom tzv. de Lavalovou tryskou
(dýzou), podobne ako v mnohých tryskových (reaktívnych)
motoroch. V najužšom mieste tejto trysky dosahuje kvapôčka
rýchlosť zvuku a po expanzii von z trysky sa už jedná o rýchlosť
nadzvukovú. Vývinom takéhoto grafenovho nadzvukového
spreja je možné začať experimentovať s rozstrekovaním
grafenových vločiek, umiestnených vo vhodnom roztoku, na
rôzne plochy a materiály. Po nasprejovaní sa nosná kvapalina
z povrchu rýchlo odparí a zostáva len vrstva dobre
rozmiestnených a štrukturovaných grafenových vločiek, ktoré sa
ani zbytočne nezhlukujú, a ani medzi sebou nemajú príliš veľké
medzery. Pomocou tohto procesu nástreku došlo k náprave
rady defektov vo vnútri samotných pôvodne tryskou
vystrelených vločiek. K tejto „samooprave“ pravdepodobne
dochádza zásluhou prudkého nárazu vločiek na cieľový povrch.

Obrázok 3 Transparentný hliník
Tekutý kov (amorphous metal) a tekutý magnet
(ferrofluid)
Tekutý kov vzniká pri prudkom ochladení kovu, ktoré je také
rýchle, že v jeho štruktúre sa nestihne vytvoriť kryštalická
mriežka. Väčšinou sa jedná o zliatiny kovov. Takýmto spôsobom
pripravený tekutý (amorfný) kov je skoro dva krát odolnejší ako
titán a vynikajúco pohlcuje energiu. Amorfné kovy sú o mnoho
elastickejšie ako klasické kovy, čiže odolnejšie voči plastickej
deformácii, majú vysoký elektrický odpor, nižšiu tepelnú
vodivosť, sú nemagnetické a majú lepšiu odolnosť voči korózii.
V súčasnosti sa používajú pri výrobe golfových a baseballových
palíc, tenisových rakiet, športových pištolí, rybárskeho náčinia,
bicyklov, kvalitných hodiniek a vo vojenskom priemysle.
Tekutý magnet je tekutá suspenzia (zmes tuhých čiastočiek
rozpustená v kvapaline) z magnetických nanočastíc (menej než
10 nm), povrchovo aktívnej látky (surfaktantu) a rozpúšťadla
(napríklad oleja). Magnetickou zložkou je väčšinou hematit
alebo magnetit. V súčasnosti sa využíva ako mazivo, ktoré
odporuje gravitácii, ako chladiaca tekutina, ale hlavne na
umenie.

Transparentný hliník
Hliník (aluminium) je jednoducho úžasný materiál. Má
nespočetne veľa možností použitia, či už ako samotný kov,
ktorý je ľahký a pevný, ale aj ako súčasť zlúčenín
a kompozitov. V určitej kombinácii dokáže byť dokonca
transparentný.
Aluminium oxynitrid (AlON) je transparentná keramika
s podielom hliníku 30 ÷ 35 %. Tento kompozit je napríklad 4x
tvrdší ako sklo a svoje vlastnosti si zachováva až do teploty
1200°C (jeho teplota topenia je 2135°C). Patrí do skupiny tzv.
transparentných keramík. Patrí sem tiež zafír, spinel alebo
yttria.
Tak ako väčšina nových materiálov je využiteľný v armáde
napríklad ako veľmi pevné a odolné sklo alebo súčasť rôznych
ochranných zariadení, je ho možné využiť v optike a výrobe
šošoviek ako aj v elektronike.

Obrázok 4 Tekutý kov
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aj pri výrobe obalových materiálov či v mnohých ďalších
oblastiach.

Obrázok 5 Tekutý magnet
Materiál, ktorý sa vie sám „uzdraviť“
Výsadu prírody už v súčasnosti preberajú na seba aj materiály
vyrobené človekom. Produkty a materiály sa dokážu sami
"vyliečiť", resp. opraviť malé trhliny a praskliny na svojom
povrchu. Radia sa tak do skupiny inteligentných alebo tiež
šikovných materiálov.
Ide hlavne o polyméry a kompozitné materiály. Existuje
niekoľko spôsobov ako sa regenerujú, pričom je potrebné im pri
tom predsa len trochu dopomôcť, najčastejšie pôsobením svetla
alebo tepla.
Jeden z prvých takýchto materiálov bol vyvinutý vo
Francúzsku v roku 2008. Ide o gumu, ktorú je možné po
rozrezaní opäť spojiť a to jednoduchým priložením obidvoch
koncov k sebe. Čas úplného spojenia závisí od hrúbky prierezu.
Po ich spojení si guma zachováva svoje mechanické vlastnosti.

a)

Obrázok 7 Regenerácia plastu
Tretím spôsobom, môže byť vloženie mikrokapsúl s lepidlom
alebo živicou, ktoré sa uvoľnia v mieste poškodenia materiálu a
vyplnia trhlinu. Uvedené má svoje využitie hlavne v náterových
hmotách, pri ochrane automobilov pred neprajnými susedmi,
ochrane nábytku pred domácimi miláčikmi, ochrane elektroniky,
mobilných telefónov, ktoré nechcene padajú na zem a proste
pri predlžovaní životnosti produktov.

Obrázok 8 Postup pri regenerácii povrchov vložením
mikrokapsúl s lepidlom, alebo živicou

východiskový stav,

Oceľ ako guma
Vedcom sa podarilo vyvinúť extrémne kujnú oceľ, ktorú
môžeme roztiahnuť až na desaťnásobok pôvodnej dĺžky, kým
dôjde k jej mechanickému poškodeniu. Takýto materiál má
veľký význam pre karosérie automobilov. Pri dopravnej nehode
dobre kujné materiály pre svoju deformáciu spotrebujú veľa
energie, zároveň je však potrebné chrániť cestujúcich v kabíne.
Novovyvinutý materiál tvoria jemné a rovnomerne rozložené
oceľové granule. Pri pôsobení sily sa táto cez jednotlivé častice
rovnomerne rozkladá po celej súčiastke, čo jej odolnosť výrazne
zvyšuje.

b) rozrezanie inteligentnej gumy,
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Obrázok 6 Regenerácia gumy
Ďalším takýmto materiálom, ktorý si získal popularitu bol
uvedený na svetlo sveta v roku 2011 americkými vedcami
z Case Western Reserve University. Predstavili nový typ plastu,
ktorý sa dokáže sám opraviť, keď je vystavený bežnému svetlu,
ktoré sa premieňa na presne lokalizované teplo. Prevratný
materiál môže predĺžiť životnosť a zvýšiť odolnosť desiatok
produktov vyrobených z polymérov ako napríklad domácich
nástrojov, plastových prepraviek, duší kolies či drahého
zdravotníckeho vybavenia. Inteligentné materiály so vstavanou
schopnosťou opravovať poškodenie pri bežnom opotrebovaní
môžu byť podľa vedcov užitočné v preprave, stavebníctve, ale
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URČOVÁNÍ FÁZOVÉ ANALÝZY KOVŮ PROSTŘEDNICTVÍM RENTGENOVÉ DIFRAKCE
PHASE ANALYSIS OF METALS BY MEANS OF X-RAY DIFFRACTION
Jan NOVOTNÝ
Abstrakt
Článek pojednává o možnostech využití metody rentgenové difrakce při výuce na vysokých školách při určování struktury kovových
materiálů.Složení materiálů a jejich krystalová struktura se staly v posledních desetiletích důležitou součástí materiálů pro výzkum
a pokročilé technologie . Každá vlastnost a informace o krystalové struktuře materiálu, jsou více či méně bezprostřední informací, která
závisí na struktuře a složení krystalu. Rozhodující roli při analýze složení krystalu má využití techniky RTG difrakce.
Klíčová slova: RTG difrakce, materiálové vlastnosti, technické vzdělávání
Abstract
Crystal composition of materials or thin films and their crystal structure have become in recent decades a necessary and important part
of the Materials Research and advanced technology. Each property and information’s about crystal structure of material are more or
less immediate way depends on the structure and crystal composition. Prerequisite of any technological breakthroughs in this area is
therefore detailed information on the structural parameters of materials.
Key words: X-ray diffraction, material properties, technical education
Úvod
Možnosti využití metody rentgenové difrakce při výuce na
vysokých školách při určování struktury kovových materiálů
přináší celou řadu neoddiskutovatelných výhod, co se týče
pochopení daného učiva. Složení materiálů a jejich krystalová
struktura se staly v posledních desetiletích důležitou součástí
materiálů pro výzkum a pokročilé technologie a tudíž se musí
stát jedním ze základních témat výuky na vysokých školách
technického a přírodovědného charakteru.
1. Difrakce RTG záření
Rentgenové záření je elektromagnetické záření s vlnovou
délkou v rozsahu řádově 10-8 až 10-13 m. Má tedy stejnou
fyzikální povahu jako světlo a proto musí také vykazovat jevy
interference a difrakce. Krátká vlnová délka RTG záření však
způsobuje, že pozorování těchto jevů je obtížnější než je tomu
u viditelného světla. Experimentálně nejjednodušší je studium
difrakce záření. Difrakci RTG záření můžeme pozorovat na
vhodných krystalech, protože jejich krystalové roviny mají
vzdálenosti řádu 10-9 m a krystaly proto mohou být využity
jako přirozené difrakční mřížky. Této skutečnosti se ve vědě
a technice využívá ke zjišťování krystalové struktury látek
a rentgenografická analýza představuje jednu z nejdůležitějších
metod výzkumu struktury a složení látek. Jedná se
o problematiku značně náročnou po teoretické i experimentální
stránce a proto je velice užitečné seznamovat s touto
problematikou studenty především ve spojení s praktickým
výzkumem.
Na obr. 1 je dvourozměrné schéma struktury krystalu, který
je ve skutečnosti trojrozměrný. Body na rovnoběžných úsečkách
představují atomy v krystalových rovinách.

Obrázek 1 Základní princip RTG difrakce
Na tento krystal dopadá záření s vlnovou délkou λ
a předpokládejme, že dochází k jeho rozptylu pouze na prvních
dvou atomových rovinách. Intenzitu rozptýleného záření
sledujeme detektorem. Z obrázku je zřejmé, že dráhový rozdíl
paprsků rozptýlených na těchto rovinách je roven

l  2d sin 

1.1

a interferenční maxima proto detektor zjišťuje pro úhly dopadu
splňující podmínku

2d sin m  m

(m  1, 2, 3, ...)

1.2

Symbol d v těchto vztazích označuje vzdálenost krystalových
rovin. Upozorňujeme rovněž, že na rozdíl od zvyklostí v oboru
optiky světla je v oboru difrakce RTG záření zvykem měřit úhel
dopadu paprsků jako úhel mezi paprskem a rovinou krystalu.
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Vztah 1.2 byl odvozen anglickým fyzikem W. L. Braggem
a proto se nazývá Braggova rovnice. Rozložení intenzity záření
v rozptýleném svazku závisí i na hustotě a uspořádání atomů
v jednotlivých rovinách.

Mřížkový parametr Si a = 5,4327 ± 0,0001 Å, což je velmi
podobné a = 5,4309 Å od Si z PDF karty číslo 27-1402. V tomto
případě to znamená, že v Si buňce nejsou žádné intersticiální,
nebo substituční atomy, případně ve velmi malém rozsahu.

2. Popis výzkumné aktivity

2.2 Vyhodnocení hliníkové slitiny B:

Každá vlastnost a informace o krystalové struktuře materiálu,
jsou více či méně bezprostřední informací, která závisí na
struktuře a složení krystalu. Rozhodující roli při analýze složení
krystalu má využití techniky RTG difrakce.
Výzkumná aktivita spočívala ve zkoumání fázové analýzy
dvou nově vzniklých slitin. Ty jsou na Fakultě výrobních
technologií a managementu vytvářeny pro specifické účely
výroby nových slitin, či spolupráce s průmyslovými podniky
apod. U obou hliníkových slitin bylo třeba provést fázovou
analýzu a vyhodnotit tak, aby bylo jednoznačné, zda dochází ke
změně mřížkového parametru apod.

U difraktogramu se spolehlivě podařilo identifikovat hliník, což
je samozřejmě očekáváním. Jsou přítomny i velmi málo
intenzivní reflexe. Jako nejpřesvědčivější fáze vyšly Al-Mn. Tyto
fáze ovšem mají PDF karty velmi zlé kvality a neexistují k nim
CIF strukturní soubory, které jsou třeba pro provedení
Rietveldovy zpřesňovací analýzy
Counts
40000

AlMg3_test_1
Aluminum, syn [NR] (00-004-0787)

10000

2.1 Vyhodnocení hliníkové slitiny A:
Přední zjištění je, že zůstává slitinou s nejtěsnějším
uspořádáním. Má za základ kubickou plošně centrovanou buňku
(FCC).
Identifikace krystalických fází
Al – prostorová grupa 225, tedy fcc a Si – prostorová grupa
227, taky fcc
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Výsledkem je mřížkový parametr Al a = 4,06240 ± 0,00003 Å,
tedy ještě mnohem větší než u předešlého vzorku. Lze usuzovat
intersticiální, nebo substituční atomy hliníku s větším atomem
v základní buňce.
Patrnou informací ze samotného základního vyhodnocení je i
základní porovnání šířky píků jednotlivých difraktogramů. Je
znatelné , že druhý vzorek s menším podílem Si je také
jemnozrnnější – velikost oblasti koherentního rozptylu
z Rietveldovy analýzy vychází kolem 20 nm, zatímco u slitiny A
to bylo kolem 80 nm. Ze základního porovnání je tak patrné, že
graf slitiny B má užší píky hliníku.

AlSi7Mg0
Aluminum, syn [NR] (00-004-0787)
Silicon, syn (00-027-1402)
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50

Obrázek 4 Základní graf naměřených intenzit u hliníkové slitiny
B

Counts
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Obrázek 2 Základní graf naměřených intenzit u hliníkové slitiny
A
V tomto případě se nabízí základní otázka, kam se poděly atomy
Mg, Fe, Ti, které jsou přítomné ve slitině. Složení slitiny jsme
zjišťovali provedením spektrální analýzy.
Je třeba zpřesnit mřížkové parametry Al i Si. K tomu se
používá Rietveldova zpřesnovací analýza v programu TOPAS
4.2, kde je i kvantita – tedy zastoupení jednotlivých fází.
V použitém strukturním modelu jsme museli uvažovat texturu
hliníku, což je v případě hliníku velmi běžné.

Obrázek 5 Graf naměřených intenzit u hliníkové slitiny B po
zpřesnění pomocí Rietveldovy analýzy
Závěr
Ke zjišťování fázové analýzy slitin slouží velice efektní metoda
rentgenové difrakce. Propojí-li se tato teoretická část výuky s
názornými a snadno ověřitelnými praktickými příklady, je
výukový efekt zapamatování si učiva podstatně vyšší.
V neposlední řadě má praktické ověření si zákonitostí daného
učiva i výrazný vliv na pochopení celé problematiky a rozvoj
technického myšlení.
Výuka náročného učiva, jako například fyzika kovů a tvorba
fázové analýzy slitin v daných součástech je možná již na
středních a samozřejmě vysokých školách, především
technického
charakteru.
Popsaná
metoda
zjišťování
a identifikace krystalového složení, nebo fází ve vzorku daného
materiálu jsou dostatečně efektní, aby vzbudily zájem studentů.
Tím jsou přijatelné prakticky pro všechny studenty odborných
středních i vysokých škol technického charakteru. Fyzikální
obsah je dobře sdělitelný a tedy jednoduše zařaditelný do výuky
s tím, že pro studenty jednoznačně povede k lepšímu osvojení

Obrázek 3 Graf naměřených intenzit u hliníkové slitiny A po
zpřesnění pomocí Rietveldovy analýzy
Po provedení zpřesňovací analýzy jsme obdrželi mřížkový
parametr Al a = 4,05295 ± 0,00007 Å, což je větší oproti a =
4,0494 Å od 99,9% Al z PDF karty číslo 4-787. To s největší
pravděpodobností znamená, že existují intersticiální atomy,
které základní buňku hliníku roztahují nebo že jsou některé
větší substituční atomy, které buňku také zvětšují.
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si dané problematiky. Využívání metod výuky, kdy se kromě
klasického teoretického rozboru učiva zařadí i praktické ověření
vede u studentů k lepšímu pochopení a naučení studia.
Studenti, kteří se aktivně podílejí na výuce a při řešení
problémů zdokonalují své vědomosti.
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URZĄDZENIA MOBILNE W EDUKACJI I ICH WPŁYW NA ZDROWIE
FIZYCZNE I PSYCHICZNE UŻYTKOWNIKÓW
MOBILE DEVICES IN EDUCATION AND THEIR INFLUENCE
ON PHYSICAL HEALTH AND PSYCHOLOGICAL USERS
Aleksander PIECUCH
Streszczenie
Rynek urządzeń mobilnych jest bardzo zróżnicowany biorąc pod uwagę funkcjonalność urządzeń oraz ilość modeli występujących w
handlu. Opracowanie podejmuje w zarysie wątek ich wykorzystania w procesach uczenia się. Dostępność tych urządzeń dla
społeczeństwa skłania do namysłu nad ich wykorzystaniem do pozyskiwania informacji o charakterze edukacyjnym. Jednak z punktu
widzenia ergonomii fizycznej i psychicznej, a także efektywności, ich wykorzystanie w celach edukacyjnych wydaje się być dyskusyjne.
Słowa kluczowe: e-usługa, urządzenie mobilne, ergonomia fizyczna, ergonomia psychiczna
Abstract
Mobile device market is very diverse, taking into account the functionality of the devices and the amount of models in the trade.
Development takes an overview of the topic of their use in the process of learning. The availability of these devices for the public tends
to think of their use to obtain information of an educational nature. But from the point of view of physical and mental ergonomics, as
well as the effectiveness of their use for educational purposes seems to be debatable.
Keywords: e-service, mobile device, physical ergonomics, psychological ergonomics
Wstęp

telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy,
bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji
(Rozwój sektora e-usług na świecie – II edycja, 2012).
Cytowany raport wyraźnie wyłącza z tej definicji usługi
edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest
przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej
(czyli poprzez zdalne połączenie).
W kategorii edukacyjnej raport charakteryzuje e-usługę
jedynie w odniesieniu do szkolenia na platformie e-learning:
„E-usługa polega na dostarczaniu szkoleń w formie e-learning
przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi elektronicznych.
Dodatkowo istnieją możliwości badania postępów w nauce
poszczególnych uczestników i finalnie wystawianie ocen.
Innowacyjną funkcjonalność stanowią chat boty w formie
sztucznej inteligencji odpowiadające na pytania słuchaczy.
Platformy e-learning coraz częściej dostępne są poprzez
aplikacje mobilne, co rozszerza ich funkcjonalność o dodatkowe
możliwości smartfonów” (Rozwój sektora e-usług na świecie –
II edycja, 2012).
Wraz z postępem technologicznym rośnie liczba urządzeń,
za pomocą których można realizować e-usługę w tym także
edukacyjną.
Aktualnie
odnotowuje
się
zwiększone
zainteresowanie smartfonami, „które uzupełniają gamę
komputerowych urządzeń mobilnych. Istotnym znaczeniem tych
urządzeń jest możliwość dostępu do danych (informacji)
i możliwość zarządzania nimi w dowolnym czasie i miejscu.

Rozmiar i tempo postępu technologicznego w szczególności
związanego z mikroelektroniką spowodowały, że tzw.
elektronika użytkowa stała się dostępna (z małymi wyjątkami)
dla całego społeczeństwa. Nasycenie społeczeństwa sprzętem
elektronicznym jest obecnie już tak duże, że można mówić
o pewnego rodzaju uzależnieniu człowieka od elektronicznych
dóbr. We wspomnianym uzależnieniu prym wiedzie komputer,
który dziś bezwzględnie musi być przyłączony do sieci Internet.
Uniwersalność tego urządzenia sprawia, że stał się on
narzędziem w codziennym życiu. Nie potrafimy już bez jego
pomocy wykonywać pracy, uczyć się, poddawać rozrywce czy
podróżować. Obok bezspornych zalet komputera można
wskazać na szereg negatywnych konsekwencji wynikających
z jego użytkowania.
E-usługa
Wspomniana wszechobecność komputera w naszym życiu
związana jest również z jego wykorzystaniem w sektorze
usługowym. Należy przez to rozumieć wszystkie usługi
świadczone drogą elektroniczną, dla których przyjęto wspólną
nazwę e-usług. Raport Rozwój sektora e-usług na świecie – II
edycja, za „e” usługę, uważa tę świadczoną w sposób
zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za
pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach
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Użytkownicy smartfonów mają stały dostęp do Internetu
z zarazem do materiałów, dokumentów, bieżących informacji”
(Kuźmińska-Sołśnia, 2014, 73).

dzieci. Zwiększa ryzyko problemów psychologicznych«”
(Gogołek, 2013). Według różnych danych statystycznych
w Polsce od 42 % do 50 % dzieci posiada wady wzroku (około:
15 % – krótkowzroczność, 4 % – astygmatyzm, 21 % –
nadwzroczność, 6 % –anizometropia).
Powszechne już dzisiaj monitory LCD swoimi parametrami
przewyższają monitory wykonane w technologii CRT. Nie
oznacza to mimo wszystko, że stały się one w pełni bezpieczne
dla zdrowia użytkowników. Podstawowym negatywnym
czynnikiem jest emisja światła z monitora ekranowego. Według
„Journal of Applied Physiology” ekrany LED zakłócają rytm sen–
czuwanie. Niebieskie światło o długości fali 464 nm, jakie
emitują także ekrany LED, nie pozwala zasnąć (Chip 3/2013),
ale także przyczynia się do powstania zmian zwyrodnieniowych
siatkówki oraz powoduje rozwój AMD, czyli zwyrodnienia plamki
żółtej (www.echirurgia.pl). Dodajmy do powyższego jeszcze
jeden istotny parametr, a mianowicie rozdzielczość. Typowy
wydruk laserowy operuje rozdzielczościami rzędu (600 –
1200) dpi, druk książkowy to zakres (1200 – 2400) dpi, typowa
rozdzielczość ekranu monitora zamyka się w granicach (72–
120) dpi (Chwałowski 2004, Piecuch 2008) natomiast typowa
rozdzielczość czytników e-book to 167 dpi. Stąd wynika, że
rozdzielczość nawet najlepszego wyświetlacza jest kilka razy
gorsza od wydruku.
Alternatywą, dla ogólnie mówiąc ekranów LCD mogą być
czytniki z wyświetlaczami pasywnymi E-Ink tak jak proponuje to
W. Gogołek w przywoływanym już opracowaniu. Cechą
charakterystyczną wyświetlaczy tego typu jest brak
podświetlenia. Tekst czytany jest w świetle odbitym
analogicznie jak materiały na nośniku papierowym. Rozwiązanie
to nie jest jednak pozbawione wad, do których trzeba zaliczyć
wyświetlanie obrazu monochromatycznego i brak możliwości
odtwarzania multimediów. Z tych powodów czytnik z pewnością
traci na swojej atrakcyjności.

Społeczeństwo uczące się
Wiek XXI charakteryzuje się zwiększonym popytem na usługi
edukacyjne. Według Gazety Prawnej (15.02.2012) wśród
Polaków w wieku 18–24 lata, 94,6% osób to studenci. Wynik
ten daje Polsce pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie
po Australijczykach. Średni odsetek studiujących w krajach
starej UE (15 państw członkowskich) wynosi 85%. Wraz ze
wzrostem liczby studiujących przeorganizowaniu musiały ulec
dostępne formy kształcenia oferowane przez uczelnie wyższe.
Od szeregu już lat obserwuje się zwiększone zainteresowanie
nauczaniem zdalnym, którego cechami charakterystycznymi jest
zniesienie barier czasowych i terytorialnych. Dostęp do
wszelkich materiałów edukacyjnych może odbywać się
w dogodnym dla uczącego się czasie i miejscu.
Obecne uwarunkowania przede wszystkim gospodarczoekonomiczne wymagają by stanowiska pracy zajmowane były
przez osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe. W
praktyce oznacza to, że nie tylko osoby wchodzące na rynek
pracy, ale także już zatrudnione, są zmuszone do nieustannego
podnoszenia własnych kompetencji zawodowych. Faktem stał
się
obowiązek
całożyciowego
uczenia
się.
Jego
urzeczywistnienie musi na dzień dzisiejszy odbywać się
w symbiozie z dostępnymi środkami informatycznymi. Jest to
jak na razie najszybszy sposób pozyskiwania wszelakiego
rodzaju informacji (w tym edukacyjnych) i prawdopodobnie
jeden z tańszych, a nadto o charakterze globalnym. Zatem
nowoczesne technologie cyfrowe narzucają społeczeństwu
i jednostce nowy styl życia i „(…) Nie jest istotne, czy dotyczy to
go bezpośrednio, czy też tylko pośrednio, zarówno
społeczeństwo , jak i człowiek jako jednostka musi w tym
uczestniczyć. Zjawisko przymusu nowoczesności należy uznać
za rys obecnych czasów”(Furmanek, 2013, 50). Obserwujemy
zatem stopniowe odchodzenie od instytucjonalizmu jako do tej
pory jedynej i dominującej formy kształcenia w biegu życia
człowieka.

Ergonomia pracy z urządzeniami mobilnymi
O efektywności uczenia się z całą pewnością decydują również
uwarunkowania ergonomiczne. Literatura przedmiotu w tym
ergonomiczna obszernie opisuje zasady ergonomicznego
zorganizowania
stanowiska
komputerowego
wskazując
jednocześnie na negatywne skutki pracy człowieka przy
stanowisku komputerowym. Nie wskazuje jednak na żadne
zasady pracy z urządzeniami mobilnymi typu smartfon. Dla
ścisłości zdefiniujmy urządzenie mobilne: „przenośne urządzenie
elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz
wysyłanie
danych
bez
konieczności
utrzymywania
przewodowego połączenia z siecią. Urządzenie mobilne może
być przenoszone przez użytkownika bez konieczności
angażowania dodatkowych środków”. Rynek urządzeń
mobilnych jest bardzo zróżnicowany biorąc pod uwagę
funkcjonalność urządzeń oraz ilość modeli występujących
w handlu. Wymieńmy tu chociażby takie urządzenia jak: laptop,
tablet, smartfon, telefon komórkowy, PDA, aparat fotograficzny,
odtwarzacz: MP3, MP4, pendrive, czytnik kart pamięci,
nawigacja satelitarna GPS ale również konsole do gier.
Zbiorowa fascynacja miniaturyzacją oprócz istotnych zalet
nie jest wolna od ograniczeń, w szczególności jeśli rozpatrywać
ją w kontekście wykorzystania do procesów uczenia się. Trafnie
określa to N. Carr w odniesieniu do postępu mówiąc, że ten
„ma własną logikę, która nie zawsze idzie w parze z intencjami
bądź wyobrażeniami twórców i użytkowników. Czasami nasze
narzędzia robią to, co im każemy. Zdarza się jednak i tak, że
sami dostosowujemy się do ich wymagań (Carr, 2012, 64)”.
Autorowi tych słów nie można nie przyznać racji. Z pewnością
współczesne telefony komórkowe nie powstawały z myślą o ich
wykorzystaniu w procesach edukacyjnych, to z czasem pojawiły

Zdrowie fizyczne
W publikowanym co cztery lata raporcie HBSC 2010 (ang.
Health Behaviour in School-aged Children) czytamy: „Jedną
z przyczyn małej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży jest
rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
w tym tych z wykorzystaniem telefonów komórkowych,
komputerów i Internetu. Korzystanie z nich jest związane
z wielogodzinnym unieruchomieniem” (Mazur, Małkowska–
Szkutnik, 2011). Niska aktywność fizyczna dzieci w połączeniu
z wielogodzinnym kontaktem z komputerem prowadzi wprost
do powstawania deficytów zdrowotnych u dzieci i młodzieży,
w tym wad postawy oraz wad wzroku. Zdaniem dra Pawła
Michalskiego, kierownika Oddziału Chirurgii Kręgosłupa
w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, aż 90% dzieci
w Polsce ma wady postawy (za: wiadomosci.gazeta.pl). Lekcje
szkolne unieruchamiają dzieci w ławkach na kilka godzin
dziennie w pozycji siedzącej. Po powrocie do domu, odrabiają
zadania w tej samej pozycji, a następnie odpoczywają również
siedząc przed ekranem komputera lub telewizora.
W opracowaniu W. Gogołka: Wpływ e-podręczników na
rozwój psychosomatyczny uczniów czytamy, że: „młodzi ludzie
mają w sumie minimum siedem godzin dziennie kontaktu
wzrokowego z monitorem komputera. Powszechnie dostępne
wyniki badań dowodzą jednoznacznie, że korzystanie
z komputerów »ponad dwie godziny dziennie jest szkodliwe dla
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się pomysły na ich zastosowanie w tym obszarze. Jest to
sytuacja, na którą wskazuje Carr w drugiej części swojej
wypowiedzi – to my użytkownicy jesteśmy zmuszeni do tego by
dostosować się do urządzenia. Wypada w tym miejscu zadać
pytanie: jaki jest koszt tego dostosowania? Pomijamy w tym
miejscu wszelkie aspekty ekonomiczne. Mówiąc o kosztach
mamy na myśli te, które dotykają bezpośrednio sfery fizycznej i
psychicznej człowieka. Uczenie się jest możliwe dzięki
umiejętności czytania i pisania. Zdolności te posiadamy dzięki
wyspecjalizowaniu się w tych funkcjach mózgu człowieka.
Ponadto sam proces nauki czytania i pisania wymaga
skoordynowania czynności związanych ze zmysłem wzroku
i z czynnościami motorycznymi rąk. Jakkolwiek natura
wspomnianych umiejętności nie została wyjaśniona z całą
pewnością na gruncie naukowym, to za najbardziej wiarygodną
koncepcję można przyjąć tę wyrażaną przez Frutigera, który
twierdzi że: „Dziecko na początku nauki czytania i pisania
»literuje«. Dopiero później nie myśli już o literach, czytając i
pisząc słowa uświadamia sobie ich obraz. Pamięć przechowuje
zapas obrazów słów i sylab jako swego rodzaju tablicę
podstawowych schematów. Powiązania literowe wyrażające
język ojczysty są tu silnie utrwalone w podświadomości”
(Frutiger, 2005). Badania K. James z Indiana University
w Bloomongton wykazały, że: „odpowiedzialne za czytanie
ośrodki nerwowe mózgu pięciolatka tętnią aktywnością, kiedy
dziecko pisze ręcznie, ale są uśpione gdy używa klawiatury”
(Jabr, 2013).
Efektywność nauki z tekstem nie jest tak oczywista jakby
mogło się wydawać. Bror Zachrisson podkreśla, że:
„W czynności czytania jest zawartych wiele bodźców: treść,
wygląd zewnętrzny czytanego tekstu, wpływ otoczenia i inne.
Czytelność nigdy nie zależy wyłącznie od tekstu: zawsze należy
uwzględnić funkcjonalną sytuację czytelnik – tekst (Bror
Zachrisson, 1970). Wnioskować z tego należy, że o czytaniu ze
zrozumieniem nie decydują wyłącznie procesy recepcyjne. W
tym miejscu zatem należy spojrzeć na proces czytania nieco
szerzej. Materiał drukowany, który bierzemy do ręki ma
określoną formę (skład) tekstu, format, wagę, grubość. Są to
elementy, które w pośredni sposób decydują o sprawnym
nawigowaniu
po
tekście.
„Prawdopodobnie
wszyscy
przypominamy sobie własne doświadczenia, kiedy chcąc
powrócić do określonego fragmentu tekstu lokalizujemy jego
położenie np. akapit u góry lewej strony książki, mniej więcej
w połowie jej grubości, albo około strony…, itp. Na ogół przy
pomocy tych danych bez większych kłopotów udaje się
odnaleźć szukany fragment. Takiego komfortu nie zapewniają
urządzenia elektroniczne typu laptop, tablet, czytnik e-book,
smartfon. Czytający nie jest w stanie określić położenia,
w którym miejscu książki aktualnie się znajduje. Nie może także
w łatwy sposób porównać tekstu aktualnie czytanego z tym
fragmentem, który znajduje się np. kilkanaście stron wcześniej
czy później. Konieczność przewijania ekranów gubi orientację
czytelnika i sprawia, że ten zaczyna własną uwagę skupiać na
nawigacji a nie na czytanym tekście. Efektem tego jest niższa
zdolność zapamiętywania”(Piecuch, 2014, 20-25). Publikowane
liczne badania naukowe wykonane na uniwersytetach:
Stavanger (Norwegia), Karlstads (Szwecja), Central Florida
(USA), San Jose State (USA), Technion – Israel Institute of
Technology (Izrael), National Taiwan University, Universidad
Nacional Autónoma de México, dowodzą zwiększonej
skuteczności uczenia się z wykorzystaniem tekstów dostępnych
w formie tradycyjnej – drukowanej, niż elektronicznej. Jeśli
nawet teksty posiadały tylko formę elektroniczną to i tak były
drukowane przez użytkowników (za: Jabr, 2013). Warto
również wziąć pod uwagę fakt, że stopień pisma lub też
wielkość obiektów nietekstowych na urządzeniach mobilnych
jest zdecydowanie niewystarczająca, by zapewnić komfort

fizyczny i psychiczny pracy człowieka z materiałem
prezentowanym na kilkucalowym ekranie. Jeśli różnorodne
informacje mieszczą się na ekranie w całości to są nieczytelne
lub słabo czytelne (przy założeniu braku wad wzroku
u użytkownika). Koniecznym zabiegiem ze strony użytkownika
jest zwiększenie stopnia pisma lub innego obiektu celem
poprawy czytelności tekstu/innego obiektu. To oczywiście
powoduje utratę z pola widzenia pozostałych fragmentów
informacji tekstowej/nietekstowej. Konsekwencją podjętych
działań jest konieczność przesuwania/przewijania ekranu, by
„zobaczyć” wszystkie dostępne informacje. Ta dodatkowa
nawigacja, w istocie zaburza uwagę, która winna być
skoncentrowana na analizie prezentowanych materiałów, a nie
na wykonywaniu szeregu innych dodatkowych czynności. Jeśli
w ten sposób widzieć proces uczenia się z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych, to z dużą dozą prawdopodobieństwa
można mówić o niskim poziomie efektywności tego procesu.
Ten wymuszony a zarazem konieczny sposób pracy
z materiałem kształcenia zakłóca jednocześnie ergonomię
fizyczną i psychiczną pracy człowieka.
Zakończenie
Technologie
informacyjno-komunikacyjne
współcześnie
wyznaczają nowe standardy życia i skutecznie reorganizują
wszystkie obszary działalności człowieka. W takim samym
stopniu dotyczą one również sfery edukacyjnej. Nie jest niczym
nagannym, że wkraczają w mury szkół czy uczelni wyższych
wpływając na unowocześnianie procesów nauczania i uczenia
się. Wciąż jednak podstawowym problemem pozostaje, jak
w efektywny sposób wykorzystywać zdobycze współczesnej
nauki i techniki, by okazały się one korzystne dla rozwoju
intelektualnego człowieka, a przy tym nie wpływały
destrukcyjnie na rozwój fizyczny i psychiczny człowieka.
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SPÔSOBY ZNÍŽENIA RADÓNOVÉHO RIZIKA V POBYTOVÝCH PRIESTOROCH BUDOV
TECHNICAL SOLUTIONS FOR ELIMINATION OF RADON RISK IN INDOOR ENVIRONMENT OF BUILDINGS
Andrea NEUPAUEROVÁ
Resumé
Najefektívnejším opatrením vedúcim k regulácii ožiarenia a k minimalizácii nežiaducich zdravotných účinkov v dôsledku ožiarenia
radónom, je realizácia radónového prieskumu pod projektovaným stavebným objektom a stanovenie radónového rizika stavebnej
parcely. Príspevok uvádza spôsoby zníženia radónového rizika v pobytových priestoroch budov aplikované v edukácii technických
predmetov zameraných na vetranie a klimatizáciu.
Kľúčové slová: radón, opatrenia, vnútorné prostredie budov
Abstract
The most effective arrangement for regulation of radiation and minimalization of ineligible health effects in consequence radon
radiation is realisation radon reconnoissance of building estate. The article introduces technical solutions for elimination of radon risk in
the indoor environment of buildings used for education of technical subjects focused on ventilation and air conditioning.
Key words: radon, arrangements, indoor environment of buildings
1 Úvod

Príspevok uvádza zdroje radónu, jeho vplyv na zdravie ľudí a
opatrenia pre zníženie radónového rizika v pobytových
priestoroch budov.

Ionizačná mikroklíma je zložka prostredia tvorená tokmi
ionizujúceho žiarenia, ktoré produkujú prirodzené rádioaktívne
látky alebo umelé zdroje. Zdrojom ionizujúceho žiarenia sú
rádioaktívne látky vstupujúce do interiéru budovy z vonkajšieho
prostredia, alebo vznikajúce priamo v budove činnosťou človeka
a uvoľňovaním zo stavebných konštrukcií. Väčšinou sú to plyny:
222
Rn a jeho dcérske produkty 218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po a radón
220
Rn nazývaný aj thoron (Tn), ktoré vznikajú rozpadom rádia
a svojimi rozpadovými produktmi sa radia medzi žiariče alfa.
Z vonkajšieho prostredia je zdrojom ionizujúceho žiarenia
najmä rádioaktívny popolček z tepelných elektrární a radón
a jeho dcérske produkty, ktoré sú uvoľňované z pôdy
a prítomné sú aj v cigaretovom dyme (Székyová, M., Ferstl, K.,
Nový, R.). Nakoľko ionizujúce žiarenie nie je okom viditeľné,
jeho existenciu je potrebné detekovať pomocou vhodných
fyzikálnych metód a prístrojovej techniky. V budovách je
ožiarenie radónom prenikajúcim z podložia stavieb výraznejšie,
ako ožiarenie akýmkoľvek iným zdrojom ionizujúceho žiarenia
(Neupauerová, A.). Smernicou Rady 2013/59/EURATOM sa
stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred
nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia
a zrušujú sa smernice Euratom: 89/618, 90/641, 96/29, 97/43,
2003/122. Smernica sa vzťahuje na interiérové ožiarenie
pracovníkov, alebo príslušníkov verejnosti radónom, exteriérové
ožiarenie stavebnými materiálmi a prípady pretrvávajúceho
ožiarenia vyplývajúceho z následných účinkov núdzovej situácie,
alebo ľudskej aktivity z minulosti. Zákon č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov stanovuje povinnosť stavebníka
realizovať stavebné protiradónové opatrenia na základe
stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu podľa
metodiky uvedenej vo Vyhláške MZ SR č. 528/2007, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie
ožiarenia z prírodného žiarenia.

2 Vplyv radónu na zdravie človeka
Zložkou ionizačnej mikroklímy je rádioaktívny aerosól.
Biologický účinok aerosólov závisí od ich toku do organizmu,
dĺžky pôsobenia, koncentrácie, chemického zloženia a ich
fyzikálnych vlastností (Černecký, J., Neupauerová, A., Janoško,
I., Soldán, M.). Radón je prírodný rádioaktívny plyn bez vône,
chuti, farby, zápachu. Izotop 222Rn sa s krátkou dobou
polpremeny (3,82 dňa) premieňa na svoje dcérske produkty,
ktoré sa v aerosólovej forme zachytávajú v pľúcnom epiteli.
Radón sa so svojimi dcérskymi produktmi dostáva do
dýchacieho traktu, kde sa interakciou s pľúcnym tkanivom
usadzuje a zachytáva, čím poškodzuje pľúcne tkanivo a môže
spôsobovať rakovinu pľúc. Rakovina vyvolaná radónom
nevzniká okamžite, doba po ktorej sa môžu začať prejavovať
príznaky tohto ochorenia je 10 až 30 rokov.
Medzinárodná komisia pre rádiologickú ochranu (ICRP)
stanovila pre radón (222Rn) v rovnováhe s dcérskymi produktmi
nový koeficient nominálneho rizika zdravotnej ujmy pre
populáciu všetkých vekových kategórií 8 x 10-8 na Bq.h.m-3
(5.10-4 WLM). Po zohľadnení referenčných podmienok
profesionálnych
a občianskych
expozícií
a charakteristík
inhalovaných aerosólov radónu sa dospelo k záveru, že
efektívna dávka na jednotku expozície radónu sa
zdvojnásobuje. Podľa Výboru OSN pre rádiologickú ochranu
(UNSCEAR) je v pobytových priestoroch Európskej únie
priemerná hodnota koncentrácie radónu 60 Bq.m-3. Predpokladá
sa, že radón v pobytových priestoroch prispieva k ožiareniu
každého obyvateľa EÚ efektívnou dávkou 2,3 mSv za rok
(Cabáneková, H., Nikodemová, D.).
3 Radón v stavebnom objekte
Zdrojmi radónu v objektoch pozemných stavieb sú: podložie
pod stavebným objektom (radón obsiahnutý v pôdnom vzduchu
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preniká do interiéru difúziou, alebo je v dôsledku podtlaku
v objekte voči podložiu nasávaný napr. trhlinami medzi stenou
a podlahou, trhlinami od rozdielneho sadania v suterénnych
stenách, prípadne základovej dosky, netesnosťami okolo
poklopov revíznych šácht, netesnosťami okolo prestupov
inštalačných vedení, netesnosťami okolo podlahových vpustí,
odvodňovacím drenážnym potrubím - trativodom, prípadne
difúziou konštrukciami spodnej stavby), exhalácia radónu zo
stavebných materiálov a uvoľňovanie radónu z vody dodávanej
do objektu (Jiránek, M., Pospíšil, S.).
V budovách sa koncentrácia radónu mení v priebehu dňa
a noci, v priebehu jednotlivých dní, ročných období aj rokov.
Súvisí to prevažne so zmenou meteorologických podmienok,
celkovým prísunom radónu a vetraním. Ak je zdrojom radónu
podložie, potom najvyššie koncentrácie zistíme v miestnostiach
v priamom kontakte so zeminou, zatiaľ čo vo vyšších podlažiach
sú hodnoty nižšie. Naopak, ak bude zdrojom radónu stavebný
materiál, potom vyšší obsah radónu zistíme meraním
v miestnostiach, ktoré sú ním ohraničené. Množstvo radónu,
ako aj množstvo a formy existencie jeho rozpadových
produktov v interiéroch budov závisia od rýchlosti dodávania
radónu, od násobnosti výmeny vzduchu a od prítomnosti
a vlastností aerosólových (prachových) častíc. Násobnosť
výmeny vzduchu závisí najmä od tesnosti obvodového plášťa,
prípadne od vetracieho zariadenia (Jiránek, M., Pospíšil, S.).

V prípade, že bude stavenisko zaradené k dolnej hranici

vysokého radónového rizika (koncentrácia radónu v podloží

nepresiahne dvojnásobok koncentrácie oddeľujúcej stredné
a vysoké riziko), potom sa pri ochrane objektu postupuje
rovnako ako na pozemku so stredným radónovým rizikom.
V ostatných prípadoch musí byť protiradónová izolácia vo
všetkých konštrukciách v priamom kontakte s podložím
doplnená buď o odvetrávací drenážny systém pod stavebným
objektom, alebo o odvetrávanú vzduchovú medzeru pod
izoláciou (Jiránek, M). V pobytových priestoroch budov môžeme
koncentráciu radónu znížiť prirodzeným vetraním, núteným
vetraním alebo filtráciou vzduchu (Cabáneková, H.,
Nikodemová, D., Ružinská, E.).

4 Opatrenia pre zníženie radónového rizika
v pobytových priestoroch
Medzi opatrenia pre elimináciu nežiaducich zdravotných účinkov
v dôsledku ožiarenia radónom patrí realizácia radónového
prieskumu
pod
projektovaným
stavebným
objektom
a stanovenie radónového rizika stavebnej parcely. Znalosť
kategórie radónového rizika slúži ako podklad pre projektovanie
protiradónových opatrení. Použitie máp radónového rizika SR
nie je veľmi vhodné, nakoľko tieto mapy boli realizované
v mierkach 1:50 000 až 1:200 000 pre geológov a 1 mm na
takejto mape prestavuje 500 m až 2000 m, čo spôsobuje
vysokú nepresnosť stanovenia indexu radónového rizika pre
konkrétnu stavebnú parcelu. Stanovenie radónového rizika
stavebného pozemku by sa malo realizovať priamym meraním
(Cabáneková, H., Nikodemová, D.).
Na základe výsledkov merania je potrebné navrhnúť
protiradónove opatrenia. Z Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z.
vyplýva povinnosť zabezpečenia stanovenia objemovej aktivity
radónu v pôdnom vzduchu a to na celom stavebnom pozemku
v mierke minimálne (10 x 10) m. V prípade, že je radónové
riziko pozemku vyššie ako nízke, potom je investor povinný
overiť účinnosť vykonaných opatrení meraním objemovej
aktivity radónu v stavebnom objekte ešte pred jeho
kolaudáciou. Protokoly z meraní je potrebné predložiť pri
žiadosti o stavebné povolenie aj pri kolaudačnom konaní. Prax
potvrdzuje, že tieto protokoly sa bežne nevyžadujú a to buď
z dôvodov neznalosti zákona, alebo v snahe investora ušetriť.
Kategórie radónového rizika (nízke, stredné a vysoké)
závisia od priepustnosti podložia (Cabáneková, H., Nikodemová,
D.). Ochrana stavieb na pozemku s nízkym radónovým rizikom
si nevyžaduje špeciálne protiradónové opatrenia, postačuje
hydroizolácia, ktorá musí byť realizovaná na celej pôdorysnej
ploche objektu. Doporučuje sa oddeliť dverami schodiskový
priestor vedúci z podzemných podlaží do vyšších podlaží.
Ochrana stavieb na pozemku so stredným radónovým rizikom
sa zabezpečí protiradónovou izoláciou, ktorá zároveň plní aj
funkciu hydroizolácie. Protiradónová izolácia musí byť položená
spojito po celej ploche kontaktnej konštrukcie, t.j. aj pod
stenami (obrázok 1). Izolatérske práce by mala realizovať
špecializovaná firma (Jiránek, M).

Obrázok 1 Ochrana stavieb na pozemku so stredným
radónovým rizikom pomocou protiradónovej izolácie
(Jiránek, M)
V prípade, že bude stavenisko zaradené k dolnej hranici
vysokého radónového rizika (koncentrácia radónu v podloží
nepresiahne dvojnásobok koncentrácie oddeľujúcej stredné
a vysoké riziko), potom sa pri ochrane objektu postupuje
rovnako ako na pozemku so stredným radónovým rizikom.
V ostatných prípadoch musí byť protiradónová izolácia vo
všetkých konštrukciách v priamom kontakte s podložím
doplnená buď o odvetrávací drenážny systém pod stavebným
objektom, alebo o odvetrávanú vzduchovú medzeru pod
izoláciou (Jiránek, M). V pobytových priestoroch budov môžeme
koncentráciu radónu znížiť prirodzeným vetraním, núteným
vetraním alebo filtráciou vzduchu (Cabáneková, H.,
Nikodemová, D., Ružinská, E.).
Smernou hodnotou na vykonanie opatrení proti prenikaniu
radónu z podložia stavby pri výstavbe stavieb s pobytovými
priestormi je objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu na
úrovni základovej ryhy: v dobre priepustných základových
pôdach 10 kBq.m-3, v stredne priepustných 20 kBq.m-3
a v slabo priepustných 30 kBq.m-3. Smernou hodnotou na
vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia v existujúcich
stavbách s pobytovými priestormi je objemová aktivita radónu
400 Bq.m-3 v priemere za rok. Opatrenia na obmedzenie
ožiarenia z radónu sa pri projektovaní nových stavieb
s pobytovými priestormi a projektovaní rekonštrukcií stavieb
s pobytovými priestormi navrhujú tak, aby nebola prekročená
hodnota objemovej aktivity radónu 200 Bq.m-3 v priemere za
rok.
Záver
Návrh opatrení na zníženie úrovne koncentrácie radónu
v pobytových priestoroch budov už postavených, alebo
v nových budovách a v budovách po rekonštrukcii musí byť
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vždy individuálny. Druh a rozsah protiradónových opatrení je
potrebné zvoliť v závislosti od typu domu (podpivničený,
nepodpivničený), jeho stavebno - technického stavu (typ
a tesnosť kontaktných konštrukcií), dispozičného riešenia
a podľa výsledkov radónovej diagnostiky.
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NÁVRH TVORIVÉHO VYUČOVANIA V ENVIRONMENTÁLNE A TECHNICKY ZAMERANÝCH ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOCH
PROPOSAL CREATIVE TEACHING IN ENVIRONMENTAL AND TECHNICAL FIELD OF STUDY PROGRAMS
Eva RUŽINSKÁ, Vladimír HAGARA
Resumé
Príspevok je venovaný problematike návrhu a príprave tvorivých experimentálnych praktických cvičení vybraných technicky
a environmentálne zameraných predmetov v študijných programoch Ekotechnika a Ochrana osôb a majetku pred požiarom) s aktívnou
participáciou študentov pod odborným vedením vyučujúcich, využiteľných aj v na iných slovenských vysokých školách v príbuzných
študijných programoch.
Kľúčové slová: tvorivé vyučovanie, ekotechnika, požiarna a environmentálna bezpečnosť
Abstract
The article is devoted to the issue of creative experimental design exercises of selected technical and environmental subjects in the
study programmes Ecotechnics and Protection of people and property against fire with the active participation of students and
teachers, which can be used under expert guidance in other slovak universities related programs of study.
Key words: creative teaching, ecotechnics, fire and environmental safety
Úvod

materiálovo-ekologických charakteristík nových, ekologicky
akceptovateľných materiálov. Rovnako dôležitou sa stáva
otázka prepojenia nadobudnutia získaných teoretických
poznatkov
v spojení
s monitorovaním
a diagnostikou
environmentálnych atribútov pripravených materiálov, resp.
rizikových látok vznikajúcich v procesoch ich prípravy, resp. pri
predikcii ich bezpečného používania (Ružinská, E., Mitterová, I.,
Osipiuk, J.).
Tvorivosť pri príprave inovatívnych študijných materiálov,
ale najmä vo výučbe technicky a environmentálne zameraných
predmetov (v oboch stupňoch vysokoškolského štúdia) je
podmienená zaradením oveľa väčšieho počtu experimentálnych,
praktických a laboratórnych cvičení, kde študent rovnocenne
participuje spolu s vyučujúcim na ich príprave od návrhu,
prípravy až po samotnú realizáciu (Zelina, M.).

V súčasnosti pri narastajúcich požiadavkách na vedomostnú
úroveň poznatkov študentov technicky a environmentálne
zameraných študijných odborov musia vysoké školy rýchlo
reagovať a realizovať efektívne prípravu budúcich absolventov,
a to nielen vo výučbe teoretických a prírodovedných
predmetov, ale najmä v oblasti ich praktickej prípravy
a získavania manuálnych aj prístrojových zručností, potrebných
na výkon povolania v dynamicky meniacich sa podmienkach
pracovného trhu v SR aj EÚ (Ružinská, E., Hagara, V.).
V oblasti technickej a environmentálnej výchovy sa venuje
zvýšená pozornosť udržaniu a zlepšovaniu kvality životného
a pracovného prostredia v zmysle aktuálnych európskych
nariadení a smerníc, týkajúcich sa redukcie nebezpečných
a rizikových chemických látok a prípravy a hodnoteniu
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Cieľom príspevku je prezentovať konkrétny návrh tvorivých
experimentálnych a laboratórnych cvičení, kde študenti pod
odborným vedením vyučujúcich(v študijných programoch
Ekotechnika a Ochrana osôb a majetku pred požiarom) navrhnú
a pripravia model materiálovo-termického a environmentálneho
hodnotenia materiálov na báze dreva pre predikciu ich
bezpečnej aplikácie a simuláciu procesu termickej degradácie
v podmienkach horenia dreva a výrobkov z dreva.

stojana na umiestnenie skúšobných telies (5), kovovej podpery
(2) a tepelného sálavého zdroja – keramického infražiariča (1).
Metodika experimentálneho stanovenia vybraných
materiálovo-termických
charakteristík
skúšobných
telies
Metodika experimentálneho je založená na vystavení
pripravených skúšobných telies pôsobeniu sálavého zdroja
energie (zvoleného keramického infražiariča v rozsahu výkonov
250-1000 W) po dobu 10 minút vo vzdialenosti 30 mm od
povrchu telies. Počas priebehu celého experimentu sa
v pravidelných 10 sekundových intervaloch zaznamenáva
hmotnostný úbytok testovaného skúšobného telesa a vizuálne
sa sledujú javy, ktoré nastávajú pri jeho termicko-degradačnom
rozklade (dokumentované sú sprievodnými fotografiami). Tieto
javy sú časovo zaznamenávané do tabuliek pre každé skúšobné
teleso jednotlivo a následne sa vyhodnocujú získané údaje
pomocou matematicko-štatistických metód (v programe Excel
a Statistica).

Experimentálna časť
Študenti v bakalárskom a inžinierskeho stupni štúdia
v študijných programoch Ekotechnika a ochrana osôb a majetku
pod odborným vedením vyučujúcich predmetov (Technické
prostriedky merania a monitorovania, Monitorovanie životného
prostredia, Analýza prostredia v procesoch, Aplikovaná chémia,
Priemyselné technológie, Nebezpečné látky, Materiály) navrhli
a pripravili nové experimentálno-praktické merania pre
doplnenie a overenie získaných teoretických poznatkov
a existujúcich laboratórnych cvičení. Nové cvičenia z oblasti
hodnotenia
materiálovo-termických,
environmentálnych
a špecifických charakteristík materiálov (na báze dreva, plastov,
kompozitov)
obsahovali:
od
návrhu,
zostrojenia
experimentálnych zariadení pre hodnotenie uvedených
charakteristík materiálov za použitia získaných (z grantového
projektu KEGA, č. 023-TUZ-č/2012) nových detekčných
prenosných prístrojov, až po samostatný spôsob vyhodnotenia
získaných výsledkov s využitím matematicko-štatistických
metód, grafickej interpretácie, vizualizácie experimentu.
Príprava skúšobných telies
Študenti pod odborným vedením (Ružinská, E., Mitterová, I.,
Osipiuk, J.) navrhli a pripravili skúšobné telesá, reprezentujúce
výber drevárskych výrobkov: MDF (polotvrdé vláknité dosky) o
rozmeroch 50 (dĺžka) x 40 (šírka) x 17 (hrúbka) mm, uvedené
na Obr. 1 v dvoch variantoch. Variant A: bez povrchovej úpravy
(referenčná vzorka), variant B: MDF povrchovo upravené
rôznymi druhmi náterových látok (na rozpúšťadlovej báze a
vodou riediteľnej spojivovej báze). Variabilnosť navrhnutého
experimentu spočíva v rôznych obmenách použitých náterových
látok alebo retardačných aditív, ako aj vo výbere materiálov pre
zhotovenie skúšobných telies (masívne drevo, preglejované
materiály, aglomerované materiály: DTD, HDF, DVD, iné drevné
kompozitné materiály).

Obrázok 2 Návrh experimentálneho zariadenia na hodnotenie
termickej degradácie dreva
Návrh detekcie vybraných rizikových chemických látok
a horľavých plynov
Pri termickom rozklade materiálov na báze dreva, resp.
polymérnych materiálov použitých pri povrchovej a retardačnej
úprave výrobkov z dreva je potrebné hodnotiť aj
environmentálne charakteristiky týchto materiálov pre predikciu
ich komplexného požiarno-bezpečnostného a ekologického
správania pri ich príprave, ale aj v rámci LCA cyklu týchto
materiálov v podmienkach ich využitia v praxi, ale aj pri
simulácii krízových situácií, napr. pri požiari a pri úniku
horľavých kvapalín, plynov, rozpúšťadiel, riedidiel. Doplnenie
teoreticky získaných poznatkov samostatne pripravenými
experimentálnymi prácami študentmi v študijných programov
(Ekotechnika a Ochrana osôb a majetku pred požiarom) zvyšuje
ich manuálne a prístrojové zručnosti a umožní pracovať
samostatne s využitím moderných existujúcich prístrojov
a existujúcich
simulačných
a
matematicko-štatistických
spôsobov a grafických vizualizačných spôsobov vyhodnocovania
samostatne nameraných výsledkov.
Prístroj RIDGID MicroCD-100 zisťuje koncentráciu plynov
a horľavých nebezpečných látok pomocou vnútorného snímača
TCD, ktoré sa počas merania zahrieva. Detekčný prístroj
signalizuje prítomnosť horľavých plynov (metán, etylén,
propán, vodík, CO, sulfán) a rizikových chemických látok (zo
skupiny prchavých organických látok - benzén, toluén, xylén,
benzén, formaldehyd...) pomocou vizuálneho, zvukového
a vibračného mechanizmu v 5 prahových úrovniach nastavenia

Obrázok 1 Ukážka navrhnutých a pripravených skúšobných
telies
Návrh a zostavenie experimentálneho zariadenia
Experimentálne
zariadenie
na
hodnotenie
vybraných
materiálovo-termických degradačných charakteristík tepelne
zaťažovaného povrchu dreva sálavým tepelným zdrojom za
použitia keramického infražiariča na Obr. 2 pozostáva:
z elektronických váh (3), ochrany váh (4), kovového rámu (6),
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citlivosti prítomnosti detegujúcej látky. Schéma detekčného
prístroja RIDGID MicroCD-100 je na Obr. 3. a na Obr. 4 a, sú
ovládacie prvky a displej prístroja.
Vyhodnotenie nameraných hodnôt vybraných horľavých
plynov a rizikových chemických látok bolo navrhnuté vo vzťahu
ku odozve korelačnej hodnote – odozvy metánu v ppm
jednotkách.
Záver
V príspevku bol navrhnutý model prípravy tvorivých
experimentálnych praktických cvičení, na ktorých participovali
samotní študenti (študijných programov Ekotechnika a Ochrana
osôb a majetku pred požiarom) pod odborným vedením
vyučujúcich predmetov (Technické prostriedky merania
a monitorovania, Monitorovanie životného prostredia, Analýza
prostredia v procesoch, Aplikovaná chémia, Priemyselné
technológie, Nebezpečné látky, Materiály), využiteľných aj
v iných technicky a environmentálne zameraných študijných
programov na slovenských vysokých školách.

Obrázok 4b Displej Ridgid MicroCD-100
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Obrázok 4a Časti prístroja MicroCD-100

REALIZÁCIA MODELOVÉHO INOVATÍVNEHO VYUČOVANIA V TECHNICKY A ENVIRONMENÁLNE
ZAMERANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH
REALISATION MODEL OF INNOVATIVE TEACHING IN TECHNICAL AND FOCUSED THE ENVIRONMENTAL
STUDY PROGRAMS
Eva RUŽINSKÁ, Vladimír HAGARA, Peter JAKÚBEK
Resumé
Príspevok prezentuje realizáciu navrhnutých inovatívnych experimentálnych cvičení a aplikáciu pripravených modelových zostáv na
hodnotenie vybraných materiálovo-degradačných a environmentálnych charakteristík rôznych materiálov pre doplnenie absentujúcich
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poznatkov vo výučbe a pri riešení kvalifikačných prác (Bc., Ing., Mgr., PhD.) v technicky aj environmentálne zameraných študijných
programoch.
Kľúčové slová: inovatívne vyučovanie, modelové praktické cvičenia, ekotechnika
Abstract
The article presents the implementation of the proposed innovative experimental exercises and prepared a report on the evaluation of
the selected materials-modelling application degradation and environmental characteristics of the different materials ussed in the
teaching and in dealing with the qualifications of the work (Bc., Ing., Mgr., PhD.) in the environmental and technical study
programmes.
Key words: innovative teaching, model practical exercises, ecotechnics
Úvod

a sumarizované výsledky experimentálneho
uvedené v Tab. 1 a na Obr. 3.

V súčasnosti v oblasti technicky a environmentálne zameraného
vysokoškolského štúdia v zmysle transformácie výsledkov
výskumu do edukačného procesu pri tvorbe inovatívnych
študijných materiálov boli navrhnuté a realizované nové
praktické experimentálne cvičenia v študijných programoch
Ekotechnika a Ochrana osôb a majetku pred požiarom, kde
študenti participujú spolu s vyučujúcimi na ich príprave.
Príspevok nadväzuje na návrh týchto modelových cvičení
uvedené v príspevku [1, 3].
Cieľom príspevku je prezentovať realizáciu navrhnutých
inovatívnych experimentálnych cvičení [1] a aplikovať
pripravené modelové zostavy na hodnotenie vybraných
materiálovo-degradačných a environmentálnych charakteristík
rôznych materiálov pre predikciu ich bezpečnej aplikácie a
doplnenie absentujúcich poznatkov vo výučbe, ako aj pri riešení
bakalárskych, diplomových a dizertačných prác v technicky a
environmentálne zameraných študijných programoch.

 m   

stanovenia

m 0   m 
*100 %
m 0 

sú

(1)

kde: δm(τ) – relatívny úbytok hmotnosti v čase (τ) (%);
m  0 – pôvodná hmotnosť vzorky (g);

 

m(τ) – hmotnosť vzorky v čase (g).

Obrázok 1 Ukážka skúšobných telies pred experimentom a po
termickej degradácii

Experimentálna časť
Študenti pod odborným vedením vyučujúcich predmetov
(Technické prostriedky merania a monitorovania, Monitorovanie
životného
prostredia,
Analýza
prostredia v procesoch,
Aplikovaná chémia, Priemyselné technológie, Nebezpečné látky,
Materiály) navrhli a pripravili skúšobné telesá [1, 4], ktoré boli
použité
pri
experimentálnych
meraniach
modelových
materiálovo-degradačných charakteristík rôznych výrobkov
z dreva (MDF, DTD, DVD, OSB, preglejované a drevné
kompozitné materiály, lepené aj masívne drevo) s rôznou
povrchovou alebo retardačnou úpravou pre predikciu správania
sa týchto majoritne využívaných materiálov (v drevárskom
priemysle, stavebné aplikácie) pre predikciu environmentálnobezpečnostného charakteristík (s využitím moderných
detekčných prístrojom zakúpených z grantového projektu KEGA,
č. 023-TUZ-4/2012) v krízových podmienkach ich použitia,
najmä pri požiari. Na Obr. 1 sú prezentované skúšobné telesá
(smrekové masívne drevo upravené PUR náterovými látkami na
rozpúšťadlovej aj vodou riediteľnej báze) pred experimentom a
po termickej degradácii (reakcia na oheň) [3]. Návrh
experimentálneho
zariadenia
a metodika
modelového
materiálovo-degradačných charakteristík materiálov na báze
dreva bolo podrobne špecifikované v práci [1]. Priebeh
tepelného zaťaženia pôsobením skúšobných telies po dobu 10
minút vo vzdialenosti 30 mm od povrchu telies sálavým
tepelným zdrojom bol dokumentovaný počas celého
experimentu.
Na
Obr.
2
je
znázornený
priebeh
experimentálneho stanovenie materiálovo-termickej degradácie
skúšobných telies.
Hodnotiacimi kritériami experimentu je relatívny úbytok
hmotnosti v % podľa rovnice (1), ďalej stanovenie času
vznietenia a dĺžka horenia v sekundách. Vyhodnotené

Obrázok 2 Priebeh experimentálneho stanovenia pri termickej
degradácii skúšobných telies sálavým tepelným zdrojom
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doplnenie chýbajúcich požiarno-technických charakteristík
materiálov v tabuľkových komplexných hodnoteniach.

úbytok hmotnosti
(%)

50
40

chemop.

30

milesi

20

icla

10

Detekcia vybraných rizikových látok
V rámci hodnotenia environmentálnych charakteristík termickej
degradácie dreva povrchovo upraveného náterovými látkami
(PUR
rozpúšťadlové
s
prítomnosťou
rizikových
a nebezpečných chemických látok) bola hodnotená prítomnosť
vybraných rizikových chemických látok a horľavých plynov
v štyroch vzdialenostiach od miesta termického rozkladu
skúšobných telies pomocou detekčného prístroja RIDGID
MicroCD-100 [2].
Detekcia bola vykonaná vo zvolených miestach merania
(Obr. 4): A - v spaľovacej komore (vzdialenosť od sálavého
zdroja 30 cm), B -50 cm, C- 1 m, D- 3 m. Namerané hodnoty
vybraných rizikových látok a horľavých plynov sú uvedené
v Tab. 2.

adler 15

0
0

200 čas (s) 400

600

adler 16

Graf 1 Zobrazenie celkového úbytku hmotnosti všetkých
testovaných skúšobných telies počas celkovej doby trvania
experimentu [3]
Následne po vykonaní navrhnutých experimentálnych meraní a
následnom spracovaní výsledkov v programoch Excel, Statistica,
grafickej a ilustračnej interpretácii výsledkov bol vypracovaný
návrh predikčných modelov správania konkrétneho druhu
drevných materiálov so špecifikovanou povrchovou úpravou pre

Tabuľka 1 Sumarizované výsledky experimentálneho stanovenia termicky zaťažovaných skúšobných telies podľa
hodnotiacich kritérií [3]
Náterová látka

Hodnotiace kritériá

Chemolak

Milesi

Adler 15

Adler 16

Icla

78,57

81,63

82,29

77,44

87,59

Čas vznietenia (s)

51

42,4

37,6

32,8

40

Dĺžka horenia (s)

467

472

512

521

324

Hmotnostný úbytok c. (%)

Tabuľka 2 Namerané hodnoty horľavých plynov a rizikových chemických látok
Horľavé plyny a rizikové chem. látky

Miesto merania A
(ppm)

Miesto merania B
(ppm)

Miesto merania C
(ppm)

Miesto merania D
(ppm)

Metán

1600...3200

800...1600

400...800

<400

Vodík

800...1600

400...800

<400

160...320

Oxid uhoľnatý*

<40

<40

<40

<40

Formaldehyd

160...320

80...160

40...80

<40

Toluén

80...160

<40

<40

<40

Xylény

40...80

<40

<40

<40

Izobutanol

40...80

<40

<40

<40

Benzén

80...160

40...80

<40

<40

Etylén

160...320

80...160

40...80

<40

Bolo zistené, že pri termickom rozklade náterových látok na
báze
zosieťovaných
reaktoplastických
polyuretánových
náterových látok, aplikovaných na povrch dreva dochádza
k rozkladu toxických diizokyanátov – monomérnych produktov
PUR lakov [2], ktoré sa ďalej degradajú až na benzén,
formaldehyd a ostatné prístrojom nedetegovateľné sprievodné
produkty (zo skupiny chemických látok – VOC) a sú prítomné aj
rozpúšťadlá (toluén, xylény), ktoré boli použité pri úprave
konzistencie týchto náterových látok pred ich aplikáciou na
povrch dreva. Oxid uhoľnatý nebol prístrojom Ridgid MicroCD
detegovateľný, preto bol použitý detektor CO2/CO, model
M7722, ktorý má citlivosť aj na koncentrácie CO pod 40 ppm
(Obr. 5) a zároveň deteguje úroveň CO2. Z ďalších rozkladných
produktov termickej degradácie v teste sálavým tepelným
zdrojom boli indikované aj horľavé plyny: metán a vodík vo
vysokej koncentrácii, ktoré vznikli rozkladom polymérnych
materiálov (drevo, PUR náterové látky).

Obrázok 3 Detektor RIDGID MicroCD-100

Obrázok 4 Detektor CO2/CO, model M7722
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Záver

RUŽINSKÁ, E. 2012. Inovatívne technické vzdelávanie v oblasti
znižovania rizikových látok v environmentálnej technike. Trendy
ve vzdělávání – medzinárodná vedecká konferencia. PdF UP
Olomouc, s. 265-268 (Web of Science). ISBN 978-80-86768-366.

Realizované experimentálne merania predpokladajú zvýšenie
manuálnych a prístrojových zručností a uplatnenie princípov
tvorivosti vo výučbe nových inovatívnych praktických cvičení [1]
a pri samostatnom meraní a vyhodnocovaní bakalárskych
a diplomových prác študentov v študijných programoch
Ekotechnika a Ochrana osôb a majetku pred požiarom, ktoré by
mohli byť aplikované v iných technicky a environmentálne
zameraných študijných programoch na slovenských vysokých
školách.

Príspevok je riešený s finančnou podporou MšVVaš SR, KEGA, č.
proj. 023-TUZ-4/2012: "Rizikové látky v environmentálnej
technike".
Ing. Eva Ružinská, PhD.
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PRÁCE S KOVEM – TECHNIKA VIKING KNIT
METALWORKING - VIKING KNIT TECHNIQUE
Irena HRALOVÁ
Resumé
Příspěvek se zabývá jedním z kurzů aktivity "Škola techniky" realizované na Fakultě výrobních technologií a managementu pro žáky
základních a středních škol, která je částí projektu OPVK „Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné
a technické vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0034. V kurzu „Zábavná kovodílna“ se účastníci seznámí s jednou z metod práce
s kovovým drátem, tzv. Viking knit. Žákům bude vysvětlen postup výroby různých šperků uvedenou metodou, některé si budou moci
v další části vyrobit.
Klíčová slova: práce s kovem, kurz, technologie, technické vzdělávání
Abstrakt
The paper deals with one of the courses included among "School of Engineering" activities carried out for elementary and secondary
schools students at the Faculty of Production Technology and Management as part of the OPVK project "Partnership to improve the
quality of human resources for science and technology education, reg. No.. CZ.1.07 /2.3.00/45.0034. In the course "fun metal
workshop" participants will learn about a method of working with metal wire, so called Viking knit. Students will be introduced to the
process of jewelry manufacture by given method and also will have the option of making their own jewelry during the following
lessons.
Key words: metalworking, course, technology, technical education
Úvod

Náplň kurzu

Kurz s názvem „Zábavná kovodílna“, v posledních letech
realizovaný jako jedna část aktivity „Škola techniky“, se snaží
přinášet žákům a studentům vždy nějakou novou tvůrčí činnost
s materiálem, který při výuce na základních a středních školách
nebývá často používán.
V průběhu letošní kovodílny to byla práce s měděným
drátem a pomocí techniky viking knit vytvoření jednoduchého
šperku, a to náušnic.

Studenti si nejprve připravili z pomocného drátu růžici
k uchycení výpletu na dřívku. Použili k tomu zbytky drátů z jiné
činnosti. Vhodný je silnější drát, než jaký je použit k vlastnímu
výpletu, nedochází k jeho deformaci při uchycení i vlastním
vyplétání. Drát obtočili 4 – 6krát kolem malého špalíku dřeva
tak, aby vznikly pravidelné smyčky, které na jedné straně pevně
obmotali a tím zakončili. Pravidelnost smyček má při začátku
pletení vliv na tvar výpletu i velikosti jednotlivých očí. Takto
připravenou růžici studenti pevně připevnili lepicí páskou na
dřívko. Postupovali tak, aby jednotlivé smyčky byly kolem dřívka
rozmístěny přibližně ve stejných vzdálenostech. Přesnost při
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lepení růžice je velmi důležitá ve chvíli, kdy je hotový výplet
protahován malým počtem otvorů (dvěma, popř. pouze jedním)
v děrované desce. Nepravidelnost, neuspořádanost či různé
velikosti ok jsou na hotovém výrobku velmi viditelné.

Obrázok 1 Růžice na uchycení výpletu
Obrázok 4 Oplétání; výplet po protažení
Studenty použitý typ výpletu se provádí tak, že kolem každého
oka předchozí řady je provléknuta smyčka drátu v řadě další.
Při protahování a především stahování smyčky je potřeba dbát
na to, aby se na drátku nevytvořil uzel. Jakákoli nerovnost na
vyplétacím drátu znesnadňuje další pletení. Výplet je na dřívku
sice pohyblivý, ale ne příliš snadno; neumožňuje tedy hladké
protahování pokřiveného nebo zauzlovaného drátku. V případě,
že je výplet na dřívku příliš utažen, mohou si studenti pomoci
v podvlékání tak, že si podvlékané oko nadzvednou kouskem
tvrdého drátku nebo rozevřenou kancelářskou svorkou.
Smyčky se stahují ve směru délky dřívka (osy válce). Jestliže
stahování bude nepřesné, může se při pletení stát to, že se
jednotlivá oka budou stáčet doleva či doprava, nebo dokonce se
budou některé sloupce ok přibližovat k jinému sloupci
a vzniknou tak velmi nepravidelné mezery mezi jednotlivými
sloupci.
Poté, co studenti použili k pletení celou délku drátu, odlepili
růžici od dřívka a výplet z něho sundali. Ten potom opakovaně
protáhli otvory o třech průměrech postupně od největšího po
nejmenší. Výsledná délka upraveného výpletu byla 12 cm.
Protože k protahování otvory malých průměrů v porovnání
s počátečním průměrem výpletu je zapotřebí větší síly, studenti
si pomáhali plochými kleštěmi. Právě pro usnadnění při držení a
protahování výpletu je vhodné odstranění růžice ponechat až po
posledním protažení. Růžici odstranili pomocí štípacích kleští.

Obrázok 2 Různé typy výpletů
Po uchycení růžice začali studenti dřívko oplétat měděným
drátem. K výrobě jednoho kusu náušnic, které byly výsledkem
nácviku techniky viking knit, postačil drát o délce asi 1 m. Větší
délka při pletení není doporučována vzhledem k možnému
kroucení a zamotání drátu. Výrobky, na které je potřeba delší
výplet, např. náramky a náhrdelníky, se vyrábějí tak, že je
výplet postupně nastavován. Navazování drátů na hotovém
výrobku není viditelné, neboť zůstává uvnitř výpletu.
Délka výpletu potřebného k výrobě jakéhokoli šperku je
ovlivněna protahováním otvory v desce; čím více děr na
protažení, tím delší upravený – „učesaný“ výplet. Existují
převodní tabulky, které umožňují předem znát, jaké délky má
být výplet na dřívku, aby po protažení otvory do určitého
průměru byl upravený úplet přesně dané délky. V našem
případě studenti drátem o metrové délce vytvořili na dřívku
výplet dlouhý 4 centimetry dostatečný k vytvoření náušnice.

Obrázok 5 Deska k protahování
Obrázok 3 Použitý typ výpletu na dřívku
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Závěr
Výroba šperku technikou viking knit studenty zaujala, ukázka
dalších možností využití této techniky k výrobě různých šperků a
velkého množství dostupných materiálů, ze kterých lze čerpat
při dalším tvoření, studenty navnadila svou novou zkušenost
dále rozvíjet.
Seznam bibliografických odkazů
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Obrázok 6 Žákovský výrobek
Koncovými částmi měděného drátu studenti na obou koncích
výplet stáhli, na výplet pro dozdobení navlékli korálky, tzv.
pandury a výplet ohnuli. Přesahující konce drátků použili
na připevnění výpletu ke kroužkům, které následně uchytili na
tzv. afroháčky používané v bižuterii jako základ náušnic.
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RAKETOVÉ MODELÁŘSTVÍ JAKO JEDNORÁZOVÁ ZÁJMOVÁ TECHNICKÁ AKTIVITA
MODEL ROCKETRY AS A SINGLE HOBBY TECHNICAL ACTIVITY
Jan JANOVEC
Resumé
Článek se zabývá zájmovým kurzem s názvem Reaktivní motory a jejich využití, který je součástí Školy techniky pořádané Univerzitou
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současnosti je uskutečňována v rámci projektu Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů
pro přírodovědné a technické vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0034. Výše uvedená aktivita je jednou z pěti kurzů této činnosti, ve
které mají žáci 2. st. základních škol a studenti středních škol možnost navrhnout a postavit vlastní raketový model a uskutečnit jeho
start a přistání. Důležitou součástí aktivity je žákovský výzkum v oblasti raketového modelářství s cílem osvojení si základů vědecké
práce.
Klíčová slova: technická zájmová činnost, raketové modelářství, badatelské vyučování
Abstract
The paper is focused on the hobby course called Usage of Reactive Engines, which is a part of the School of Technology at University
of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem. This event is the result of the solution of the project named Through the Partnership to Improve
the Quality of Human Resources for Science and Technology Education, reg. no. CZ.1.07/2.3.00/45.0034. Above mentioned course is
one of five parts of this activity, where pupils of secondary schools have chance to design and construct their own rocket model and
also realize its launching and landing. The important part of the course is pupils’ research in model rocketry area, which is pointed on
their own experience with work in science.
Key words: hobby technical activity, model rocketry, inquiry based learning
Úvod

z techniky, mají možnost vyzkoušet si některé technologie
a seznámit se s možnostmi směřování jednoduchého výzkumu.
Kurzy probíhají v laboratorně-dílenském komplexu fakulty,
obvykle v pěti dnech. Během pásma se žáci ve všech kurzech
vystřídají a pravidlem je, že si žáci z každého kurzu odnesou
vlastní výrobek například v podobě modelu rakety, elektronické
blikačky apod.
Na Školu techniky navazuje jednoduchý výzkum, šetření,
zjišťování a experimentování tak, aby si žáci osvojili základy
vědecké práce. Garanti kurzů poskytují žákům základní
informace a témata ke zpracování, pro výzkumnou práci žáků
jsou k dispozici konzultační setkání. Během těchto setkání žáci

V laboratořích
a dílnách
Fakulty
výrobních
technologií
a managementu probíhá v současnosti v rámci řešení projektu
„Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro
přírodovědné a technické vzdělávání“ zájmová akce s názvem
Škola techniky. Ta je součástí Teen Age University jakožto
klíčové aktivity v rámci uvedeného projektu zaměřené
především na rozvoj elementárních vědeckých kompetencí žáků
2. st. základních škol a studentů středních škol.
Jedná se o soubor kurzů v oblasti vědy a techniky, kde se
žáci seznámí se základní problematikou vybraných kapitol
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mohou získat potřebné instrukce, rady a zpětnou vazbu pro
svou další práci, využijí techniku a zázemí laboratoří fakulty.
Završením výzkumu je žákovská konference, kde jsou
předvedeny výsledky jejich zkoumání.

letu raketového modelu. Každý účastník kurzu obdrží podrobný
návod na stavbu modelu s názornými ilustracemi. Obsahovou
náplní druhého celku je samotná stavba raketového modelu
tak, aby odpovídal kritériím raketomodelářských soutěží.
Především studenti středních škol jsou vedeni k tomu, aby
raketa byla postavena pro dosažení největší výšky, či pro
nejdelší trvání letu. Třetí část tvoří samotné vypouštění raket.
Je to přirozené vyvrcholení celodenní práce v kurzu, při kterém
se ověřuje kvalita práce a navržená technická řešení žáků, ale
také pedagogické schopnosti vedoucích aktivity.

Obrázok 1 Start raketového modelu
Kurzy školy techniky, zaměřené do pěti oblastí, nesou názvy:
Technologie zpracování kovů, Elektronické obvody, Svět
mikrostruktury a makrostruktury dřeva, Fotografické techniky
a Reaktivní motory a jejich využití. Poslední ze jmenovaných se
zabývá především teorií a konstrukcí raket v malém měřítku –
raketovým modelářstvím.

Obrázok 2 Model raketoplánu z extrudovaného polystyrenu
Těmi jsou nejenom akademičtí pracovníci, ale i studenti oboru
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání, kteří se
v jednotlivých dnech konání kurzu střídají v úloze hlavního
vyučujícího. Mezi jejich povinnosti patří vypracování příprav pro
vedení kurzu a naplnění výukových cílů kurzu: schopnost
navrhnout a vyrobit jednoduché konstrukční prvky ze dřeva,
kovu, papíru a textilie, schopnost ověření a porovnání jejich
funkčnosti, schopnost sestavení daného modelu podle návodu
a plánu, schopnost dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy. Sledované a rozvíjené klíčové
kompetence jsou: kompetence k učení, kompetence k řešení
problémů, kompetence komunikativní a kompetence pracovní.
Vzhledem k různému věku účastníků kurzu je kladen důraz na
individuální přístup k žákům a vzhledem k povaze činností na
metody problémového vyučování. Studenti se obvykle z vlastní
iniciativy podílejí na aktualizacích pracovního návodu na výrobu
modelu rakety a na materiálové a organizační přípravě kurzu.

Raketové modelářství
Raketové modelářství se začalo rozvíjet v padesátých letech 20.
století na základě popularity „velké“ raketové techniky. Sériová
výroba bezpečných a spolehlivých raketových motorků pak
vedla k tomu, že dnes je raketové modelářství jedním z odvětví
modelářského sportu, které je dostupné i běžným zájemcům
z řad veřejnosti. Oproti „velké“ raketové technice, která je
právem považována za jeden z vrcholů technického umu
lidstva, jsou jednoduché modely raket poměrně nenáročné na
materiál a zručnost žáků, přesto svou stavbou a letem dokáží
zaujmout, leckdy nadchnout nejednoho z nich. Raketové
modelářství navíc škálou speciálních a netradičních postupů
a užitím neobvyklých materiálů vhodně rozšiřuje kompetence
žáků. Samotná výroba raket se opírá o základní fyzikální
principy, ale velká variabilita jednotlivých konstrukčních prvků
raket otevírá prostor pro řešení technických problémů. Nalezené
technické řešení se v praxi realizuje a je ověřeno startem
rakety. Na výběru raketového modelářství pro náplň kurzu se
v neposlední řadě podílí relativně malá časová i finanční
náročnost výroby raket, možnost zajímavého experimentování
i poutavost vzletů vyrobených raket a raketoplánů. Časová
dotace kurzu činí osm vyučovacích hodin.
Kurz reaktivní motory a jejich využití
Obsahová náplň kurzu vychází z kurzu Technická zájmová
a tvořivá činnost ve studijním oboru Učitelství technických
předmětů, který byl na ústecké univerzitě řadu let vyučován,
a jeho část tvořilo raketové modelářství. Obsahová náplň kurzu
realizovaného v rámci Školy techniky je rozdělena do tří celků.
Cílem prvního, teoretického celku je seznámení účastníků
s náplní kurzu, vysvětleny jsou základní principy raketového letu
a aerodynamiky. Představeny jsou rovněž některé netradiční
modelářské materiály a technologie, s nimiž se žáci ve školních
dílnách nemají možnost seznámit. Demonstrován je hotový
model rakety, jeho jednotlivé části, popsány jsou jednotlivé fáze

Obrázok 3 Řezání profilu křídel raketoplánu
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zaměřeny ale i mimo konstrukční oblast, řešena byla
problematika měření výšky letu modelů za pomocí prostorové
trigonometrie. Relativně velké množství letů a shromažďování
údajů z nich umožnilo jejich statistické zpracování, které vedlo
ke vzorci, s jehož pomocí lze predikovat výšku letu rakety.
Některé projekty se věnovaly i dokumentaci letů modelů, např.
fotografickým možnostem zachycení okamžiku startu (obr. 1).
Závěr
Škola techniky, následná vědecká činnost a Konference techniky
v sobě propojují několik významných oblastí technického
vzdělávání. Její méně viditelný přínos spočívá v oblasti přípravy
budoucích učitelů technických předmětů. Umožňuje jim si
v praxi ověřit své pedagogické působení jinde než v běžné
školní výuce, přičemž lze očekávat, že učitel, který ovládá
metody práce v technické zájmové činnosti a orientuje se
v jejích oborech, bude přínosem i pro školní výuku technických
předmětů. Druhou oblastí je rozvoj a podpora technické
zájmové a tvořivé činnosti žáků základních a středních škol,
přičemž především výzkumná část programu má potenciál
přibližovat žákům základních a středních škol studium na
univerzitě a populární a zábavnou formou motivovat ke studiu
technicky zaměřených oborů.
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Obrázok 4 Model třístupňové rakety
Čtvrtou část kurzu, která probíhá mimo pět dní trvání Školy
techniky, tvoří elementární výzkumné šetření s cílem osvojení si
základů vědecké práce. Žáci a studenti si, obvykle v týmech,
sami určují výzkumnou oblast a společně s vedoucími kurzu
hledají relativně nová řešení. Očekávaným výstupem je krátká
výzkumná zpráva shrnující výsledky zkoumání, která je často
doplněna praktickým výstupem. Ten je společně se zprávou ve
formě prezentace či posteru představen na žákovské konferenci
konané obvykle měsíc po Škole techniky.
V rámci kurzu raketového modelářství bylo v posledních
letech řešeno několik desítek žákovských projektů. Obvykle jsou
zaměřeny na problematiku konstrukce raket. Stálou výzvou je
tvorba vícestupňových raket (obr. 4) přinášející mladým
konstruktérům řadu výzev, především při řešení spojení stupňů
a jejich bezpečného zážehu a následného odpojení. K technicky
zajímavému řešení dospěla skupina účastníků při konstrukci
raketoplánu z extrudovaného polystyrenu (obr. 2). Trup i profily
křídel vyřezávali odporovou pilou (obr. 3), konstrukci zesílili
karbonovými profily a docílili tak minimální hmotnosti modelu
při zachování výborných letových vlastností. Projekty jsou
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BEZPEČNÁ PRÁCA V LABORATÓRIU-SPRÁVNA MANIPULÁCIA S LABORATÓRNYM SKLOM
SAFETY WORK IN THE LABORATORY–RIGHT MANIPULATION WITH LABORATORIES GLASSES
Melánia FESZTEROVÁ
Abstrakt
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je orientovaná na znižovanie nehôd a pracovných úrazov, posudzovanie a prevenciu
rizík s orientáciou progresívnych opatrení dobrej praxe, vzdelávanie a podporu povedomia so zameraním na komplexný rozvoj
pracovnej pohody, zvyšovanie kultúry práce a školskú prípravu. Cieľom výchovy a vzdelávania k BOZP je umožniť študentom získať
vedomosti a informácie pre rozvoj zručností a návykov, ktoré sú dôležité pre bezpečnú prácu. Problematika bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v chemickom laboratóriu je veľmi úzko spojená so získanými teoretickými vedomosťami študentov na hodinách
chémie a nadobudnutými zručnosťami počas laboratórnych cvičení. V príspevku poukazujeme na dôležitosť univerzitného vzdelania
v chémii a predovšetkým na plynulú výchovu budúcich učiteľov k dodržiavaniu zásad BOZP. Správna manipuláciu s laboratórnym sklom
počas experimentov vytvára základné predpoklady pre bezpečnú prácu a dobré výsledky.
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Kľúčové slová: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), chemické laboratóriu, vzdelávanie.
Abstract
Occupational Health and Safety (OHS) is focused on decreasing an accident and injury rate, risk assessment and precaution using
progressive arrangements from practice, education and support of consciousness that leads to the complex improvement of the
welfare, increasing of „culture of work” and school preparation. The aim of education training to OHS is provided students with
knowledge and information needed to develop skills and habits, which are important for safety work. The OHS theme in the chemical
laboratory is closely connected with the acquisition of theoretical knowledge of students on chemistry hours subsequent skills during
laboratory exercises. In this paper we present the importance of the university education in chemistry and especially systematic
education of future teachers in the OHS field. The right manipulation with laboratories glasses during experiments this is creating the
preconditions for safety work and good results.
Key words: Occupational Health and Safety (OHS), Chemical Laboratory, Education
Úvod

praktických zručností a návykov. V disciplínach ako:
Preparatívna všeobecná a anorganická chémia, Laboratórne
cvičenia z biochémie, Laboratórne cvičenia z organickej chémie,
Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie, Technika a didaktika
školských pokusov, Laboratórne cvičenia z analytickej chémie,
Kvalitatívna a kvantitatívne chémia, Špeciálna didaktika chémie
si študenti overujú teoretické vedomosti a poznatky v praxi v
chemických laboratóriách. Z didaktického hľadiska ide
o požiadavku rozvíjania zručností na teoretických základoch.
V školských podmienkach ide o získanie vedomostí, zručností a
návykov tak, aby ich študenti vedeli použiť v tvorivej práci. Ide
o rozvíjanie technického tvorivého myslenia. Experimentálna
práca v laboratóriách poskytuje priestor nielen pre plynulé
obnovovanie, doplňovanie a rozširovanie vedomostí, ale
vyžaduje si predovšetkým dôkladnú teoretickú prípravu (Baráth,
Feszterová, 2005). Základným predpokladom dobrých
experimentálnych výsledkov je dodržiavanie zásad bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
Príspevok je orientovaný na nevyhnutnosť dodržiavania
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v chemickom
laboratóriu, pri manipulácii s laboratórnym sklom a porcelánom.

Zákonné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci (BOZP) reagujú na vznikajúce celospoločenské požiadavky
v meniacich sa výrobno-ekonomických podmienkach (Kozík,
Bulla, 2013). Platná legislatíva, právne predpisy zabezpečujú a
usmerňujú dodržiavanie zásad BOZP. V Ústave SR je zakotvené
jedno zo základných ľudských práv, právo na ochranu
bezpečnosti a zdravia pri práci, právo na spravodlivé a
uspokojujúce pracovné podmienky (čl. 36 Ústavy SR). Zbierka
zákonov SR obsahuje platné všeobecne záväzné predpisy.
Podpora bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrana
spoločnosti, zamestnancov a životného prostredia pred
nepriaznivými účinkami pracovných úrazov je zabezpečovaná
prostredníctvom legislatívnych opatrení a je súčasťou štátnej
politiky. Právo na ochranu života a zdravia je zabezpečené
organizovanou starostlivosťou o bezpečnosť
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zahŕňa podmienky
pre uspokojivú prácu, pohodu pri práci, sociálnu a právnu
ochranu pracovníkov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
zahŕňa ochranu zamestnancov súvisiacu s prácou (fyzická
a psychická pohoda, sociálna ochrana, pracovné podmienky,
pracovné vzťahy, hygienické podmienky a sociálne vybavenie
pracovísk). Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci zamestnancov patrí medzi základné povinnosti
zamestnávateľa. Za ich dodržiavanie na pracovisku je plne
zodpovedný. Dodržiavanie zásad BOZP vymedzuje základné
okruhy opatrení, ktoré súvisia s platnou legislatívou, pretože ich
úlohou je zvyšovanie bezpečnosti práce (Kozík, Lukáčová,
2010). Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (zákon
NR SR č. 140/2008 Z. z.) určuje zabezpečiť opatrenia, ktoré
znížia expozíciu zamestnancov, týka sa to aj študentov
vysokých škôl pri praktickej výučbe a obyvateľov pred
fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce
a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň,
najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými
predpismi. V koncepcii BOZP sa uvádza ako základná forma
vzdelávania v BOZP školské vzdelávanie v oblasti ochrany práce
(Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z., 2006). Účelom je efektívne
zabezpečiť dostatok vedomostí a zručností a tiež zvýšiť
oboznámenosť žiakov a študentov základných, stredných
a vysokých škôl s problematikou BOZP.

Nebezpečenstvá pri práci v chemickom laboratóriu
Nebezpečenstvo je stav alebo charakter pracovného procesu,
ktorý môže poškodiť zdravie študenta alebo zamestnanca. To je
dôvodom, prečo pri práci v laboratóriu je každý študent povinný
mať základné znalosti o nebezpečenstve vyplývajúcom z práce,
ktorú vykonáva.
Študenti pri práci a uskutočňovaných experimentoch počas
laboratórnych cvičení využívajú rôzne laboratórne predmety a
chemické nádoby, ktoré sú zo skla alebo porcelánu. Používané
laboratórne predmety majú rozdielne vlastnosti. Je potrebné
zamerať sa na tie ich vlastnosti, ktoré sú pre daný účel
rozhodujúce. Medzi chemické sklo patrí varné sklo, technické
sklo a odmerné sklo. Počas chemických experimentov študenti
využívajú a manipulujú napríklad s: kadičkami; bankami;

lievikmi, násypkami, premývačkami, filtračnými zariadeniami;
miskami, navažovačkami; fľašami, pracovnicami; liekovkami,
vialkami; odmerným sklom; pipetami, byretami; skúmavkami;
sklenenými teplomermi a hustomermi; sklenenými prístrojmi;
chladičmi a rôznymi zábrusovými predmetmi; reakčnými
aparatúrami a laboratórnym porcelánom.
Pri
akejkoľvek
manipulácii
s laboratórnym
sklom
a porcelánom je potrebné dodržiavať zásady bezpečnej práce.
Pedagóg v každej etape práce v laboratóriu, počas prípravnej
fázy pred realizáciou experimentov ako aj po ich ukončeniu sa
musí predovšetkým sústrediť na dodržiavanie BOZP.
Uskutočňované chemické experimenty sa vždy sa spájaj
s určitým nebezpečenstvom. Dodržiavanie zásad bezpečnej
práce je dôležitá a integrálna súčasť chemického vzdelávania.
Počas uskutočňovaných experimentov je potrebné poznať

Výchova a vzdelávanie budúcich absolventov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre každoročne prijíma
uchádzačov o štúdium v študijných programoch Učiteľstvo
akademických programov (UAP)-Chémia. Počas trojročného
bakalárskeho štúdia a dvojročného magisterského štúdia na
Katedre chémie FPV UKF v Nitre sú študenti v dennej forme
vzdelávaní v povinných a povinne voliteľných disciplínach, ktoré
sú zamerané na získavanie teoretických vedomostí ako aj
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vlastnosti používaných chemikálií a nebezpečenstvá, ktoré môžu
vzniknúť (Wasielewski, Dawydow, 2008). Pri každom
chemickom experimente, resp. reakcii je nevyhnuté zachovávať
všetky bezpečnostné opatrenia. V chemickom laboratóriu môže
vzniknúť nebezpečenstvo: požiaru; výbuchu a poranenia
(Feszterová,
Juhász,
Košík,
2007).
Dodržiavanie
bezpečnostných zásad sa spája so správnym výberom
a manipuláciou s laboratórnym sklom, v ktorom prebieha
chemická reakcia.



Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri manipulácii
s laboratórnym sklom a porcelánom
Správna manipulácia s laboratórnym sklom (Obrázok 1) a
porcelánom, sklenenými reakčnými aparatúrami v chemickom
laboratóriu si vyžaduje dodržiavanie zásad bezpečnej práce
(Feszterová, 2013).
Práca so sklom
 Pre svoju odolnosť voči väčšine chemických látok a pre
svoje výborné fyzikálne vlastnosti je v chemickom
laboratóriu najpoužívanejším materiálom sklo. Chemické
sklo musí mať čo najväčšiu chemickú odolnosť a čo
najmenší koeficient tepelnej rozťažnosti. Po určitej dobe
používania sa stáva chemické sklo odolnejšie voči účinkom
chemických látok, lebo sa na jeho povrchu vytvorí tenká
ochranná vrstvička koloidnej kyseliny kremičitej. Podobný
efekt možno dosiahnuť, ak je nové chemické sklo vystavené
účinku prehriatej vodnej pary.
 Sklo je odolnejšie voči kyselinám (výnimkou je kyselina
fluorovodíková)
v
porovnaní
s hydroxidmi
(účinok
hydroxidov vzrastá so stúpajúcou teplotou a ich
koncentráciou).
 V
laboratóriu
sa
používa
borosilikátové
a sodnodraselnovápenaté sklo. Borosilikátové sklo je tvrdé
sklo, dobre znáša zmeny teploty. Z borosilikátového skla sú
zhotovené
banky,
skúmavky,
kadičky
a
iné.
Sodnodraselnovápenaté sklo je mäkké sklo, z ktorého sa
vyrábajú hodinové sklá, lieviky, valce, odmerné banky.
V porovnaní
s borosilikátovým
sklom
sodnodraselnovápenaté sklo neznáša rýchle zmeny teploty.
Chemické sklo sa vyrába v normalizovaných tvaroch
a veľkostiach.
 Pri manipulácii s laboratórnym sklom je potrebné dodržiavať
zásady bezpečnej práce napr. pri navliekaní gumových hadíc
na sklenené trubice, pri zasúvaní sklených trubíc, alebo
teplomerov do zátok, je nutné držať trubicu čo najkratšie od
konca, navlhčiť ju vodou (prípadne natrieť glycerolom).
S laboratórnym sklom je potrebné pracovať bez násilia a pri
práci používať ochranné rukavice.
 Veľkosť otvorov v zátkach a priemery hadíc sa zvolia tak,
aby boli úmerné priemeru sklenených rúrok. Používajú sa
rúrky s otavenými okrajmi. Pri ohýbaní sklenej rúrky sa
miesto ohybu zohrieva v nesvietivom plameni kahana za
stáleho otáčania, až sklo zmäkne. Následne sa rúrka vyberie
z plameňa a ohne do potrebného uhla. Ak je potrebné časť
sklenej rúrky odrezať, označí sa miesto vrypu pilníkom alebo
nožom na sklo. Rúrka sa otočí tak, že vryp smeruje od nás,
miesto vrypu sa podloží palcami a smerom od nás sa odlomí
časť rúrky, ktoré je nepotrebná. Koniec rúrky sa zataví
v plameni.
 Pri práci so sklenenou aparatúrou sa používajú ochranné
okuliare, alebo priehľadný ochranný štít. Použité sklenené
nádoby, ktoré sa použijú pri aparatúre je potrebné veľmi
pozorne vyberať, nesmú byť poškodené, alebo prasknuté.
Tesnosť sklenenej aparatúry sa zisťuje mydlovým roztokom,
ktorým sa potierajú miesta spojov.





Pri vákuovej destilácii sa nesmú používať banky s rovným
dnom a banky tenkostenné. Pred rozobratím aparatúry, po
použití vákua, sa treba presvedčiť či bol uvoľnený tlak vo
všetkých častiach aparatúry. Zmeny tlaku môžu spôsobiť
prasknutie skla, alebo rozprsknutie obsahu banky.
Základným predpokladom dobrých výsledkov je používanie
čistého laboratórneho skla. Nečistoty, ktoré sa nachádzajú
na stenách sklenených nádob môžu zreagovať počas
chemických experimentov prípadne môžu ovplyvniť
chemické výsledky. Sklenené nádoby sa čistia okamžite po
použití. Najprv sa vypláchnu prúdom vody za použitia
čistiacich kefiek. Môžu sa použiť sa aj rôzne chemické
prostriedky, hlavne vtedy, ak sa mechanické vyčistenie
nepodarí. Účinným prostriedkom na čistenie skla je kyselina
chromsírová. Má silné oxidačné účinky a výborne rozpúšťa
anorganické aj organické látky. Pretože je silne
hygroskopická, uchováva sa v uzavretej nádobe. Pri čistení
skla kyselinou chrómsírovou sa používajú ochranné rukavice
a ochranný štít. Umyté sklenené nádoby sa musia opláchnuť
destilovanou vodou. Sklo, ktoré sa sústavne používa, sa po
umytí necháva odtiecť a vysušiť na vopred určenom mieste
voľne na vzduchu resp. v sušiarni. Sklenené nádoby sa
neutierajú.
So sklom treba manipulovať opatrne. Sklo predstavuje
nebezpečenstvo pri poškodení, alebo rozbití. Sklenené
črepiny v laboratóriu je potrebné ihneď pozametať, drobné
úlomky postierať mokrou handrou. Rozbité sklo sa dáva do
odpadovej nádoby určenej na sklo.
Pri práci so sklom je potrebné sa držať zásady „Horúce sklo
vyzerá tak isto ako sklo studené!“ (Wasielewski, Dawydow,
2008).

Práca s porcelánom
 Porcelán má vyššiu chemickú a mechanickú odolnosť
v porovnaní so sklom. Porcelán neznáša náhle zmeny
teploty, preto chemické pomôcky z porcelánu je potrebné
zahrievať pomaly. V porcelánových miskách je možné
zahrievať aj látky v tuhom skupenstve, resp. kvapaliny
odparovať na vodnom kúpeli.
 Porcelán sa čistí podobne ako sklo.

Obrázok 1 Laboratórne sklo (Feszterová, 2013)
Záver
Práca človeka sa stáva stále významnejšou a aj v civilizačnom
procese nenahraditeľnou. Preto výchovu a vzdelávanie
k bezpečnej práci treba považovať za veľmi dôležitú súčasť
procesu začlenenia človeka do praxe. Súčasná technika výroby,
zložité pracovné operácie a technologické postupy, nové
materiály a pod., to všetko si vyžaduje, aby sa do pracovného
procesu zaraďoval človek vyzbrojený potrebnými teoretickými,
technologickými
poznatkami
a takými
pracovnými
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a intelektovými zručnosťami, ktoré sú v súlade s požiadavkami
bezpečnosti a hygieny práce. Takáto príprava musí byť
fundovaná už od najnižších ročníkov základnej školy. Dôležitosť
dodržiavania
zásad
bezpečnosti
a
ochrany
zdravia
vyhodnotením a odstránením rizík, úrazových faktorov
a prevenciou si vyžaduje si pedagógov, ktorí sú dobre
pripravení nielen teoreticky, ale sú vedení k rozvíjaniu zručností
a návykov v edukačnom procese z hľadiska požiadaviek na
dodržiavanie zásad BOZP.
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MULTIMEDIALNA PRACOWNIA MATEMATYKI
MULTIMEDIA LAB MATH
Joanna KANDZIA
Streszczenie
Wykorzystanie w kształceniu matematycznym programów użytkowych typu Excel czy matematycznych programów komputerowych jest
bardzo dobrym przykładem zastosowania narzędzi technologii informacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje interaktywny program
GeoGebra. Wizualizacja problemów matematycznych ddaje nieocenione efekty dydaktyczne. W artykule zaprezentowano lekcję
z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz krótką prezentację zastosowania GeoGebry.
Słowa kluczowe: GeoGebra, Excel, edukacja matematyczna, mathematical programs, technologie informacyjne
Abstrakt
The use of utility programs, such as Excel or mathematical computer programs in teaching mathematics, constitutes a very good
example of information technology applications. The interactive GeoGebra program is worth noting in particular. Visualization of
mathematical problems gives invaluable educational results. The article presents a lesson with the use of a spreadsheet, and a short
presentation of the GeoGebra adoption.
Keywords: GeoGebra, Excel, programy matematyczne, information technology
Wstęp

wiedzę matematyczną. W przypadku obliczeń komputer jest
integralną częścią operacji matematycznych.
W społeczeństwie wiedzy, interdyscyplinarność kształcenia
wymusza na nauczycielach matematyki wykorzystywanie
narzędzi technologii informacyjnej. Bez niej współczesna
matematyka nie mogłaby osiągać takiego postępu. Należy
wspomnieć o problemach matematycznych dla których istnieją
jedynie dowody komputerowe. Problem czterech barw,
rozstrzygnięty przez K. Appela i W. Hakena z istotną pomocą
informatyka J. Kocha z wykorzystaniem komputera IBM. Czy też
rozwiązanie
100
letniego
problemu
matematycznego,
kompletny opis grupy E8 (grupa Liego - gładka rozmaitość), w
marcu 2007, co domknęło klasyfikację prostych grup
skończonych. Współczesny uczeń musi być przygotowany do
funkcjonowania w realnym świecie. Zadaniem nauczyciela, w

Komputer na lekcjach matematyki spełnia dwie podstawowe
funkcje: urządzenie wspomagające proces uczenia się (pomoc
dydaktyczna) oraz urządzenie łącznie z metodami informatyki
do wzbogacania i rozszerzania zakresu i metod matematyki
(element składowy). Jeżeli użyjemy programu do analizy
wykresu funkcji, to skorzystamy jedynie z pomocy sprzętowej.
Jeżeli użyjemy arkusza kalkulacyjnego do realnych działań, to
można mówić o operacjach matematycznych zintegrowanych
z narzędziami
technologii
informacyjnej.
W
każdym
z przypadków występują zadania matematyczne oraz elementy
posługiwania się komputerem. Wykres funkcji uczeń może
przeanalizować niezależnie od sprzętu, wykorzystując swoją
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tym wypadku nauczyciela matematyki
odpowiednich narzędzi i ich możliwości.

jest

wskazanie

Przygotowanie samego arkusza jest dość pracochłonne, jednak
raz tak skonstruowane narzędzie pozwala badać w krótkim
czasie dowolne liczby.

Lekcja matematyki z Excelem

Lekcja matematyki z GeoGebrą

Zaproponowana lekcja matematyki z wykorzystaniem Excela
może stanowić dodatkową pomoc dydaktyczną dla nauczycieli
matematyki i informatyki. Zachęcić do stosowania tego
narzędzia na lekcjach. Posłużyć do sprawdzenia poprawności
rozwiązań uzyskanych metodą tradycyjną. Uczniowie mogą
poszerzyć
swoją
wiedzę
matematyczną
w
kierunku
wykorzystania technik komputerowych. Wymagania zarówno
dla nauczycieli i uczniów sprowadzają się do podstawowej
znajomości Excela. Zadanie jest wykonalne w ciągu jednej
godziny lekcyjnej.

GeoGebra
jest
dynamicznym
oprogramowaniem
matematycznym dla uczniów, studentów i nauczycieli. Łączy
opcje algebraiczne, analityczne, geometryczne i statystyczne.
Upraszcza symbolicznie wyrażenia algebraiczne, rysuje wykresy,
wykonuje dynamiczne
konstrukcje
geometryczne,
ma
wbudowany arkusz kalkulacyjny i funkcje statystyczne. Może
być wykorzystane do wizualizacji pojęć i związków
matematycznych oraz do wykonywania obliczeń numerycznych i
uproszczeń algebraicznych. W prosty sposób można wykonywać
konstrukcje składające się z punktów, wektorów, odcinków,
prostych, krzywych stożkowych, wykresów funkcji. Znajdować
miejsca geometryczne punktów, wykonywać przekształcenia
geometryczne, zadania statystyczne, używać jej jak arkusza
kalkulacyjnego. GeoGebra pozwala animować obiekty, tworzyć
własne narzędzia oparte na istniejącej konstrukcji.
Pracami nad tym oprogramowaniem zajmuje się Markus
Hohenwarter
wraz
z
międzynarodowym
zespołem
programistów. Jest ono ciągle udoskonalane. Każdy
zainteresowany matematyką może partycypować w tych
działaniach.

Liczba doskonała
Zadanie: Sprawdź czy dana liczba naturalna jest liczbą
doskonałą.
Liczba doskonała, to taka liczba, której suma wartości
wszystkich jej dzielników właściwych równa się jej samej.
Sposób rozwiązania:
1. Rozmieszczenie w arkuszu stałych elementów tekstowych.
2. Przygotowanie arkusza do sprawdzania, czy dana liczba z
przedziału od 1 do 1000 jest liczbą doskonałą.
3. Sprawdzenie czy każda z tych liczb jest dzielnikiem podanej
liczby – wykorzystanie funkcji MOD()). Sprawdzanie dla liczb
większych od badanej liczby nie jest konieczne, nie mniej
nie spowoduje to błędu.
4. Zliczenie liczby odnalezionych dzielników i podanie wartości
ich sumy – wykorzystanie funkcji SUMA() oraz ILE.LICZB()).
Rozwiązanie:
Rozmieszczenie w arkuszu elementów tekstowych (pomijamy
wypełnione tłem) – rysunek.
1. Przygotowanie kolumny z ciągiem liczb od 1 do 1000. Do
komórki A1 wpisujemy 1 i kolejne komórki aż do A1000
wypełniamy liczbami kończąc na 1000.
2. Przygotowanie drugiej kolumny, do sprawdzania, czy
odpowiadająca jej liczba z kolumny A jest dzielnikiem
podanej liczby n.
3. Do komórki B1 wpisujemy: B1:
=JEŻELI((MOD(F$6;A1)=0);A1;" ").
4. Formułę kopiujemy aż do komórki B1000.
5. Wyznaczenie, ile powstało dzielników w kolumnie B oraz ile
wynosi suma ich wartości.
6. Do komórek G11 i G12 wpisujemy:
7. G11: =ILE.LICZB(B1:B1000), G12: =SUMA(B1:B1000)-F6
8. Wyświetlenie komunikatu, podającego wynik obliczeń.
9. Do komórki D15 wpisujemy: D15: =JEŻELI(F6<>G12;
"Liczba NIE jest Liczbą doskonałą!";"Liczba JEST Liczbą
doskonałą!").
10. Kolumny A i B można ukryć.

Rysunek 1. Okno GeoGebry
Okno GeoGebry składa się z paska narzędzi, okna algebry,
obszaru roboczego, pola wprowadzenia. Każdemu obiektowi w
oknie geometrii odpowiada wyrażenie w oknie algebry i na
odwrót.
Konstrukcje można wykonywać różnymi sposobami:
używając myszy, z zastosowaniem pola wprowadzenia lub
stosując obie metody.
Konstrukcja okręgu opisanego na dowolnym trójkącie
ABC Zostanie ona wykonana z zastosowaniem pola
wprowadzania.
Zadanie: Wyznacz środek okręgu opisanego na dowolnym
trójkącie ABC.
Środek okręgu opisanego na trójkącie otrzymujemy jako punkt
przecięcia symetralnych boków trójkąta.
Sposób rozwiązania:
1. Wyznaczenie wierzchołków trójkąta, zbudowanie trójkąta
ABC.
2. Wyznaczenie symetralnych dwóch boków trójkąta.
3. Zaznaczenie środka okręgu jako punktu przecięcia
symetralnych.
4. Wyznaczenie okręgu opisanego na trójkącie ABC.
Rozwiązanie:
Z menu „Plik” wybieramy „Nowy”. W pasku wprowadzania
wpisujemy polecenia zatwierdzając je każdorazowo przez
naciśnięcie Enter. Punkty A, B, C otrzymujemy poprzez wpisanie

Rysunek 1: Przykład liczby, która nie jest doskonała
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ich współrzędnych: A = (2, 1), B = (12, 5), C = (8, 11). Po
czym wykonujemy kolejne kroki:
 Wielokąt[A, B, C]
 l_a = SymetralnaOdcinka [a]
 l_b = SymetralnaOdcinka [b]
 M = Przetnij[l_a, l_b]
 Okrąg [M, A]
Nie każde polecenie musi być wprowadzane z klawiatury.
Polecenia można wybierać z listy znajdującej się po prawej
stronie pola wprowadzania:
 klikając na przycisk „Wprowadź” aktywujemy tryb pole
wprowadzania,
 w tym trybie można kliknąć na obiekt w oknie algebry lub w
obszarze roboczym a nazwa obiektu zostanie skopiowana do
pola wprowadzania,
 wybieramy tryb „Przesuń” używając myszy zmieniamy
pozycję wierzchołków.

Z dydaktycznego z punktu widzenia bardzo przydatną jest opcja
suwaka. Zmieniając wartości parametrów obserwujemy zmiany
w badanych obiektach, np. własności funkcji, własności
jednokładności czy podobieństwa, zależności między kątami,
odległości między punktami, zależności statystyczne. Istnieje
możliwość wklejania i modyfikowania obrazów.
Wykonane konstrukcje w prosty sposób daje się przenosić
do innych dokumentów, np. Worda.
Zakończenie
Pokazano jedynie niewielki wycinek możliwości i przykładów
zastosowania narzędzi technologii informacyjnych na lekcjach
matematyki.
Szczególnie
atrakcyjnym
i
znakomicie
przybliżającym problemy matematyczne jest GeoGebra. Pozwala
badać zależności, prowokuje do wyciągania wniosków. Pomimo
tego, że młodzi ludzie często bardzo niechętnie odnoszą się do
matematyki, po wykonaniu konstrukcji, samodzielnie zaczynają
sprawdzać różne możliwości programu. W ten „bezbolesny”
sposób poznają prawa matematyczne.
Programy
komputerowe
wspomagające
nauczanie
matematyki stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych
podręczników, są doskonałym narzędziem pozwalającym na
zrozumienie i utrwalenie danego zagadnienia. Urozmaicają
proces uczenia się i uczenia.
Dzięki nim można szybko i łatwo dokonać obliczeń, stworzyć
różnego rodzaju pomoce na lekcje matematyki (i nie tylko),
rysować, przekształcać. Jednak program bez wiedzy i działań
nauczyciela jest bezużyteczny.
Lekcje z wykorzystaniem programów komputerowych nie
tylko bawią ale także pozwalają przezwyciężać lęki
spowodowane lukami wiedzy. Uczniowie sami mogą wychwycić
błędy. Jest to na pewno lepsze niż siedzenie godzinami na
czatach.
Młodzi uczniowie nie maja pojęcia o istnieniu programów,
które np. w kilka sekund wypisują wszystkie dzielniki bardzo
dużej liczby. Uważam, że warto pokazywać uczniom takie
rzeczy, wtedy zainteresowanie matematyka zdecydowanie

Rysunek 2. Widok konstrukcji
Otrzymujemy
żądaną
konstrukcję.
Dokonujemy
prac
estetycznych: – zmiany koloru i stylu linii, ukrywania zbędnych
elementów konstrukcji, wyświetlenia bądź nie siatki czy osi
współrzędnych. Umieszczamy obiekt w centralnym miejscu
rysunku.
Wskazówki:
 narzędzie “cofnij” dostępne z paska menu “edycja”
umożliwia cofanie konstrukcji o jeden krok,
 obiekty można ukrywać i ponownie wyświetlać klikając na
nie prawym przyciskiem myszy, włączając i wyłączając
(odhaczając) „pokaż obiekt”,
 wygląd obiektów (kolor, styl linii,...) zmieniamy używając
prawego przycisku myszy,
 klikamy na obiekt, z menu kontekstowego wybieramy
“Właściwości”,
 w menu „Widok” ukrywamy lub wyświetlamy okno algebry,
osie, siatkę,
 aby przemieścić obszar roboczy wybieramy tryb „Przesuń
obszar roboczy” łapiemy myszą i przesuwamy,
 z menu „Widok” wyświetlamy okno „protokół konstrukcji”,
zawierające listę wszystkich kroków konstrukcyjnych,
 za pomocą klawiszy kursora można obejrzeć krok po kroku
konstrukcję i modyfikować ją,
 część elementów z listy można ukryć.
Zawartość okna można zumować:
 klikamy prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu
obszaru roboczego,
 z menu kontekstowego wybieramy pożądane powiększenie.
Równanie okręgu można zmodyfikować bezpośrednio w
oknie algebry poprzez podwójne kliknięcie na równanie.
Przemieszczając okrąg można obserwować jednocześnie jego
równanie w oknie algebry.

wzrośnie, a przecież o to nam chodzi
Pamiętajmy jednak, że żaden program nie napisze za nas
egzaminu i dlatego właśnie programy te powinny być tylko
pomocą w nauce matematyki.
Posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną na
lekcjach matematyki stwarza nowe możliwości realizacji i
kształtowania tradycyjnych treści i umiejętności.
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VYUŽITÍ UČEBNÍCH POMŮCEK VE STŘEDOŠKOLSKÉ VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
THE USE OF TEACHING AIDS IN TEACHING TECHNICAL SUBJECTS AT SECONDARY SCHOOLS
Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ
Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na problematiku využívání učebních pomůcek ve středoškolské výuce odborných předmětů. Pedagog musí žákům
předávat nejrůznější informace a chce-li přitom udržet krok s dobou, potřebuje ovládat a tvůrčím způsobem využívat nejnovější
technické výukové prostředky. Zda je na tuto pedagogickou činnost dostatečně připraven a má k dispozici adekvátní didaktickou
techniku, jsme zjišťovali na dvou středních školách.
Klíčová slova: prostředky výuky, didaktická technika, učební pomůcky
Abstract
This contribution is focused on the use of teaching aids in teaching technical subjects at secondary schools. Teachers have to trasmit
various information and if they want to keep pace with age, they need to have a good command of the newest technical teaching tools
and to use them in a creative way. Whether they are sufficiently prepared for such teaching and whether they have an adequate
didactic technology at their disposal was observed at two secondary schools.
Key words: means of teaching, didactic technology, teaching aids
Úvod

jsme anonymní dotazník a jeho prostřednictvím oslovili 80
středoškoláků prvních až čtvrtých ročníků, kteří nám měli
pomoci vybrané nejasnosti ozřejmit. Plně administrovaných
dotazníků jsme získali 71.
Zjistili jsme, že na obou školách je v průběhu edukace
nejčastěji využíván počítač, dataprojektor, klasická tabule
s křídou a bílá tabule s fixem. Středoškoláci byli přesvědčeni
o tom, že jejich výběr učitelé provádějí podle cíle a obsahu
výuky, přičemž podle jejich názoru je v některých případech
optimální i obyčejný zápis na tabuli. Vzhledem k ekonomickému
zaměření škol je preference výše uvedené didaktické techniky
pochopitelná.
Na otázku, zda učitelé využívají učební pomůcky
dostatečnou měrou, jsme získali od žáků těchto dvou středních
odborných škol následující odpovědi: 50% opavských žáků
odpovědělo jednoznačně kladně, 40% z nich bylo v hodnocení
umírněnější – volilo odpověď „spíše ano“, 10% žáků
odpovědělo záporně. Co se klimkovických středoškoláků týká,
60% z nich odpovědělo „ano“, 35% „spíše ano“ a 5% „spíše
ne“. Reakce středoškoláků obou škol je podobná, přesto je
zapotřebí vzít v úvahu fakt, že každé hodnocení učitelů žáky je
subjektivní záležitostí.
Středoškoláci měli také vybrat z nabídky ty učební pomůcky,
se kterými se od začátku studia až dosud setkávali nejčastěji.
Tady se odpovědi lišily podle školy i podle jednotlivých ročníků,
přesto lze souhrnně konstatovat, že žáci se v průběhu svého
studia na obou školách nejčastěji setkávají s textovými
materiály (zhusta učebnicemi a pracovními sešity).
Středoškoláci Soukromé obchodní akademie v Opavě se
v prvním ročníku nejčastěji setkávají s různými texty
a speciálními učebními pomůckami, ve druhém ročníku k nim
přibydou programy a pořady prezentované prostřednictvím
dataprojektoru a také zobrazení či znázornění předmětů
a skutečností. Ve třetím ročníku často pracují s originálními
předměty a skutečnostmi, ve čtvrtém ročníku se nejčastěji
setkávají s různými texty, speciálními pomůckami a pořady či
programy prezentovanými didaktickou technikou. Žáci Střední
školy podnikatelské v Klimkovicích uvedli, že učitelé i oni sami
v prvním roce studia pracují nejčastěji s texty, případně jsou jim
prostřednictvím didaktické techniky prezentovány pořady či
programy, ve druhém ročníku nejvíce využívají textové
pomůcky, ve třetím ročníku nejčastěji pracují s texty, v menší
míře pak také se zobrazeními a znázorněními předmětů

Současnost je charakteristická neustálým zvyšováním nároků na
úroveň vzdělání populace, což vede k novým trendům v oblasti
zefektivňování a zatraktivňování středoškolské edukace.
Neodmyslitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou
učební pomůcky, které je zapotřebí volit s ohledem na ostatní
prvky didaktického systému a konkrétní, pedagogické činnosti
učitele i žáků. Jejich samoúčelná či nevhodná aplikace nejenže
nestimuluje k osvojování žádoucích vědomostí, dovedností a
postojů, ale působí na kognitivní procesy žáků destruktivně.
Klíčovou roli v tomto smyslu zastávají učitelé, neboť
ovlivňují motivaci středoškoláků k učení, volí obsah vyučovací
hodiny, organizační formy a metody výuky i technické výukové
prostředky, a s jejich pomocí různou měrou dosahují
stanovených edukačních cílů.
Žijeme v době rychlého nárůstu informací, přesto nejde
pouze o to tyto informace žákům předat. Záleží rovněž na
způsobu, jakým to příslušný pedagog učiní, zda žákům usnadní
nové poznatky zpracovat, uložit do paměti a prakticky využívat.
Aby bylo učení žáků efektivní, měl by do průběhu výuky
zahrnout také moderní informační technologie, se kterými jsou
žáci zvyklí běžně manipulovat.
1 Názory středoškoláků na využívání
výukových prostředků pedagogy

technických

Díky stále novým a modernějším technologiím škola pro
středoškoláky zdaleka nepředstavuje jediný zdroj vědomostí
a poznání. Učitel není výlučným šiřitelem vědomostí a poznatků,
ale spíše průvodcem, poradcem a partnerem žáků. To
samozřejmě ovlivňuje také charakter jeho pedagogických
činností. Zkušený středoškolský učitel spíše zohledňuje způsob,
jakým se žáci učí, jak selektují informace a pomáhají jim nové
poznatky fixovat a prakticky využívat (Koníček, Pavlíček, 2003).
Střední odborné školy jsou již ve většině případů vybaveny
adekvátní didaktickou technikou a moderními technologiemi.
Vyvstává zde ovšem otázka, jaká didaktické technika a které
technologie na školách převažují, zda s nimi učitelé umí
pracovat a jestli díky nim využívají učební pomůcky měrou,
kterou bychom mohli označit jako optimální?
Odpovědi na některé otázky jsme získali na dvou středních
odborných školách, a to na Soukromé obchodní akademii
v Opavě a Střední škole podnikatelské v Klimkovicích. Vytvořili
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a skutečností, nebo jsou jim prostřednictvím didaktické techniky
a počítačů prezentovány pořady a programy. Setkávají se také
s originálními předměty a reálnými skutečnostmi.
Středoškoláci odpovídali rovněž na dotaz, zda jim využívané
učební pomůcky usnadňují pochopení učiva. Všichni žáci obou
středních odborných škol odpověděli kladně. Přesto jim byla
položena ještě další otázka, a to, zda v některých případech
dávají přednost mluvenému slovu před využíváním učebních
pomůcek. Dověděli jsme se, že polovina opavských žáků třetích
a čtvrtých ročníků a tři čtvrtiny klimkovických žáků druhého
a třetího ročníku dává jednoznačně přednost srozumitelnému
výkladu před používáním učebních pomůcek, a to tehdy,
vyžaduje-li to povaha učiva. Rozdíl ve vnímání mluveného slova
se projevil také mezi ženami a muži. Jak se dalo očekávat, ženy
dávají přednost mluvenému slovu více než muži.
Na dotaz, jak by zatraktivnili edukaci, odpovídali
středoškoláci obou škol v závislosti na délce svého studia
následovně: žáci druhého ročníku by přivítali, kdyby mohli
pracovat s interaktivní tabulí, tabletem nebo notebookem, žáci
třetího a čtvrtého ročníku by preferovali více reálných
dokumentů z praxe, účetní doklady a nahrávky v cizím jazyce.
Chtěli jsme také zjistit, zda by se využívání učebních
pomůcek zvýšilo a případně zesílila jejich účinnost, kdyby si je
středoškoláci vyhotovili svépomocí. Žáci obou škol reagovali
takto: 57% z nich se myslí, že by to věci mohlo prospět nebo
spíše prospět, ostatní zaujali opačné stanovisko.

zatímco ženy spíše diskutovat. Tento fakt se projevuje také
v názorech žáků a žaček na účinnost učebních pomůcek.
Závěr
K efektivní středoškolské edukaci přispívá výběr vhodné učební
pomůcky, která žákům usnadní novou informaci přijmout,
zpracovat, uložit do struktury již existujících poznatků a
v případě potřeby si ji vybavit a prakticky využívat. Některé
učební pomůcky mohou být prezentovány nezávisle na
didaktické technice či moderních technologiích, jiné pouze jejich
prostřednictvím. Učitel se může ocitnout v situaci, kdy je nucen
si učební materiály a pomůcky vytvářet sám. V takovém případě
by měl pamatovat na fakt, že základním hlediskem pro její
vývoj a užití je cíl výuky, kterého by měl aplikací oné učební
pomůcky do konkrétní fáze edukačního procesu snáze
dosáhnout. Koncepce svépomocí vytvořené pomůcky je spojena
s nápadem, novou myšlenkou a v neposlední řadě také
tvořivostí. Jedná se v podstatě o jakousi hypotézu orientovanou
na zkvalitnění edukace. Co se pedagogické tvořivosti týká, v její
míře se jednotliví učitelé zásadně liší. Důležité je, aby si
pedagog uvědomoval nejen váhu faktů, které má učební
pomůcka zprostředkovávat, ale také její předpokládaný dopad
na žáky vzhledem k jejich rozdílným učebním stylům. Měl by
počítat s tím, že učební pomůcka, kterou vybral či vytvořil pro
vysvětlení nebo procvičení určitého učebního tématu, nemusí
být stejně ideální pro všechny žáky. Je optimální, když si
v tomto smyslu připraví více alternativ a postupuje podle reakcí
středoškoláků.
Úspěšně využít stávající, případně navrhnout, vytvořit
a předvést vlastní učební pomůcku, není zrovna jednoduchou
pedagogickou aktivitou. Učitel by měl mít přinejmenším
fundamentální zkušenosti s vedením edukace, měl by být
seznámen s psychologickými charakteristikami žáků, které
vzdělává, znát alespoň přibližně jejich učební styly, podělit se s
nimi o názory na efektivitu i atraktivitu učebních pomůcek,
které při pedagogické práci s nimi v minulosti využil. Je
evidentní, že s výběrem adekvátní učení pomůcky těsně souvisí
nejen učitelova schopnost pedagogické sebereflexe, ale také
jeho poznání, že se nevyplatí nic přehánět, a to ani využívání
„moderních“ a pro středoškoláky „atraktivních“ moderních
technologií a učebních pomůcek.

2 Závěry z údajů získaných prostřednictvím dotazníku
Na základě údajů, které jsme získali předložením dotazníku
žákům Soukromé obchodní akademie v Opavě a Střední škole
podnikatelské v Klimkovicích, můžeme konstatovat, že učitelé
jsou si vědomi, že se bez učebních pomůcek ve výuce svého
odborného předmětu neobejdou. Je otázka, zda také znají
názory, které mají na jejich využívání samotní žáci. Představy
středoškoláků o tom, které učební pomůcky by jim imponovaly
a zároveň usnadňovaly učení, se mění s jejich věkem a délkou
studia. Žáci prvních dvou ročníků preferují spíše ty učební
pomůcky, které souvisejí s používáním pro ně atraktivních
technologií, zatímco žáci třetích a čtvrtých ročníků
upřednostňují ty učební pomůcky, které mají blízko
k reálné praxi. Tato změna názorů je pochopitelná, poněvadž
psychika patnácti a šestnáctiletých žáků se liší od psychiky žáků
chystajících se k maturitě. Starší žáci se snaží získat co nejvíce
vědomostí a dovedností, které by jim zaručily obstát
v budoucím zaměstnání, které se kvapem blíží. Na atraktivitu
a vhodnost učební pomůcky nahlížejí žáci také v závislosti na
tom, jaký preferují učební styl. Ti z nich, kteří se nejsnadněji učí
nasloucháním, pochopitelně preferují jiné učební pomůcky než
ti, kteří si potřebují činnosti vyzkoušet, nebo ti, kteří vše
potřebují nejdříve pozorovat.
Pochopitelný je rovněž rozdílný náhled středoškoláků
(mužů) a středoškolaček (žen) na význam učitelova mluveného
slova. Je všeobecně známo, že muži potřebují více pozorovat,
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KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PF UKF V NITRE
MODERNÉ VZDELÁVACIE A VEDECKO-VÝSKUMNÉ PRACOVISKO
Tomáš KOZÍK, Jana DEPEŠOVÁ, Viera TOMKOVÁ, Danka LUKÁČOVÁ
Úvodná informácia

Vzdelávacia činnosť katedry

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF je
nástupníckou katedrou Oddelenia výrobnej práce na Katedre
výtvarnej výchovy, ktorá bola zriadená vládnym nariadením
č. 57 z roku 1959, ako jedna z prvých katedier Pedagogického
inštitútu -vysokej školy zameranej na prípravu učiteľov pre
základné deväťročné školy.
Za obdobie viac ako 50 rokov sa katedra dynamicky
rozvíjala a v súčasnosti reprezentuje pracovisko s moderne
orientovaným vzdelávacím a vedecko-výskumným programom.
Od roku 2003 katedra pôsobí v zrekonštruovaných priestoroch
na Dražovskej ceste v Nitre.
Za významný krok, ktorý prispel k dosiahnutiu vyššej kvality
vzdelávania a výskumu na katedre, považujeme aj záujem
pedagógov katedry o svoj odborný rast. Bol podmienený
vytvoreným tvorivým pracovným prostredím na katedre, ktoré
podporovalo rozvoj dobrých pracovných vzťahov kolektívu,
prejavujúcim sa vzájomným povzbudzovaním a motivovaním
jednotlivcov podieľať sa na riešení úloh výskumných projektov.
V súčasnosti
všetkých
16
pedagogických
a vedeckých
pracovníkov katedry má
vedeckú hodnosť PhD. a jeden
hodnosť DrSc. Na katedre pôsobia 2 profesori, 8 docentov a 6
odborných asistentov.
Dosiahnutá súčasná kvalifikačná štruktúra katedry vytvára
priaznivé predpoklady na jej ďalší kvalitatívny rozvoj.
Výsledky vedecko-výskumnej práce na katedre, vytvorili
základ k tomu, aby boli v roku 2004 Akreditačnou komisiou SR
katedre priznané práva uskutočňovať vzdelávanie pre všetky
stupne študijných programov v odbore Učiteľstva profesijných
predmetov a praktickej prípravy a to v bakalárskom (Bc.),
magisterskom (Mgr.) a doktorandskom - philosophiae doctor
(PhD.), ako aj v bakalárskom študijnom programe Bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci. V roku 2007 boli katedre priznané
aj práva konať habilitačné a inauguračné konania v odbore
Odborová didaktika – Didaktika odborných technických
predmetov. Vedecko-výskumnými aktivitami katedry a riešením
grantových projektov katedra získala významné finančné
prostriedky, ktoré boli použité na modernizáciu a rozvoj
katedry.

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre je
vysokoškolským pracoviskom, ktoré zabezpečuje výchovu
a vzdelávanie budúcich učiteľov predmetu Technika (Technická
výchova) v systéme všeobecného vzdelávania mládeže
z pohľadu získania technickej gramotnosti a nadobúdania
správneho vzťahu k technike.
Cieľom pedagógov a technických pracovníkov katedry je
pripravovať hlavne učiteľov techniky pre nižšie sekundárne
vzdelávanie na ZŠ a pre stredné školy. Vo svojich vzdelávacích
aktivitách sa katedra orientuje aj na širšiu verejnosť a to najmä
na tých, ktorí sú schopní a adaptabilní orientovať sa v rôznych
technických odboroch a v týchto sprostredkovávať technické
vedomosti a zručnosti.
Štúdium jednotlivých odborov na katedre je zabezpečené
sústavou permanentne inovovaných vzdelávacích predmetov,
ktorých obsah tvoria:
a) povinné
predmety,
zamerané
na
vytváranie
nevyhnutného teoretického a praktického základu pre ďalšie
štúdium,
b) povinne voliteľné predmety, ktoré majú za cieľ rozšíriť
a prehĺbiť teoretické a praktické základy získaných
vedomostí,
c) voliteľné predmety, ktoré umožňujú študentom doplniť si
a formovať svoje štúdium podľa vlastného záujmu.
Katedra má akreditované všetky tri stupne vysokoškolského
štúdia, ktoré sa môžu študovať:
a) bakalárske štúdium:
 študijný odbor 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy – študijný program Učiteľstvo
technickej výchovy (jednopredmetové štúdium) – v internej
a externej forme,
 študijný odbor 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy – študijný program Učiteľstvo techniky
v kombinácii s iným predmetom (dvojpredmetové štúdium)
v internej forme,
 študijný odbor 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy – študijný program Učiteľstvo
praktických predmetov (jednopredmetové štúdium) –
v externej forme,
 študijný odbor 8.3.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
– študijný program Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci –
v internej a externej forme,
b) magisterské štúdium:
● študijný odbor 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy – študijný program Technická výchova
(jednopredmetové štúdium) v nadväznosti na bakalárske
štúdium – v internej aj externej forme,
 študijný odbor 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy – študijný program Technika
v kombinácii s iným predmetom (dvojpredmetové štúdium)
v nadväznosti na bakalárske štúdium – v internej forme,
c) doktorandské štúdium:
 študijný odbor 1.1.10 Odborová didaktika. Didaktika
odborných technických predmetov – v internej aj externej
forme.

Vedecko-pedagogické výsledky katedry boli ocenené
odbornou verejnosťou doma aj v zahraničí, čo sa prejavilo:
 uplatňovaním koncepcie vzájomnej kooperácie a spolupráce
katedier
na
slovenských
univerzitách
s podobným
zameraním,
 v akceptovaní katedry odbornou verejnosťou ako vedeckopedagogického pracoviska s jasnou a vyhranenou vedeckou
školou
v oblasti
didaktiky
odborných
technických
predmetov,
 pôsobením zástupcov katedry v poradných orgánoch
a v komisiách MŠVVaŠ SR, ich menovaním za členov
redakčných rád odborných domácich a zahraničných
časopisov, ustanovením za členov VR univerzít, odborných
garantov a členov vedeckých rád domácich aj zahraničných
vedeckých konferencií, ako aj členov komisií na udeľovanie
vedeckých hodností.
Významným ocenením katedry sú aj pozvania členov katedry
k účasti na špecializovaných medzinárodných konferenciách so
žiadosťou na vystúpenie s prednáškou v kategórii pozvaných
referátov.

Okrem uvedených akreditovaných študijných programov má
katedra práva na habilitačné a inauguračné konania v odbore
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1.1.10 Odborová didaktika, Didaktika technických odborných
predmetov.
Vo všetkých odboroch a formách štúdia si študenti
môžu
prehĺbiť
vedomosti
v oblastiach
informačnokomunikačných technológií. Získajú tým lepšie zručnosti
v používaní programov Word, Excel, Outlook, Photo shop, CAD
a v použití výpočtovej techniky pri modelovaní a simulácií
technologických procesov.
Študenti majú na katedre možnosť navštevovať kurzy
z vyhlášok z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
bezpečnosti technických zariadení a viaceré kurzy akreditované
MŠVVaŠ SR.
Vedenie
katedry
podporuje
rozvoj
študentských
medziuniverzitných mobilít v rámci kreditnej formy štúdia a to
aj v rámci zahraničnej spolupráce. Katedra má odsúhlasené
dohody o výmenných študijných pobytoch s viacerými domácimi
a zahraničnými partnerskými univerzitami.
Absolventi štúdia nachádzajú široké uplatnenie v štátnom,
súkromnom a alternatívnom školstve. Sú vyhľadávaní pre
služby v odbornom poradenstve a ako zástupcovia v rôznych
odboroch technického podnikania a obchodu. Získané vzdelanie
z oblasti techniky, v kombinácii s cudzím jazykom, predurčuje
absolventa byť úspešný ako tlmočník alebo prekladateľ na
vysokej odbornej úrovni.
Po skončení štúdia majú absolventi možnosť prihlásiť sa na
vykonanie rigoróznej skúšky, alebo rozšíriť si svoje vedomosti
v doktorandskom štúdiu, v internej alebo externej forme.

a v zahraničí, vytvára primerané vedecké
zabezpečovanie uvedených výskumných úloh.

zázemie

pre

Aktivity katedry a ostatná činnosť
Katedra techniky a informačných technológií sa okrem priamej
vzdelávacej činnosti zaujíma a podporuje všetky aktivity
študentov, ktorí študujú študijný odbor Učiteľstvo technickej
výchovy a Učiteľstvo techniky v kombinácii, Učiteľstvo
predškolskej elementárnej pedagogiky, Učiteľstvo primárneho
vzdelávania a študijný odbor Bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci. Katedra organizuje podujatia zamerané na vyhľadávanie
technických talentov z radov žiakov základných škôl
Nitrianskeho kraja. Nemalá pozornosť je venovaná aj seniorom
žijúcich v meste Nitra a v jeho okolí v rámci vzdelávania na
Univerzite tretieho veku.
Medzi pravidelne organizované aktivity katedry pre študentov
Pedagogickej fakulty, žiakov základných škôl a verejnosť patria:
a) „Študentský workshop“, na ktorom si každoročne
študenti vymieňajú svoje skúsenosti z aktivít, ktorým sa
venujú vo svojom voľnom čase. Názov akcie „Čo vieš ty –
nauč ostatných“ vystihuje celkové zameranie workshopu.
Študenti oboznamujú kolegov so svojimi koníčkami
a záľubami nielen teoreticky, ale aj prakticky.
b) Študentská konferencia „Študentská vedecká a odborná
činnosť“ je na katedre organizovaná už viac ako 20 rokov.
Cieľom súťaže je podporiť študentov zaoberajúcich sa
jednoduchými
vedeckými
výskumami
a navrhovaním
netradičných spôsobov riešenia technických problémov.
Podľa zamerania práce sa študenti môžu prihlásiť do troch
sekcií: Technické vzdelávanie, informačné technológie
a didaktika odborných technických predmetov, Didaktika
technických
predmetov
predškolskej
elementárnej
pedagogiky
a primárneho
vzdelávania
a Bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci.
Od roku 2002 študenti katedry obhajujú svoje vedecké práce aj
na medzinárodných súťažiach ŠVOUČ.
c) Do roku 2010 katedra organizovala súťaž „Technická
olympiáda“ a „Technické minimum“ pre žiakov
základných škôl Nitrianskeho kraja. Svoje vedomosti
a zručnosti z oblasti techniky si žiaci primárneho vzdelávania
ZŠ preverovali v súťaži Technické minimum a žiaci nižšieho
sekundárneho vzdelávania súťažia v Technickej olympiáde.
Počas súťaže je vždy pre pedagógov sprevádzajúcich žiakov
pripravený seminár so zameraním na aktuálne otázky
technického vzdelávania na Slovensku a v zahraničí a tiež na
problémy súvisiace s pedagogickou praxou učiteľov.

Vedecko-výskumná činnosť katedry
Katedra techniky a informačných technológií svojím pôsobením
v univerzitnom školstve ovplyvňuje zmeny vo vzdelávacom
systéme Slovenskej republiky. Demografický vývoj v Slovenskej
republike kladie do popredia otázku kvality vzdelávania na
jednotlivých typoch škôl, ktorá spätne pôsobí na aktualizovanie
študijných programov a modernizáciu vyučovacích metód.
Inovácie sa opierajú o rozvoj technickej kreativity budúceho
učiteľa, v jeho schopnosti organizovať tvorivú činnosť žiaka
v predmete technika resp. technika a technológie na základných
a stredných školách.
Katedra techniky a informačných technológií v súlade
s uvedeným zameraním orientuje a realizuje svoje vedeckovýskumné činnosti na oblasti:
 riešenia problémov kvality a efektivity technického
vzdelávania vo vzťahu k požiadavkám informačnej
spoločnosti,
 skúmania pôsobenia informačných technológií v komunikácii
spoločnosti,
 pôsobenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v školách
a v školských zariadeniach,
 využitia virtuálnych laboratórií v pedagogickej praxi,
 tvorby vzdelávacích centier pre dištančné vzdelávanie a elearning,
 výskumu
materiálových
a technologických
vlastností
nekovových materiálov,
 tvorby a aplikácie vzdialených experimentov a laboratórií vo
výučbe,
 aplikácie PLC automatov v automatizačných a regulačných
systémoch.

Od roku 2000 pedagógovia katedry iniciovali rozšírenie
Technickej olympiády na celoštátnu úroveň. Súčasne sa
katedra podujala túto súťaž aj odborne a organizačne
garantovať.
d) Olympiáda techniky je medzinárodná súťaž bakalárskych
a diplomových prác, ktorá sa koná každoročne v Plzni. Od
roku 2008 sa študenti katedry pravidelne zúčastňujú tejto
súťaže. Úrovňou svojich prác potvrdzujú aj kvalitu svojej
odbornej prípravy a rozsah nadobudnutých vedomostí.
Dôkazom sú každoročné popredné umiestnenia študentov
z katedry v tejto medzinárodnej súťaži.
e) V rámci celoživotného vzdelávania ponúka katedra, od
školského roku 2004/2005, možnosť študovať seniorom na
Univerzite tretieho veku. Štúdium trvá tri akademické
roky a absolventi po úspešnom ukončení získajú osvedčenie
o ukončení záujmového štúdia vo zvolenom študijnom
programe. Záujemcovia si na katedre môžu vybrať
z nasledovných
študijných
programov:
Informačné

V týchto oblastiach pracovníci katedry dosiahli v ostatných
rokoch viacero prvotných a pôvodných výsledkov v riešení
projektov v rámci programov VEGA, KEGA a medzinárodných
projektoch podporovaných programom TEMPUS, SOCRATES
a UNESCO.
Vedecká orientácia na katedre a spolupráca s podobnými
pracoviskami v rámci univerzity i mimo nej na Slovensku

technológie a edukačné aktivity seniorov, Ľudové remeslá
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f)

g)

h)

i)

a tiež Ľudové remeslá – hrnčiarstvo. Na základe požiadavky
niektorých absolventov Univerzity tretieho veku umožniť im
pokračovať ďalej v štúdiu, bola v akademickom roku
2008/2009 vytvorená nadstavbová skupina. Obsahom
nadstavbového vzdelávania bolo využívanie digitálnych
technológií na vytváranie fotografií a filmovania, resp.
zaznamenávanie obrazu pomocou digitálneho kamkorderu
a jeho následná úprava. Práce absolventov Univerzity
tretieho
veku
sú
prezentované
počas
výstaviek
organizovaných katedrou a na samostatných výstavách
absolventov Univerzity tretieho veku.
Pracovníci katedry sa aktívne zapájajú aj do akcií, ktoré
organizuje
Univerzita
Konštantína
Filozofa
v Nitre
v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou
a mestom Nitra. Počas letných prázdnin sa katedra aktívne
podieľa na organizovaní Nitrianskej letnej univerzity pre
žiakov základných škôl z Nitry a okolia. Katedra techniky
a informačných technológií každoročne pripraví pre žiakov
zaujímavý program, ktorého absolvovanie rozširuje ich
vedomosti a zručnosti v oblasti techniky, technických
materiálov a informačných technológií.
V ostatných rokoch, katedra organizačne a odborne
zabezpečuje viaceré aktivity v študijnom programe BOZP.
Medzi tie najvýznamnejšie patrí seminár študentov BOZP
zameraný
na
rozvoj
komunikačnej
zručnosti,
medzinárodné
vedecké
sympózium
s názvom
Celoživotné vzdelávanie v BOZP s dvojročnou periodicitou,
ktorého sa zúčastňujú poprední odborníci z oblasti BOZP
z viacerých európskych krajín. Populárnym vo verejnosti sa
stal Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ktorý katedra organizuje v spolupráci s IP Nitra
a Technickou fakultou SPU v Nitre.
Tradíciu a obľubu si získavajú medzi študentmi, pedagógmi
a verejnosťou rôzne odborné a popularizačné výstavy
organizované katedrou ako aj odborné semináre pre
učiteľov a odborníkov z praxe.
V ostatných rokoch katedra úzko spolupracuje s viacerými
výrobnými organizáciami na výskumných a vzdelávacích
projektoch. Medzi takéto patria napríklad zahraničné firmy
EATON a Mühlbauer a ďalšie.

z výsledkov
spolupráce
je
aj
organizácia
spoločnej
medzinárodnej konferencie „Technické vzdelanie ako súčasť
všeobecného vzdelania“.
Katedra od svojho vzniku spolupracuje aj so zahraničnými
univerzitnými
pracoviskami. Z nich môžeme spomenúť
pracoviská v Českej republike (Palackého univerzitu v Olomouci,
Karlovu univerzitu v Prahe, Univerzitu v Hradci Králové,
Západočeskú univerzitu v Plzni), v Maďarsku (Univerzitu G.
Juhásza v Szegede, Univerzitu v Pécsi) a v Poľsku (Radomsku
Univerzitu, Univerzitu v Rzeszowe, Pedagogickú univerzitu
v Krakowe), ale aj v Nemecku, Anglicku, Írsku a v ďalších
krajinách.
Záver
V súčasnosti je katedra odborne a technicky pripravená riešiť
úlohy vzdelávania a výskumu v meniacich sa spoločenských
podmienkach, je schopná navrhovať a realizovať výskum
spoločensky aktuálnych projektov a programov, má všetky
predpoklady mať ambície byť moderným a progresívnym
vzdelávacím pracoviskom a v tomto smere je porovnateľná
s podobnými katedrami v zahraničí a vo viacerých aktivitách aj
so špecializovanými katedrami technických univerzít.
Počas svojej viac ako 50 ročnej histórie, vďaka
cieľavedomej práci všetkých bývalých aj súčasných členov
katedry, si katedra postupne vytvorila dobré meno
u zahraničných partnerov, čo je predpokladom a východiskom
budúceho profesionálneho rastu katedry a to aj formou prípravy
a garantovania riešenia úloh medzinárodných vedeckovýskumných a vzdelávacích projektov a programov.
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická
fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra, Slovenská
republika
E-mail: tkozik@ukf.sk

Katedra v súčasnosti spolupracuje s viacerými univerzitnými
pracoviskami. V Slovenskej republike sú to najmä Katedra
techniky a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici a Katedra
technickej výchovy FPHV PU v Prešove. Katedry spolupracujú
v oblasti výskumu pri riešení spoločných grantových úloh.
Pracoviská spolupracujú už niekoľko desaťročí a jedným

jdepesova@ukf.sk
vtomkova@ukf.sk
dlukacova@ukf.sk

Fotodokumentácia z činnosti Katedry techniky a informačných technológií

125

Časopis Technika a vzdelávanie, 3, 2014, č. 2

126

Časopis Technika a vzdelávanie, 3, 2014, č. 2

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE A JEHO SÚČASNÉ PROBLÉMY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Milan ĎURIŠ
Problematikou technického vzdelávania na všetkých typoch škôl
na Slovensku i v zahraničí sa v rôznom historickom období, ale
aj v súčasnosti, zaoberala širšia odborná komunita, tvorená
odborníkmi zo Slovenska i zahraničia. Inak tomu nebolo ani na
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii, ktorej 30. ročník
pod názvom Technické vzdelávanie ako súčasť
všeobecného vzdelávania sa konal v dňoch 8.- 9. 9. 2014
pod záštitou dekana doc. RNDr. Alfonza Gajdoša, PhD., vo
Veľkej Lomnici.
V mene garantov konferencie, ktorá bola zameraná na
technické a odborné vzdelávanie v základných, stredných
a vysokých školách privítal, M. Ďuriš vo svojom úvodnom
vystúpení ďalších garantov (prof. PhDr. Máriu Kožuchovú, CSc.,
prof. Ing. Tomáša Kozíka, DrSc., prof. PaedDr. Jozefa Pavelku,
CSc.) i hostí prof. Dr.hab. Waldemara Furmánka (Univerzita
v Rzeszowe, Poľsko), zástupcov firmy KVANT spol. s.r.o. so
sídlom v Bratislave (Beátu Zbitekovú, zástupca riaditeľa firmy
KVANT, Ing. Branislava Hlinku, projektový manažér firmy
KVANT) a Manfréda Heindla, konateľa firmy Moedling so sídlom
v Rakúsku.
V úvodnom vystúpení bolo konštatované, že problémy
v oblasti technického vzdelávania pred 30 rokmi a dnes sú
takmer identické, najmä v základnej škole, kde technické
vzdelávanie nie je na požadovanej a očakávanej úrovni, čo sa
v súčasnosti negatívne prejavuje v záujme absolventov ZŠ
o štúdium v odborných profesiách na SOŠ. To zdôrazňovali vo
svojich vystúpeniach už v roku 1984 prof. Ing. Rozmarín
Dubovská, DrSc. a doc. Ing. Ivan Krušpán, CSc., ktorí sú
zakladateľmi konferencie, ktorá pod rôznymi názvami vo
svojom vývoji prešla svojou 30 ročnou históriou.
Prierez históriou organizovania jednotlivých konferencií pod
názvom „30-ročná história technického vzdelávania

Naopak zavedením jednej hodiny pre predmet Technika v 5. až
9. ročníku základnej školy, kde jedna hodina nie je viazaná na
žiadny ročník, sa negatívne javy a stagnácia vo vyučovaní
predmetu Technika čím ďalej, tým viac prehlbovali a prehlbujú.
Pričom jedným z dôsledkov je, že tento predmet nám
v súčasnosti vyučujú aj nekvalifikovaní učitelia, ktorí si
predmetom len dopĺňajú úväzok, pričom pre predmet Technika
na mnohých ZŠ boli zrušené odborné učebne (dielne)
i materiálno-technické zabezpečenie pre odborné vyučovanie
tohto predmetu.
Ďalej bolo v úvode konštatované, že v roku 2012 dochádza
na ministerskom poste MŠVVaŠ v SR k zmenám, ktoré
významne začali ovplyvňovať i oblasť technického vzdelávania.
Dochádza k výraznému posilneniu technického a odborného
vzdelávania najmä na základných a stredných školách.
Súčasťou zmien je aj zriadenie predmetovej komisie pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce na ŠPÚ v Bratislave,
ktorej členovia na základe hĺbkovej analýzy súčasného stavu
technického vzdelávania v základnej škole navrhujú opatrenia
na jeho zlepšenie. Na základe podnetu z MŠVVaŠ SR dochádza
k revízií Štátneho vzdelávacieho programu pre vzdelávaciu
oblasť Človek a svet práce. Členmi predmetovej komisie bol
vypracovaný pracovný návrh Vzdelávacieho programu pre
primárny stupeň i pre nižší stupeň stredného vzdelávania, ktorý
bolo možné pripomienkovať odbornou i laickou verejnosťou do
konca októbra 2013. Na základe pripomienok bol členmi
predmetovej komisie vzdelávací program upravený a zaslaný
ŠPÚ na MŠVVaŠ v SR. Podporné stanovisko k vyššie uvedenému
vyjadrilo i auditórium účastníkov konferencie v roku 2013, čo sa
odrazilo i v záveroch, ktoré účastníci konferencie prijali.
Nakoľko sa od roku 2013 realizuje národný projekt pod
názvom Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na

riešená na konferenciách Technické vzdelávanie ako
súčasť všeobecného vzdelávania“ autori (prof. PhDr. M.

odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami, činnosti realizované za posledný

Kožuchová, CSc., PaedDr. J. Stebila, PhD.) prezentovali
prostredníctvom piatich etáp. Každú etapu vo svojom príspevku
špecifikujú a uvádzajú osobnosti, ktoré v danom historickom
období
významne
ovplyvňovali
technické
vzdelávanie
v Československu, neskôr po osamostatnení na Slovensku i
v Čechách. Daný príspevok i s odstupom piatich rokov dotvára
symbiózu s príspevkom pod názvom Retrospektíva technického
vzdelávania ako súčasť všeobecného vzdelávania, ktorý bol
prezentovaný na konferencií pri príležitosti jej 25. výročia
založenia a publikovaný v zborníku z konferencie v roku 2009. V
príspevku autor ( prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.) podrobne
analyzoval oblasť technického vzdelávania za uplynulé
štvrťstoročie po kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke, pričom
poukázal na nedostatky i pozitívne kroky v technickom
vzdelávaní.
V úvodnom slove bolo kriticky poukázané aj na realizovanú
školskú reformu základných a stredných škôl, ktorá od roku
2008 technické vzdelávanie v základnej škole položila na
kolená. Časová dotácia pre vyučovací predmet Technika bola
podľa rámcového učebného plánu od šk. r. 2008-2009 len 0,5
hod. v 7. a 0,5 hod. v 8. ročníku základnej školy, čo technické
vzdelávanie na druhom stupni základnej školy doslova
degradovalo. Nič sa na tom nezmenilo ani od šk. r. 2011-2012,
kedy začal platiť upravený rámcový učebný plán, kde sa na
základe usmernenia v pedagogicko-organizačných pokynoch
rušia polhodinové dotácie, čo sa zdôvodňovalo tým, že
z hľadiska organizácie vyučovania boli polhodinové časové
dotácie didakticky nevyhovujúce.

rok v tomto projekte za pracovnú skupinu predmetu Technika
podrobne analyzovali autori (prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.,
PaedDr. Jozef Kuzma, PhD.) vo svojom príspevku pod názvom

Aktivity
v rámci
národného
projektu
„Dielne“
a predmetovej komisie pri ŠPÚ so zameraním na učebný
predmet technika. Vo svojom vystúpení prezentovali

informácie najmä o aktivite A1.1, ktorá je zameraná na
posilnenie materiálno-technickej bázy pilotných ZŠ zapojených
v projekte a na zavádzanie inovatívnych modelov výučby
v učebnom predmete Technika, s prepojením na zážitkové
učenie sa žiakov na II. stupni ZŠ.
S materiálno-technickým
zabezpečením
vyučovania
predmetu Technika je úzko spojená v projekte aktivita firmy
KVANT spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá je vybraným
dodávateľom učebných pomôcok, didaktickej a prezentačnej
techniky. Zástupcovia firmy KVANT na konferencií prezentovali
svoj profil v rámci ktorého sa firma v súčasnosti zameriava na
aplikáciu najnovších vedeckých poznatkov a technických riešení
do praxe, na vývoj a výrobu vlastných produktov napr.
didaktickej a prezentačnej techniky, na distribúciu technických
zariadení pre rôzne oblasti vedy, výskumu, priemyslu
a vzdelávania. Na konferencii firma KVANT prezentovala
moderné učebné pomôcky a didaktickú techniku zameranú na
podporu vyučovania predmetu Technika v 5. až 9. ročníku ZŠ.
Na stránkach časopisu je prezentovaná ukážka predvedených
učebných pomôcok firmou KVANT počas konferencie.
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Súčasťou dvojdňovej konferencie bola k prezentovaným
vystúpeniam aj široká diskusia, z ktorej vyplynuli závery, ktoré

účastníci konferencie schválili a sú uvedené v plnom znení.

ZÁVERY
účastníkov 30. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie
s názvom „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“
konanej v dňoch 08. a 09. septembra 2014 vo Veľkej Lomnici
Účastníci 30. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“ zo Slovenskej
republiky, Českej republiky, Ruska, Ukrajiny a Poľska prijali tieto závery:
1. Podporujú programové vyhlásenie vlády SR v časti týkajúcej sa prírodovedného a technického vzdelávania a oceňujú zámery
Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR smerujúce k zvýšeniu technického vzdelávania na všetkých stupňoch škôl.
2. Navrhujú Ministerstvu školstva vedy, výskumu a športu SR prijať vypracovanú inovovanú koncepciu technického vzdelávania pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce na prvom aj druhom stupni základnej školy a zaviesť ju počnúc školským rokom
2015/2016.
3. Odporúčajú Ministerstvu školstva vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľom škôl postupne zaviesť do praxe komplexný systém
materiálno-technického zabezpečenia pre úspešnú realizáciu technického vzdelávania v základných školách.
4. Pri obnove a budovaní materiálno-technického zabezpečenia navrhujú vo zvýšenej miere využívať grantové schémy a projekty,
ako napr. národný projekt s názvom „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.
5. Odporúčajú vytvoriť podmienky na zvýšenie podielu účasti univerzít v národných projektoch zameraných na technické
a prírodovedné vzdelávanie.
6. Žiadajú ministra školstva vedy, výskumu a športu SR o skoré prijatie garantov konferencie k prerokovaniu súčasného stavu
a perspektív prírodovedného a technického vzdelávania v základných školách.
Veľká Lomnica 9. septembra 2014

Garanti konferencie

prof. Ing. Tomáš KOZÍK, DrSc.
prof. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc.
prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc.
prof. PaedDr. Jozef PAVELKA, CSc.
a účastníci konferencie.

Účastníci konferencie počas rokovania
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Redakþná rada

Vážení þitatelia,
prišla jeseĖ a tak aj v treĢom roku vydávania þasopisu sa Vám
dostáva do rúk þasopis þíslo 2, ktorý na základe pozitívnych
ohlasov doma i v zahraniþí, má tohto roku vo svojom obsahu
zaradených takmer 50 príspevkov a rozsahom viac ako 120
strán. ýo je veĐmi pozitívne konštatovanie.
Na úvod sa Vám ospravedlĖujeme za zverejnenú nesprávnu
informáciu, ktorá bola napísaná v úvodníku þasopisu þ. 1, roþ.
3/2014, kde uvádzame „... 40. roþníku medzinárodnej vedeckoodbornej konferencií ...“, (správne je 30. roþník ....). Táto chyba
sa stala pri editovaní textu a pri jej zistení už bol þasopis v tlaþi.
NakoĐko je þasopis prioritne zameraný na technické
vzdelávanie na všetkých typoch škôl v SR, je potrebné v tejto
súvislosti sa zastaviĢ pri dvoch míĐnikoch, ktoré svojim
spôsobom rezonujú aj v jednotlivých príspevkoch tohto þísla
þasopisu.
Prvým míĐnikom je už spomínané 30. výroþie organizovania
medzinárodných vedecko-odborných konferencií na zaþiatku
Pedagogickou fakultou v Banskej Bystrici, neskôr Fakultou
prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ku
ktorej sa ako spoluorganizátori pridali Pedagogická fakulta
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulta humanitných
a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.
Prierez históriou organizovania jednotlivých konferencií pod
názvom „30-roþná história technického vzdelávania riešená na
konferenciách Technické vzdelávanie ako súþasĢ všeobecného
vzdelávania“ autori (M. Kožuchová, J. Stebila) prezentujú
prostredníctvom piatich etáp. Každú etapu špecifikujú
a uvádzajú osobnosti, ktoré v danom historickom období
významne ovplyvĖovali technické vzdelávanie v ýeskoslovensku,
neskôr po osamostatnení, na Slovensku i v ýechách.
Druhým míĐnikom sú prezentované informácie zamerané na
rozvíjanie technického vzdelávania na vybraných základných
školách v rámci realizovaného národného projektu (Podpora

profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej
výchovy zameranej na rozvoj pracovných zruþností a práca
s talentami). V príspevku pod názvom „Aktivity v rámci

národného projektu dielne a PK pri ŠPÚ so zameraním na
uþebný predmet technika“, autori (J. Pavelka, J. Kuzma)
prezentujú
veĐmi
zaujímavé
informácie
o priebehu
realizovaných aktivít v rámci národného projektu. V príspevku
sú obsiahnuté informácie najmä o aktivite A1.1, ktorá je
zameraná na posilnenie materiálno-technickej bázy pilotných ZŠ
zapojených v projekte a na zavádzanie inovatívnych modelov
výuþby v uþebnom predmete Technika, s prepojením na
zážitkové uþenie sa žiakov na II. stupni ZŠ.
S materiálno-technickým
zabezpeþením
vyuþovania
predmetu Technika je úzko spojená v projekte aktivita firmy
KVANT spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá je vybraným
dodávateĐom uþebných pomôcok, didaktickej a prezentaþnej
techniky. Viac o aktivitách firmy KVANT sa þitateĐ dozvie
v príspevkoch zameraných na danú aktivitu.
Záverom možno konštatovaĢ, že þitateĐ v þasopise nájde
veĐmi veĐa zaujímavých informácií na rôzne témy od autorov zo
zahraniþia i zo Slovenska. Želám všetkým þitateĐom, aby si našli
vhodný príspevok a v Ėom veĐa inšpirácie pre svoju tvorivú
prácu.
Milan Ćuriš

prof. PaedDr. Milan Ćuriš, CSc., UMB v Banskej Bystrici, SR
prof. dr. hab. Olga Filatowa, Univerzita – Vladimír, Rusko
prof. dr. hab. InĨ. Waldemar Furmánek, Univerzita Rzeszow, PoĐsko
prof. PaedDr. Alena Hašková, PhD. UKF v Nitre, SR
prof. dr. hab. Nataliia Ishchuk, Univerzita –Ternopol, Ukrajina
prof. Ing. Tomáš, Kozík, DrSc. UKF v Nitre, SR
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. KU v Ružomberku, SR
prof. dr. hab. Krzysztof Kraszewski, Univerzita Krakov, PoĐsko
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., PU v Prešove, SR
prof. dr. hab. Nina Tverezovska, Univerzita – Kijev, Ukrajina
prof. dr. hab. Wojciech Walat, Univerzita Rzeszow, PoĐsko
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