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ÚVODNÍK
Redakčná rada

Vážení čitatelia,
som veľmi rád, že sa Vám môžem prihovoriť aj v prvom čísle
nášho časopisu v roku 2015. Časopis vychádza v roku, v ktorom
si pripomíname 20. výročie vzniku Fakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (fakulta bola
etablovaná dňa 1.3. 1995 po rozdelení Fakulty prírodných
a humanitných vied UMB v Banskej Bystrici).
Hlavným zameraním fakulty bola od začiatku jej samostatnej
existencie príprava učiteľov pre základné a stredné školy vo
všetkých prírodovedných odboroch, vrátane technickej výchovy.
Vychádzajúc z celospoločenskej objednávky a z európskeho
trendu rozvoja študijných odborov sa na Fakulte prírodných vied
(FPV) začali rozvíjať aj odbory neučiteľského zamerania
s výhľadom dosiahnuť ich rovnocenný stav s učiteľským
štúdiom.
V súčasnosti na fakulte študenti študujú v bakalárskych,
magisterských i doktorandských akreditovaných študijných
programoch s rôznym zameraním. Je predpoklad, že po
ukončenej komplexnej akreditácii bude môcť záujemca
o štúdium študovať na FPV UMB v Banskej Bystrici nielen
v pôvodných, ale i v nových atraktívnych študijných
programoch.
Na pozadí pripravovaných osláv fakulty sa ešte viac
zdôrazňuje vedecko-výskumná činnosť učiteľov i doktorandov
fakulty, ako neoddeliteľná súčasť vysokoškolskej prípravy jej
budúcich absolventov. Práve výsledky vedecko-výskumnej práce
učiteľov i doktorandov tvoria jadro obsahu tohto prvého čísla
časopisu.
Pozornosť si zaslúžia prezentované výsledky pedagogického
výskumu v príspevkoch viacerých autorov, ktoré majú dosah
a uplatnenie v pedagogickej praxi predovšetkým na základnej
škole vo vyučovacom predmete Technika v nižšom strednom
vzdelávaní. Zaujímavé informácie sú prezentované aj v ďalších
príspevkoch autorov.
Už sa stáva tradíciou, že v časopise uvádzame
a prezentujeme aj aktivity a činnosti katedier pripravujúcich
učiteľov pre predmet Technika na druhom stupni základnej
školy.
V tomto čísle prezentujeme aktivity, ktoré sú spojené
s Katedrou techniky a technológie FPV UMB v Banskej Bystrici.
Jednou z nich je návšteva kolegov z Univerzity v Zelenej Hore
v januári 2015. Vysokoškolskí učitelia dr inž Pawel Bachman
a mgr inž. Marcin Chciuk v rámci programu Erasmus na
katedre realizovali nielen vyučovaciu činnosť, ale zúčastnili sa aj
slávnostnej inaugurácie nového rektora UMB v Banskej Bystrici,
(fotodokumentácia na vnútornej strane obálky).
V dňoch 21. – 24.6. 2015 sa zúčastnili zahraničného pobytu
v rámci programu Erasmus+ kolegovia z katedry doc. Ing.
Alena Očkajová, PhD. a PaedDr. Ján Stebila, PhD., súčasťou
ktorého bola i aktívna účasť na III. Medzinárodnom kongrese
PROFERG 2015 na Univerzite v Zelenej Hore (Poľsko)
(fotodokumentácia na vonkajšej strane obálky).
Predpokladám, že aj v tomto čísle časopisu si čitateľ nájde
vhodné informácie, ktoré ho budú nielen inšpirovať, ale ktoré aj
vhodne využije vo svojej pedagogickej činnosti resp. vedeckovýskumnej práci.
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INOVAČNÉ UČEBNÉ MATERIÁLY PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY VENUJÚCE SA PROBLEMATIKE VPLYVU
SLNEČNÉHO ŽIARENIA NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS
INNOVATIVE TEACHING MATERIALS FOR SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS DEDICATED TO ISSUES OF
IMPACT OF SOLAR RADIATION ON THE HUMAN BODY
Michaela ŠTEFÁNIKOVÁ, Alena OČKAJOVÁ
Abstrakt
Predkladaný príspevok prináša výsledky z pedagogického experimentu, v ktorom sa overovala navrhnutá a vyhotovená multimediálna
učebná pomôcka na stredných odborných školách. Získané výsledky sa štatisticky spracovali a kvalitatívne analyzovali. Závery výskumu
poukazujú na to, že vhodne vytvorená učebná pomôcka prispieva k lepšiemu osvojovaniu si vedomostí a motivácii vo vyučovacom
procese predmetu Dermatológia.
Kľúčové slová: UV žiarenie, dermatológia, didaktické prostriedky, MUP, pedagogický experiment
Abstract
The present paper reports the results of pedagogical experiment in which was verified a designed and built multimedia teaching aid for
secondary vocational schools. The obtained results were statistically processed and analysed qualitatively. The findings suggest that
appropriately designed teaching aid contributes to a better acquisition of knowledge and motivation in teaching the subject
dermatologists.
Key words: UV radiation, dermatology, educational compositions, multimedia teaching aid, pedagogical experiment
Úvod
1 Súčasný stav problematiky

Komercializáciou zariadení využívajúcich UV žiarenie na
kozmetické účely, sa sieť solárnych služieb v posledných
dekádach značne rozšírila. Konzum spoločnosti však neprihliada
na negatívne dopady vyplývajúce z rizík, ktoré so sebou
prináša, ale na trendy súčasnosti. Merania zdrojov UV žiarenia
a kontroly prevádzok príslušnými úradmi to len dokazujú.
V dôsledku prekročenia limitov UV žiarenia v zariadeniach
dochádza k ohrozeniu nielen zdravia, ale i bezpečnosti,
a nesprávne poskytovanie informácií používateľom, napr.
o kontraindikáciách UV žiarenia alebo o fototypoch kože,
s ktorými súvisí dĺžka opaľovania, vedie k znižovaniu odbornej
či profesionálnej úrovne.
V súvislosti s UV žiarením, je potrebné si uvedomiť, že koža
si
každé
opálenie
pamätá
a jednotlivé
dávky
UV
žiarenia kumuluje, preto je potrebné dbať na jej ochranu.
Starostlivosťou o pokožku sa v školskom prostredí zaoberajú
odbory pripravujúce kozmetikov, kozmetičky a vizážistky na ich
budúce povolanie. Práve títo budúci odborníci môžu zmeniť
súčasný alarmujúci stav znalostí a vedomostí v danej oblasti. Na
to je však nevyhnutné získať určité teoretické poznatky, ktoré
neskôr uplatnia v odbornej príprave alebo odbornej praxi.
Dôležitú úlohu vo výchovno-vzdelávacom procese má učiteľ,
ktorý vhodnými formami, metódami a prostriedkami žiakom
nielen sprostredkováva učivo, ale tiež formuje ich osobnosť. Je
na každom učiteľovi akým spôsobom podá informácie, ktoré si
musia žiaci osvojiť. Jeho príprava na hodinu je o to ťažšia, ak
nemá k dispozícii učebnice a výučbové materiály s aktuálnymi
informáciami a všetko si musí pripravovať individuálne.
Vychádzajúc z týchto poznatkov sme si za cieľ stanovili
navrhnúť, vyhotoviť a experimentálne overiť multimediálnu
učebnú pomôcku vo vyučovaní problematiky UV žiarenia pre
predmet Dermatológia v daných študijných odboroch.
Navrhovaná multimediálna učebná pomôcka (ďalej MUP) má
pomôcť učiteľovi motivovať žiakov a rozvíjať u nich schopnosti
a zručnosti, prostredníctvom ktorých dokážu reagovať na
požiadavky súčasnosti. Uplatnenie nami navrhnutej pomôcky
môže prispieť k zlepšeniu vedomostí žiakov v tejto oblasti a ich
následnej aplikácii v praxi, a tiež zvýšiť záujem žiakov
o preberané učivo.

Príprava mladej generácie na aktívne pracovné zapojenie tvorí
základ existencie ľudskej spoločnosti (Novák et al., 2012). Preto
je potrebné viesť ju k tomu a už počas pôsobenia v škole
smerovať žiakov k zodpovednej práci i životu v spoločnosti.
Pripraviť tak odborníkov v danej oblasti v súlade s trhovými
i bezpečnostnými požiadavkami v krajinách EÚ, so zreteľom na
to, že expozícia UV žiareniu patrí, hneď za hlukom, medzi
najzávažnejšie fyzikálne rizikové faktory pracovného prostredia
(Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
2009).
UV žiarenie sa, ako neionizujúce elektromagnetické žiarenie
(λ= 100–400 nm), podľa účinkov na ľudský organizmus delí na
tri zložky – UVC (100–280 nm), UVB (280-315 nm), UVA (315–
400 nm). Závažnosť rizika závisí od vlnovej dĺžky, intenzity
a trvania (frekvencie) expozície. Za najvýznamnejšie činitele
považujeme rakovinu kože (malígny melanóm, spinocelulárny
karcinóm a bazocelulárny karcinóm), poškodenie očí
(fotokeratitídu, fotokonjuktivitídu a spinocelulárny karcinóm
rohovky alebo spojovky) a oslabenie imunitného systému,
čo vedie k zvýšeniu rizika niektorých vírusových (herpes,
malária, tuberkulóza), bakteriálnych a plesňových ochorení,
vrátane Escherichia coli a Staphylococcus aureus (WHO, 2009).
Aj napriek každoročne zvyšujúcemu sa počtu ochorení
v súvislosti s UV žiarením, nie je pôsobeniu umelého UV
žiarenia v prostredí solárií venovaná dostatočná pozornosť.
Odhadovaný počet pracovníkov vystavených umelému UV
žiareniu v EÚ je okolo 1,2 milióna, čo predstavuje asi 0,65 %
všetkých pracovníkov (Európska agentúra pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci, 2009). Z tohto podielu tvoria
percento pracovníci pracujúci v soláriách, kde je hlavným
zdrojom emitujúce UVA žiarenie.
Z hľadiska poskytovania služieb a informácií by mal
obsluhujúci personál s využitím svojich komunikačných
zručností pristupovať ku každému návštevníkovi (klientovi)
individuálne. Ako odborník by mal poskytnúť potrebné
inštrukcie súvisiace s opaľovaním a bezpečnosťou pri dodržaní
podmienok pre určený fototyp pleti. Z prieskumu, ktorý sme
vykonali dotazníkovou metódou (26 položiek) v rokoch
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2011/2012 v meste Banská Bystrica, n ktorom sa zúčastnilo 212
respondentov sa ďalej zistilo, že:
 63 % respondentov nevedelo potrebný časový odstup medzi
jednotlivými návštevami solárií,
 42 % nepoužíva ochranné okuliare počas opaľovania
v soláriu,
 57 % nepoužíva ochranné pomôcky všeobecne (okuliare,
spreje, krémy),
 42 % kombinuje opaľovanie v soláriu a na slnku v letnom
období,
 89 % nevie vymenovať negatívne účinky UV žiarenia,
 o pozitívnych účinkoch sa síce vyjadrilo 63 % respondentov,
avšak z toho 33 % ich neidentifikovalo správne,
 takmer 79 % respondentov nebolo oboznámených
o kontraindikáciách UV žiarenia pri prvej návšteve
zariadenia (Štefániková, 2012).

f)

g)

h)
V rámci prieskumu na stredných odborných školách (SOŠ), sme
v roku 2013, rovnako dotazníkovou metódou (11 položiek),
zisťovali aktuálny stav výučby odborných predmetov, ktoré sa
venujú problematike UV žiarenia. Okrem toho sme sa zamerali
na materiálne didaktické prostriedky využívané pri výučbe danej
problematiky. Zaujímal nás tiež názor na vyhotovenie učebnej
pomôcky súvisiacej s UV žiarením.
Zo získaných dát jednotlivých položiek dotazníka uvádzame
tieto skutočnosti:
a) V rámci potrebnej kvalifikácie je na všetkých SOŠ (31)
spôsobilosť respondentov vykonávať svoju činnosť na
profesionálnej úrovni 100 %-ná.
b) Časová dotácia predmetu Dermatológia sa zhoduje so
vzdelávacími programami súhrnne vo všetkých ročníkoch
v 72,5 %
c) Z hľadiska rozsahu sa preberá učivo s problematikou:
 slnečného žiarenia: 90 % škôl – 1 vyučovaciu hodinu
v 1. ročníku v predmete Dermatológia, ostatné školy
majú danú tému zaradenú vo vyšších ročníkoch,
 vplyvom slnečného žiarenia na zdravie človeka: v 1.
ročníku (93 % škôl), aj v 2. ročníku (81 % škôl) 1
vyučovaciu hodinu v predmete Dermatológia, a tiež 1
vyučovaciu hodinu v predmete Technológia v 2. ročníku
(84 % škôl), ktoré v rámci medzipredmetových vzťahov
rozširujú osvojené vedomosti žiakov,
 soláriám: 35 % škôl v 1. ročníku v predmete
Technológia – 1 vyučovaciu hodinu, 52
 % škôl v 2. ročníku v predmete Prístroje a zariadenia – 1
hodinu.
d) Pri vyučovaní tém zameraných na UV žiarenie sú učiteľmi
najčastejšie využívanými učebnými pomôckami, ktoré spolu
kombinujú:
 Odborné časopisy (93 % škôl) Derma Revue, Derma
(s obsahom informácií o UV žiarení, jeho pôsobení na
pokožku, fototypoch kože, kozmetických solárnych
prípravkoch a tiež možnostiach liečby),
 Atlas tela (48 % škôl) a nástenné obrazy (3 %) pri
výučbe anatómie a fyziológie kože,
 Atlas kožných chorôb (23 % škôl) pri výučbe nádorových
ochorení kože
 Brožúry (napr. Liga proti rakovine) a internet (36 %
škôl) v rámci uvedenia ako iného zdroja inšpirácií
a obrázkov.
e) Z pohľadu didaktickej techniky je učivo vybraných tém
sprostredkované najčastejšie prostredníctvom tabule
(83 %), na niektorých školách súbežne s využitím
počítača/notebooku so spätným projektorom (48 %) (napr.
pri aktinických vplyvoch alebo ochoreniach kože), ale tiež

interaktívnej tabule (9 %), čo umožňuje, pri dodržaní
všetkých didaktických zásad, efektívne formovať a pôsobiť
na žiaka.
Medzi zdrojmi informácií, prostredníctvom ktorých je
žiakom sprostredkované učivo, sa najčastejšie vyskytovali
časopisy (60 % škôl) Derma, Dermatológia pre prax
a Derma Revue (napr. čísla 3-IX/2011, 2-X/2012, 1XI/2013, 2-XI/2013), internet (64 % škôl) a učebnice (38
% škôl) Kosmetika I (od autorky: Rozsívalová, V.)
Kozmetika a staroslivosť o telo (od autora: Lidaj, J.)
a Dermatológia 1 (od autorv: Mikuš, L. – Oláh, Z.), ale tiež
napr. kozmetologické kongresy (16 % škôl).
Pre problematiku zaoberajúcu sa UV žiarením, jeho
účinkami, fototypmi kože i soláriami, nie je jednotný
výučbový materiál, a takmer 86 % učiteľov si pripravuje
materiály na výučbu individuálne.
V zahraničných školách je veľmi dôležitým prvkom
vzdelávacieho
procesu
kontakt
s odborníkmi
prostredníctvom „workshopov“, prostredníctvom ktorých sa
môžu žiaci opýtať na konkrétne informácie a získať tak
presné inštrukcie pri manipulácii prístroja a dodržiavaní
hygieny a bezpečnosti zdravia. Priestor na takúto možnosť
ponúka však len 9 % zo všetkých nami skúmaných škôl
(Štefániková, 2014).

2 Multimediálna učebná pomôcka
Na základe nami realizovaných prieskumov môžeme
konštatovať, že v rámci riešenej problematiky obsluhy
solárnych zariadení, absentuje dostatočná informovanosť
používateľov a tiež odborné znalosti personálu.
Z hľadiska teórie tvorivo-humanistiskej výchovy, v rámci
ktorej je vo výchovno-vzdelávacom procese dbať na
fyziologické, emocionálne a motivačné potreby žiakov (Zelina,
1996), bolo našou snahou vytvoriť MUP prostredníctvom, ktorej
sa budú napĺňať kognitívne aj afektívne potreby žiakov.
Učiteľovi má zjednodušiť prácu pri vysvetľovaní vyučovacej
témy, spestriť vyučovanie s podporou informačných technológií
a tým zvýšiť záujem a skvalitniť vedomosti žiakov z danej
oblasti.
Na vybraných SOŠ je najdominantnejšou didaktickou
technikou klasická tabuľa, spolu s počítačom alebo notebookom
so spätným projektorom. Vzhľadom na využívanie informačnokomunikačných technológií bol na vyhotovenie MUP pre
vybrané témy zvolený prezentačný program balíka Microsoft
Office PowerPoint, ktorý je súčasťou programového vybavenia
počítačov na školách, stáva sa aplikácia MUP do vyučovacieho
procesu z materiálno-technického hľadiska bezproblémovou.
Nie je potrebný nákup ani inštalácia nového programu. Uľahčí
sa aj práca učiteľa, pretože sa nestretáva s neznámym (novým)
programom, a jeho ovládaním a používaním. Zámerom nami
navrhovanej učebnej pomôcky je pomôcť učiteľovi vo
výchovno-vzdelávacom procese a nie ho nahradiť.
MUP pozostáva zo 4 základných blokov:
1. hlavná textová časť bloku sa zameriava na prezentované
učivo (3 vyučovacie hodiny),
2. slovník pojmov,
3. súbor aktivít pre žiakov,
4. doplnková časť s obsahom videí, iných javov a informácií
súvisiacich s riešenou problematikou.
Vzhľadom na variabilitu využiteľnosti MUP vo fázach
vyučovacieho procesu, záleží na šikovnosti a pedagogickej
skúsenosti učiteľa do akej miery a akým spôsobom využije MUP
počas vyučovacej hodiny. Okrem toho, že učiteľ má ovládať
preberanú problematiku tematického celku, mal by byť pri
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použití učebnej pomôcky dostatočne technicky gramotný
a oboznámený s danou učebnou pomôckou. Mal by poznať
možnosti a využitie danej učebnej pomôcky, aby pri
organizovaní vyučovania boli žiaci aktívne zapájaní, udržiavaní
v aktivite pomocou spätnej väzby v ktorejkoľvek časti
vyučovania a aby interakcia priniesla lepšie výkony práce
žiakov.

H3: Pri riešení úloh výstupného NDT v oblasti nešpecifického
transferu dosiahnu žiaci v experimentálnej skupine štatisticky
významne lepšie výsledky ako žiaci v kontrolnej skupine.

3 Empirický pedagogický výskum

Cieľom úlohy bolo vhodne zvoliť experimentálnu a kontrolnú
skupinu žiakov. Vzhľadom k tomu, že sme chceli použiť na
analýzu údajov štatistické metódy, ktoré predpokladajú určité
(nie
náhodné)
premyslené
zaraďovanie
žiakov
do
experimentálnych a kontrolných skupín, rozhodli sme sa
výberový súbor 12. stredných odborných škôl (tabuľka 1)
zostaviť na základe porovnania vedomostnej úrovne žiakov.
Pred začatím experimentu sme pomocou vstupného
didaktického testu (pretest) zisťovali, či je vedomostná úroveň
žiakov kontrolnej a experimentálnej skupiny rovnaká.

H4: Využívanie MUP v experimentálnej skupine zvýši záujem
žiakov o odborné učivo zamerané na UV žiarenie.
Identifikácia súboru respondentov

Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že
v odbornom predmete Dermatológia nachádzame dlhodobý
problém v absencii učebníc na SOŠ, v nejednotnom výučbovom
materiáli v súvislosti s UV žiarením, v dôsledku čoho si učitelia
pre dané témy vytvárajú učebný materiál individuálne.
V súvislosti
s vyučovaním
vybranej
problematiky
sme
zaznamenali absentovanie motivačnej a fixačnej etapy
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Predmetom výskumu sú žiaci 1. ročníka SOŠ, u ktorých sa
vyučovanie v predmete Dermatológia vo vybraných témach
tematického celku Vonkajšie vplyvy pôsobiace na stav kože,
realizuje nami navrhnutou MUP.

Tabuľka 1 Počet respondentov zapojených do pedagogického
výskumu
Kraj
Trnavský

Ciele výskumu
Hlavným cieľom výskumu bolo overenie úspešnosti použitia
MUP v reálnych podmienkach vybraných škôl v predmete
Dermatológia. Skúmali sme vedomosti v troch úrovniach
vzdelávacích cieľov Niemierkovej taxonómie (porozumenie,
špecifický a nešpecifický transfer) a záujem žiakov o preberané
učivo.
Naplnenie hlavného cieľa je podmienené nasledovnými
úlohami:
1. štúdiom literatúry,
2. analýzou pedagogických dokumentov,
3. prieskumom súčasného stavu výučby,
4. navrhnutím, vytvorením a aplikovaním MUP do výchovnovzdelávacieho procesu,
5. zostavením a aplikovaním neštandardizovaných didaktických
testov,
6. zostavením a distribúciou dotazníkov,
7. štatistickým vyhodnotením dát z didaktických testov
a dotazníkov,
8. formuláciou záverov a odporúčaní pre prax na základe
získaných výsledkov.

Trenčiansky
Nitriansky
Banskobystrický
Žilinský
Košický
Prešovský

Spolu:

Počet žiakov
15
12
14
20
30
25
20
14
29
15
18
16
228

Súbor respondentov predstavuje 228 žiakov, z toho 114 žiakov
experimentálnej skupiny (ExS) a 114 žiakov kontrolnej skupiny
(KoS).
Výskumné metódy a techniky
Na overenie platnosti stanovenej východiskovej hypotézy,
pracovných hypotéz a dosiahnutie stanoveného cieľa a z neho
vyplývajúcich úloh sme navrhli tieto výskumné metódy
empirického výskumu:
 pedagogický experiment ako hlavnú metódu výskumu,
 metódu obsahovej analýzy pedagogických dokumentov,
 neštandardizovaný didaktický test na overenie hypotéz H1
až H3,
 dotazníkovú metódu na overenie hypotézy H4,
 štatistické metódy na spracovanie výsledkov výskumu
dvojvýberový t-test (H1, H2, H3), opisná štatistika,
chí-kvadrát test (H4).

Hypotézy výskumu
Z vyššie vysloveného cieľa sme sformulovali nasledovnú hlavnú,
východiskovú hypotézu H:
Predpokladáme, že použitie nami vytvorenej MUP štatisticky
významne ovplyvní úroveň vedomostí v kognitívnej oblasti
žiakov vo vybraných témach odborného predmetu Dermatológia
v porovnaní so žiakmi vyučovanými tradične.
Aby sme potvrdili alebo vyvrátili hlavnú východiskovú hypotézu,
sformulovali sme nasledovné pracovné hypotézy:

Charakteristika aktívnych a intervenujúcich
premenných

H1: Pri riešení úloh výstupného neštandardizovaného
didaktického testu (NDT) v oblasti porozumenia dosiahnu žiaci v
experimentálnej skupine štatisticky významne lepšie výsledky
ako žiaci v kontrolnej skupine.

V rámci výskumu sme identifikovali sledované premenné:
Nezávisle premenná:
 MUP – uplatnenie multimediálnej učebnej pomôcky vo
vyučovacom procese (iba v experimentálnej skupine).
Závisle premenná:
 POR – úroveň vedomostí v oblasti porozumenia,
 ŠPT – úroveň vedomostí v oblasti špecifického transferu,
 NŠPT – úroveň vedomostí v oblasti nešpecifického transferu,

H2: Pri riešení úloh výstupného NDT v oblasti špecifického
transferu dosiahnu žiaci v experimentálnej skupine štatisticky
významne lepšie výsledky ako žiaci v kontrolnej skupine.
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 ZAU – záujem žiakov o tému.
Intervenujúce
premenné:
Keďže
nimi
nemôžeme
manipulovať, snažili sme sa o ich minimalizovanie, a to tak aby
bola v oboch skupinách zabezpečená zhoda v:
 časovej dotácii vybraných tém,
 obsahu učiva,
 neštandardizovaných didaktických testoch po obsahovej
stránke,
 vyučovaní predmetu jedným učiteľom,
 hygienických podmienkach.

Žiaci vyučovaní pomocou MUP dosiahli na konci
experimentálneho vyučovania v didaktickom teste vyšší výkon
v oblasti špecifického transferu ako žiaci vyučovaní tradične.
Toto tvrdenie platí s pravdepodobnosťou 95 % a vzťahuje sa
na všetkých respondentov základného súboru. Hypotéza H2
sa potvrdila.
Pracovná hypotéza H3:
Pri riešení úloh zameraných na oblasť nešpecifického transferu
dosiahnu žiaci v experimentálnej skupine štatisticky významne
lepšie výsledky ako žiaci v kontrolnej skupine.
Na verifikáciu tejto hypotézy sme použili výsledky
výstupného didaktického testu. Skóre výstupného didaktického
testu v oboch skupinách spĺňalo podmienku normálneho
rozdelenia. Štatistickú verifikáciu tejto hypotézy sme uskutočnili
na hladine významnosti 0,05 dvojvýberovým t-testom
a parametrickým F-testom.
Žiaci vyučovaní pomocou MUP dosiahli na konci
experimentálneho vyučovania v didaktickom teste vyšší výkon
v oblasti zapamätania ako žiaci vyučovaní tradične. Toto
tvrdenie platí s pravdepodobnosťou 95 % a vzťahuje sa na
všetkých respondentov základného súboru. Hypotéza H3 sa
potvrdila.

4 Výsledky výskumu
Pracovná hypotéza H1:
Pri riešení úloh zameraných na oblasť porozumenia dosiahnu
žiaci v experimentálnej skupine štatisticky významne lepšie
výsledky ako žiaci v kontrolnej skupine.
Na verifikáciu tejto hypotézy sme použili výsledky
výstupného didaktického testu. Skóre výstupného didaktického
testu v oboch skupinách spĺňalo podmienku normálneho
rozdelenia. Štatistickú verifikáciu tejto hypotézy sme uskutočnili
na hladine významnosti 0,05 dvojvýberovým t-testom
a parametrickým F-testom.
Pri riešení úloh výstupného didaktického testu, zameraného
na oblasť porozumenia, dosiahli žiaci v experimentálnej skupine
štatisticky významne lepšie výsledky ako žiaci v kontrolnej
skupine. Toto tvrdenie platí s pravdepodobnosťou 95 %
a vzťahuje sa na všetkých respondentov základného súboru.
Hypotéza H1 sa potvrdila.

Pracovná hypotéza H4:
Využívanie MUP zvýši záujem žiakov experimentálneho súboru o
odborné učivo zamerané na UV žiarenie.
Na verifikáciu tejto hypotézy sme použili výsledky odpovedí
žiakov neštandardizovaného dotazníka. Štatistickú verifikáciu
tejto hypotézy sme uskutočnili na hladine významnosti 0,05 chíkvadrat testom.
Toto tvrdenie platí s pravdepodobnosťou 95 % a vzťahuje
sa na všetkých respondentov základného súboru. Hypotéza
H4 sa potvrdila.

Pracovná hypotéza H2:
Pri riešení úloh zameraných na oblasť špecifického transferu
dosiahnu žiaci v experimentálnej skupine štatisticky významne
lepšie výsledky ako žiaci v kontrolnej skupine.
Na verifikáciu tejto hypotézy sme použili výsledky
výstupného didaktického testu. Skóre výstupného didaktického
testu v oboch skupinách spĺňalo podmienku normálneho
rozdelenia. Štatistickú verifikáciu tejto hypotézy sme uskutočnili
na hladine významnosti 0,05 dvojvýberovým t-testom
a parametrickým F-testom.

4.1 Zhrnutie výsledkov výskumu
Platnosť pracovných hypotéz na hladine významnosti 0,05 je
zhrnutá v tabuľke 2:

Tabuľka 2 Sumarizácia verifikácie hypotéz
Hypotéza

Metόda získavania dát

H1
H2
H3
H4

Neštandardizovaný didaktický test
Neštandardizovaný didaktický test
Neštandardizovaný didaktický test
Neštandardizovaný dotazník

Platnosť
hypotézy
platí
platí
platí
platí


Na základe štatistického testovania a analýz pracovných
hypotéz môžeme, na hladine významnosti α = 0,05, potvrdiť
predpoklad formulovaný vo východiskovej hypotéze H, že
použitie nami vytvorenej MUP štatisticky významne ovplyvní
úroveň vedomostí v kognitívnej oblasti žiakov vo vybraných
témach odborného predmetu Dermatológia v porovnaní so
žiakmi vyučovanými tradične.
V rámci overovania vplyvu nami navrhnutej MUP môžeme
konštatovať, že:
 pri
riešení
úloh
výstupného
neštandardizovaného
didaktického testu v oblasti porozumenia, špecifického
a nešpecifického transferu dosiahli žiaci v experimentálnej
skupine štatisticky významne lepšie výsledky ako žiaci
v kontrolnej skupine,

Skúmaný parameter
Porozumenie
Špecifický transfer
Nešpecifický transfer
Záujem o učivo

využívanie MUP v experimentálnej skupine zvýšilo záujem
žiakov o odborné učivo zamerané na UV žiarenie.

Odporúčania pre pedagogickú teóriu:
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metodikou tvorby MUP upriamiť pozornosť nielen na text,
ilustrácie, ale najmä na aktivity pre žiakov, ktoré zvýšia
motiváciu o preberané učivo a prepájajú teóriu s praxou,
apelovať na využívanie rôznych organizačných foriem
v jednotlivých fázach výchovno-vzdelávacieho procesu,
najmä vo fixačnej fáze, napr. párové vyučovanie pri
určovaní fototypu, individuálne pri prezentovaní vytvoreného
plagátu, skupinové pri riešení problémovej úlohy,
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zdôrazniť účinnosť učebných pomôcok pri vyučovaní
odbornej problematiky zameranej na UV žiarenie, s dôrazom
na uplatňovanie didaktických zásad, najmä názornosti
a prepojenia teórie s praxou
štatistickým spracovaním výsledkov výskumu a metodológie
dizertačnej práce sprístupniť postupnosť riešenia podobných
tém,
publikovaním výsledkov výskumu v odborných časopisoch
a zborníkoch oboznámiť odbornú verejnosť so súčasným
stavom
problematiky a vytvoriť tak priestor pre
pokračovanie v riešení a sledovaní vývoja danej témy na
SOŠ.

V teoretickej časti práce sme sa venovali analýze súčasného
stavu problematiky súvisiacej s UV žiarením na Slovensku
a v zahraničí. Zistili sme, že na niektorých školách absentujú
učebnice pre predmet Dermatológia. Identifikovali sme potrebu
zosúladenia učebných materiálov pre tematický celok Vonkajšie
vplyvy pôsobiace na stav kože a zamerali sme sa na didaktické
prostriedky
výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Dôležitým
komponentom teoretického spracovania je návrh a vyhotovenie
MUP, ktorú sme aplikovali do vyučovania s cieľom dosiahnuť
zvýšenie didaktickej efektívnosti výchovno-vzdelávacieho
procesu. Očakávaním bolo zlepšenie výkonu žiakov v troch
oblastiach Niemierkovej taxonómie (porozumenia, špecifického
a nešpecifického transferu) a zvýšenie motivácie a záujmu
o učivo zamerané na UV žiarenie. Súčasťou MUP, ako aj práce,
je spracovaná metodika a odporúčania použitia MUP.
Výskumnú časť práce sme zamerali na empirické overenie 4
pracovných hypotéz. Pri overovaní ich platností sme použili
pedagogický experiment, didaktické testy, dotazníkovú metódu
a štatistické metódy spracovania výsledkov výskumu.
Výstupy empirického pedagogického výskumu nám potvrdili
predpoklady stanovenej hlavnej hypotézy, že pri riešení
didaktického testu dosiahnu žiaci experimentálnej skupiny
štatisticky významne lepšie výsledky ako žiaci v kontrolnej
skupine vyučovaní tradične.
Rozdiel v úspešnosti medzi skupinami bol pri úlohách,
zameraných na oblasť porozumenia 15,76 %, v oblasti
špecifického transferu 27 % a v oblasti nešpecifického transferu
40,42 %.

Odporúčania pre pedagogickú prax:







popisom súčasnej problematiky poukázať na zvýšenú
potrebu vyučovania vplyvov a účinkov UV žiarenia,
spracovaním výsledkov výskumov v oblasti UV žiarenia
upriamiť
pozornosť
na
ochranu
zdravia
(najmä
neplnoletých),
prehĺbiť poznatky z predmetu Dermatolόgia v oblasti
problematiky UV žiarenia aplikáciou nami navrhnutej MUP,
prostredníctvom vplyvov PPT prezentácií zohľadňovať
zásady tvorby a prezentovania učiva pre aktivizáciu,
motiváciu a udržanie pozornosti žiakov,
inovovať obsah vzdelávania v predmete Dermatolόgia
v prospech aktuálneho smerovania požiadaviek EÚ v oblasti
UV žiarenia,
analýzou pedagogickej dokumentácie upozorniť na absenciu
učebníc na SOŠ a nejednotnosť výučbových materiálov
a zabezpečiť učebnice a učebné materiály pre všetky
stredné odborné školy.
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Odporúčania pre učiteľov odborného predmetu:







aplikovanie učebných pomôcok ako napr. PPT nemá slúžiť
na predkladanie hotových vedomostí, ale viesť žiakov
k spracovaniu
nových
informácií,
alebo
riešeniu
problémových úloh,
obohatiť vyučovací proces o aktivity, ktoré rozširujú
vedomosti žiakov v oblasti problematiky UV žiarenia
a podporujú vytváranie zodpovednosti k ochrane zdravia,
v rámci medzipredmetových vzťahov (napr. v predmete
Zdravoveda, Prístroje a zariadenia, Odborná prax) pracovať
s MUP s cieľom podporiť zvýšenie efektivity vyučovania
problematiky UV žiarenia,
z pohľadu
profesie
rozvíjať
kľúčové
kompetencie
(kognitívne, komunikačné, informačné, interpersonálne,
intrapersonálne) žiakov SOŠ v predmete Dermatolόgia.

Záver
Pôsobeniu UV žiarenia v solárnych zariadeniach sa vystavuje
čoraz viac mladých ľudí. Jeho dôsledkom už však nevenujú takú
pozornosť ako atraktívnemu „trendy“ vzhľadu. Na základe
zistených nedostatkov v solárnych zariadeniach a nízkej
informovanosti obsluhujúceho personálu i používateľov sme sa
zamerali na žiakov, ktorí sa si zvolili práve takúto profesijnú
cestu.
Cieľom príspevku bolo navrhnúť, vytvoriť a overiť
multimediálnu učebnú pomôcku pre tri témy zamerané na UV
žiarenie, v tematickom celku Vonkajšie vplyvy pôsobiace na stav
kože, v predmete Dermatológia. Zaujímalo nás, či použitie nami
navrhnutej multimediálnej učebnej pomôcky ovplyvní úroveň
vedomostí v kognitívnej oblasti žiakov a zvýši záujem o dané
učivo.
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ČIASTKOVÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU IMPLEMENTÁCIE ELEKTRONICKEJ UČEBNEJ POMÔCKY DO VYUČOVANIA
ODBORNÉHO PREDMETU NA SOŠ
PARTIAL RESULTS RESEARCH IMPLEMENT ELECTRONIC TEACHING AIDS IN TEACHING VOCATIONAL
SUBJECTS IN SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
Miloš BENDÍK, Milan ĎURIŠ
Abstrakt
V príspevku sa venujeme analýze a hodnoteniu implementácie elektronickej učebnej pomôcky do vyučovania odborného predmetu
Materiály na SOŠ. V danej problematike sme sa zamerali na porovnávanie hodnotenia kontrolnej a experimentálnej skupiny zo strany
učiteľa prostredníctvom stanovenej a štatisticky overovanej hypotézy.
Kľúčové slová: elektronická učebná pomôcka, učiteľ odborného predmetu, hypotéza, analýza, interaktívna tabuľa
Abstract
The paper is devoted to analysis and evaluation of the implementation of electronic teaching aids to teach vocational subjects,
materials SOS. In the issue, we focused on comparing assessment experimental and control groups from the teacher by defining and
statistically test hypotheses.
Keywords: electronic teaching aids, teacher of vocational subjects, hypothesis, analysis, interactive board


Úvod
Podpora vyučovania prostredníctvom elektronických učebných
pomôcok (EUP) a interaktívnej tabule (IT), je z hľadiska
modernizovania vyučovacieho procesu fenoménom, ktorý sa
čoraz častejšie uplatňuje aj vo vyučovaní odborných predmetov
na SOŠ. Tieto moderné EUP, ktorých hlavnou vlastnosťou je
názornosť, ale aj iné nie menej dôležité multimediálne prvky
majú za cieľ žiakom vhodnou formou zatraktívniť vyučovanie.

učitelia vyučujúci odborný predmet Materiály.

Na splnenie cieľa pedagogického výskumu sme stanovili
nasledovné čiastkové úlohy:
 analýza pedagogickej dokumentácie (ŠkVP učebného
odboru stolár, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy,
učebnice pre učebný odbor stolár),
 návrh a vyhotovenie EUP (predvádzací zošit / prezentáciu),
pre tematický celok Ihličnaté a listnaté dreviny,
 experimentálne overenie EUP v pedagogickej praxi,
 zistiť názory učiteľov na nami navrhnutú EUP.

Cieľ, úlohy a hypotézy výskumu
Hlavným cieľom výskumu je experimentálne overenie
vytvorenej elektronickej učebnej pomôcky s podporou
interaktívnej tabule vo vyučovacom procese.
Predmetom výskumu sú :
 žiaci 1. ročníka SOŠ, učebného odboru stolár, u ktorých sa
vyučovanie v predmete Materiály bude realizovať vo
vybranom tematickom celku Ihličnaté a listnaté dreviny
nami navrhnutou elektronickou učebnou pomôckou (EUP)
s podporou IT (experimentálna skupina),
 žiaci 1. ročníka SOŠ, učebného odboru stolár, u ktorých sa
vyučovanie v predmete Materiály bude realizovať vo
vybranom tematickom celku Ihličnaté a listnaté dreviny
tradične, bez nami navrhnutej EUP (kontrolná skupina),

Výskumná vzorka pozostáva z 20 škôl, 20 kvalifikovaných
učiteľov vyučujúcich predmet Materiály a 252 žiakov 1. ročníka
SOŠ. (tabuľka č. 1). Výskumná vzorka plošne pokryla Slovenskú
republiku.
V rámci výskumu bol realizovaný prirodzený pedagogický
experiment.
V experimentálnej
skupine
sa vyučovanie
realizovalo s využitím EUP a IT, v kontrolnej skupine bez
využitia EUP a IT. V rámci pedagogického experimentu boli
zistené výsledky v experimentálnej skupine porovnané
s výsledkami žiakov kontrolnej skupiny.
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Tabuľka 1 Výskumná vzorka
Vzorka respondentov výskumu
Počet škôl
%
Počet učiteľov
4
20
4
2
10
2
2
10
2
1
5
1
3
15
3
2
10
2
1
5
1
5
25
5
20
100
20

Kraj
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
Spolu :

Na základe stanovených úloh práce bola sformulovaná
nasledovná hypotéza: H: Učitelia vyučujúci tematický celok
Ihličnaté a listnaté dreviny budú vyučovanie hodnotiť rozdielne.
Tento rozdiel bude štatisticky významný v prospech učiteľov
vyučujúcich s elektronickou učebnou pomôckou s IT.
Nezávisle premenné :
Elektronická UP – využívaná v experimentálnej skupine.
Závisle premenné :
 hodnotenie vyučovania učiteľom (H).
Intervenujúce premenné:
 rovnaký obsah učiva (tematický celok Ihličnaté a listnaté
dreviny),
 v experimentálnej a kontrolnej skupine na vybraných SOŠ
vyučoval ten istý kvalifikovaný učiteľ,
 v obidvoch skupinách boli žiaci toho istého ročníka,
 vyučovanie bolo realizované v tej istej odbornej učebni,
 špecifické ciele boli zhodné v oboch skupinách,
 didaktický test bol po obsahovej stránke rovnaký v obidvoch
skupinách,
 vonkajšie podmienky mali žiaci kontrolnej a experimentálnej
skupiny rovnaké.

%
20
10
10
5
15
10
5
25
100

Počet žiakov
50
24
32
14
32
20
16
64
252

%
19,84
9,52
12,70
5,55
12,70
7,94
6,35
25,40
100

stanovenej hypotézy bola zvolená metodika a organizácia
výskumu. Ich súčasťou boli navrhnuté nasledovné výskumné
metódy a techniky empirického výskumu :
 Prirodzený pedagogický experiment – ako hlavná metóda
výskumu.
 Neštandardizovaný dotazník pre učiteľa na overenie
hypotézy (H).
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy boli použité pri spracovaní
výsledkov dotazníka v rámci realizovaného pedagogického
experimentu v empirickom výskume.
Vyhodnotenie a analýza dotazník
Dotazníkom sme zisťovali informácie v súvislosti s poznatkami,
názormi a postojmi učiteľov experimentálnej a kontrolnej
skupiny v empirickom výskume v rámci objektívneho zistenia
úrovne zvládnutia učiva žiakov prvého ročníka učebného odboru
stolár na SOŠ v predmete Materiály v tematickom celku
Ihličnaté a listnaté dreviny.
Dotazník vyplnili všetci učitelia (20 učiteľov), ktorí
participovali na empirickom výskume. V tabuľke č. 2 sú
uvedené detailné informácie o respondentoch – učiteľoch, na
základe ich odpovedí v dotazníku.

Použité metódy vo výskume
Na splnenie stanovených cieľov sme k empirickému výskumu
použili rôzne druhy metód. Na vhodné overenie platnosti

Dĺžka
pedagogickej
praxe

Doktorandské

6 – 10 rokov

11 – 20 rokov

21 rokov a viac

Materiály

Technológia

5
7
12

2
2
4

5
10
15

1
0
1

1
0
1

2
5
7

5
7
12

8
12
20

8
10
18

Na základe vyhodnotenia položky č. 1 konštatujeme, že
v učiteľskom povolaní dominuje ženské pohlavie, teda až 12
žien (60 %) a 8 mužov (40 %) vyučuje predmet Materiály v 1.
ročníku učebného odboru stolár na SOŠ. Vekové rozloženie
respondentov je znázornené v grafe č. 1.
Z vekovej štruktúry učiteľov vyplýva, že prevládajú učitelia
nad 40 rokov, čo vytvára predpoklad, že učitelia majú dostatok
životných skúseností a dokážu hodnotne odpovedať na
jednotlivé položky dotazníka.

5
3
8

3
5
8

Odborný výcvik

Inžinierske

2
5
7

Ekonomika

Magisterské

1
0
1

Stroje
a zariadenia
Odborné
kreslenie

51 a viac

Vyučovacie predmety

41 – 50

Muži 8
Ženy 12
Spolu 20

Dosiahnutý
stupeň
vzdelania

Vek

31 - 40

Základné informácie
o respondentoch

Tabuľka 2 Základné informácie o respondentoch – učiteľoch z dotazníka

1
3
4

3
0
3

Položkou č. 3 sme v dotazníku zisťovali vzdelanie učiteľov, ktorí
vyučujú predmet Materiály na SOŠ v trojročnom učebnom
odbore Stolár. Výsledky sú prezentované v grafe č. 2.
Ako vidieť z grafu č. 2, všetci učitelia dosiahli vysokoškolské
vzdelanie a spĺňajú kvalifikačné požiadavky.
V položke č. 4 sme sa zamerali na dĺžku pedagogickej praxe
u učiteľov. Výsledky sú prezentované v grafe č. 3.
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budú hodnotiť po odbornej i didaktickej stránke kriticky
a zodpovedne a dokážu na ďalšie položky v dotazníku reagovať
odborne a vecne.
V položke č. 5 sme u učiteľov / respondentov zisťovali
odborné predmety, ktoré v rámci učebného odboru stolár na
SOŠ vyučujú.

Graf 1 Vek respondentov – učiteľov

Graf 4 Odborné predmety, ktoré respondenti – učitelia vyučujú
Všetci respondenti / učitelia, ktorí vyučujú predmet Materiály
(100 % respondentov / učiteľov), vyučuje aj iné odborné
predmety v tomto učebnom odbore. Dané informácie sú
prezentované v grafe č. 4.
Položky č. 1 – 5 boli všeobecné, resp. základné informácie
o vzorke respondentov / učiteľov. V nasledujúcich položkách
pozornosť zameriavame na názory respondentov / učiteľov
odborných predmetov na vyučovanie odborného predmetu
Materiály. Porovnanie ich názorov na vyučovanie v kontrolnej
skupine,
kde
učitelia
vyučovali
bez
EUP
a IT
a v experimentálnej skupine, kde učitelia vyučovali s EUP a IT.
Názory, ktoré respondenti / učitelia uviedli sme v oboch
skupinách (kontrolnej a experimentálnej) podľa jednotlivých
vyjadrení zvlášť kategorizovali, roztriedili do skupín s rovnakým,
resp. podobným názorovým vyjadrením. Následne sme
jednotlivé odpovede kvalitatívne vyhodnotili a tiež obodovali od
1 bodu (pozitívne vzhľadom k otázke a vyučovaniu formulovaná
odpoveď, až po známku 4, kedy odpoveď indikuje negatívny
postoj vzhľadom k otázke) (tabuľka č 3). Na záver sme
jednotlivé
súčty
bodového
hodnotenia
spriemerovali
a štatisticky vyhodnocovali. Túto metódu sme zvolili z hľadiska
štatistických výpočtov pre potvrdenia resp. vyvrátenia hypotézy
H.

Graf 2 Vzdelanie respondentov – učiteľov v súvislosti s ich
aprobáciou

Graf 3 Pedagogická prax respondentov – učiteľov
Na základe prezentovaných výsledkov v grafe č. 2 a č. 3
konštatujeme, že učitelia zapojení vo výskume majú nielen
požadované vzdelanie, ale i dostatočnú pedagogickú prax, čo
vytvára predpoklad, že vyučovanie daného tematického celku

Tabuľka 3 Legenda pre učiteľský dotazník pre štatistické hodnotenie hypotéz H3
Legenda k položkám dotazníka
č. 6, 7, 12, 13
Kategorizácia položiek
Body
Áno
1
Áno, ale s pripomienkami
2
Neviem posúdiť

3

Nie

4

Legenda k položkám dotazníka
č. 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17
Kategorizácia položiek
Jednoznačná pozitívna odpoveď
Pozitívna odpoveď, avšak s pripomienkami
Odpoveď nerozhodného typu, resp. skôr
negatívna odpoveď
Negatívna odpoveď

V položke č. 6 sme sa učiteľov pýtali otázkou „Bolo

Body
1
2
3
4

To znamená, že učitelia napriek tomu, že nevyužívali EUP a IT,
vyučovali názorne s inými druhmi učebných pomôcok, ako napr.
vzorky dreva a farebné obrázky z časopisov, či internetu. V tejto
položke traja učitelia svoju odpoveď doplnili tým, že mimo
odborného predmetu Materiály v tomto ročníku tých istých
žiakov učia aj v odbornom výcviku a teda jednotlivé preberané

vyučovanie tematického celku Ihličnaté a listnaté
dreviny v predmete Materiály pre žiakov realizované
názorné ?“ V kontrolnej skupine odpovedalo „Áno“ 11
respondentov / učiteľov (55 %), z toho 7 mužov (35 %) a 4
ženy (20 %).
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vzorky v učive duplicitne názorne a systematicky opakujú
a vyučujú aj takýmto spôsobom, čo hodnotíme veľmi pozitívne.
Odpoveďou „Áno, čiastočne“, sa vyjadrilo celkovo 9
respondentov / učiteľov (45 %), z toho 1 muž (5 %) a 8 žien
(40 %). Mali však ku kladnému vyjadreniu výhrady, medzi ktoré
možno zaradiť učebnicu Materiály, ktorá síce obsahuje niekoľko
obrázkov k danej tematike, avšak sú čiernobiele a teda pre
názorné vyučovanie len ťažko využiteľné.
U experimentálnej skupiny sme u všetkých respondentov
/učiteľov (100 %), zaznamenali odpoveď „Áno“, z čoho je

vidieť, že vplyvom EUP a IT je vyučovanie názorné. Taktiež
v zdôvodnení svojej odpovede vyzdvihujú EUP a IT, pre jej
komfort,
prehľadnosť, názornosť,
záujem
a dynamiku
v interaktívnom pôsobení. Výsledky sú uvedené v tabuľke č. 4.
Z daných zistení vyplýva, že pre vyučovanie tematického
celku Ihličnaté a listnaté dreviny v predmete Materiály sú
ilustrované obrázky pre názornosť v učebnici nepostačujúce
o čom svedčí aj kritické hodnotenie učiteľov vyučujúcich tento
predmet.

Tabuľka 4 Sumárna tabuľka položky č. 6, dotazníka pre učiteľov
Bodovanie
odpovede

Odpovede respondentov

Bolo vyučovanie tematického
celku Ihličnaté a listnaté dreviny
v predmete Materiály pre žiakov
realizované názorné ?

Položka dotazníka č. 6

Položka
dotazníka

Áno
Keďže vyučujem mimo predmetu
Materiály aj odborný predmet OV, tak
využívam ukážky vzoriek dreva
priamo v dielni OV
Áno, čiastočne – nekompletná
vzorkovnica dreva, dreviny v knihe
nedostatočne výrazné

Kontrolná skupina

Experimentálna skupina

Muži

%

Ženy

%

Muži

%

Ženy

%

4

20

4

20

5

25

12

160

3

15

0

0

3

15

0

0

1

5

8

40

-

-

-

-

1

2

č.7 sme sa učiteľov pýtali: “Bolo Vami
prezentované učivo pre žiakov motivujúce ?“ V tejto
V položke

slovkom „Áno“. Znova vo vyjadrení učitelia vyzdvihli efektívnosť
EUP a IT, ako aj motivačné prvky, ktoré na žiakov pôsobia
(farebnosť, množstvo informácií, možnosť EUP stiahnuť si na
USB kľúč, či iné elektronické médiá atď.). Znova, podobne ako
v predchádzajúcej položke, je z daných zistení zrejmé, že
názornosť zohráva dôležitú úlohu vo vyučovaní odborných
predmetov.

odpovedi sme u kontrolnej skupiny zaznamenali to, že 10
učiteľov (50 %) odpovedalo „Áno“, z toho 6 mužov (30 %) a 4
ženy (20 %). Nie úplne súhlasne odpovedalo 10 respondentov /
učiteľov, t.j. 2 muži (10 %) a 8 žien (40 %). Odpovede sú
súčasťou tabuľky č. 5.
V experimentálnej skupine, tak ako v predchádzajúcej
položke sa všetci respondenti / učitelia vyjadrili pozitívne, teda
Tabuľka 5 Sumárna tabuľka položky č. 7, dotazníka pre učiteľov

Bolo Vami prezentované učivo
pre žiakov motivujúce ?

Položka dotazníka č. 7

Položka
dotazníka
:

Kontrolná skupina

Experimentálna skupina

Odpovede respondentov:

Bodovanie
odpovede:

Muži

%

Ženy

%

Muži

%

Ženy

%

Áno

1

6

20

4

20

5

25

12

160

Áno, čiastočne – motivácia
žiakov, napriek snahe vytvoriť
názorné vyučovanie aj
s obmedzeným prístupom k UP
a tiež napriek snahe prispôsobiť
sa podmienkam triedy a žiakov
nie je celkovo postačujúce. Preto
je motivácia v mnohých
prípadoch obmedzená.

2

2

5

8

40

0

0

0

0

V položke č. 8 sme sa učiteľov pýtali na názor: „Napíšte, čo

žiaci učivo zvládli a vyjadrujú v tomto zmysle spokojnosť
(tabuľka č. 6).
Spokojnosť
s čiastočnými
nedostatkami
z aspektu
porozumenia učiva vyjadrilo v kontrolnej skupine 15 učiteľov /
respondentov (75 %), z toho 4 muži (20 %) a 11 žien (55 %).
V tejto odpovedi respondenti kontrolnej skupiny poukázali na
mierne nedostatky v možnostiach a schopnostiach žiakov pre
oblasť porozumenia učiva, avšak tiež poukázali na

bolo pri preberaní tematického celku Ihličnaté a listnaté
dreviny náročné pre žiakov z aspektu porozumenia
učiva.“ V kontrolnej skupine sa 4 respondenti / učitelia (20 %),
vyjadrili že učivo je pre žiakov v tomto tematickom celku
primerane náročné a nevidia nedostatky, ktoré by sa z hľadiska
náročnosti u žiakov objavili. Z pohľadu týchto respondentov
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systematickosť vo vyučovaní a teda aj v opakovaní jednotlivých
tematických celkov a tém. Jedna respondentka, uvádza, že žiaci
často pracujú nesústredene, bez záujmu, niektorí sú
ovplyvňovaní slabšími žiakmi v triede. Učivo je v tomto
tematickom celku dosť rozsiahle, preto vznikajú aj väčšie
problémy v efektivite vyučovania. Žiaci zvládajú dané učivo na
priemernej úrovni. Často, resp. stále im robí problém určiť
o aké drevo, alebo drevinu sa jedná. Usudzujeme, že v tomto
prípade môže byť niekoľko faktorov (napr. menšia miera
názornosti, nesystematické opakovanie a iné), ktoré majú vplyv
na daný postoj respondenta / učiteľky.
V experimentálnej skupine 7 respondentov / učiteľov
(35 %), z toho 5 mužov (25 %) a 2 ženy (10 %), sa vyjadrili
k náročnosti učiva pre žiakov v tomto tematickom celku
pozitívne, a teda nevidia nedostatky, ktoré by sa z hľadiska
náročnosti u žiakov objavili.

Aj v experimentálnej skupine, podobne ako v kontrolnej skupine
respondenti / učitelia (13 respondentov, z toho 3 muži – 15 %,
10 žien – 50 %). vyjadrili spokojnosť s čiastočnými
nedostatkami z aspektu porozumenia učiva. V tejto odpovedi
respondenti experimentálnej skupiny taktiež poukázali na
menšiu mieru nedostatkov v možnostiach a schopnostiach
žiakov pre oblasť porozumenia učiva, avšak tiež poukázali aj na
systematickosť vo vyučovaní a teda že pravidelným opakovaním
tematických celkov a tém učiva sa postupne nedostatky
eliminujú a cieľ sa napĺňa.
Z položky č. 8 vyplynulo, že z aspektu porozumenia je
snahou učiteľov poskytnúť žiakom čo najlepšie podmienky pre
rast ich odbornosti. V tejto súvislosti však pri zbere dotazníkov
v neformálnom rozhovore učitelia uvádzajú ako zásadný
problém znižujúcu prospechovú úroveň žiakov, ktorí sa na
trojročné učebné odbory hlásia, nevynímajúc učebného odboru
stolár.

Tabuľka 6 Sumárna tabuľka položky č. 8, dotazníka pre učiteľov

Napíšte, čo bolo pri preberaní tematického celku Ihličnaté
a listnaté dreviny náročné pre žiakov z aspektu porozumenia
učiva.

Položka dotazníka č. 8

Položka
dotazníka

Odpovede respondentov
Učivo bolo žiakom poskytnuté v plnom
rozsahu, tak ako to predpisujú osnovy
a v súlade s tematickým výchovnovzdelávacím plánom. Jednotlivé témy
učiva boli názorné a názorne
vysvetlené, žiaci učivu porozumeli,
o čom svedčia aj výsledky priebežného
preverovania vedomostí a následné ich
hodnotenie.
Žiaci mali menšie problémy s kruhovito
- pórivitými a roztrúseno – pórovitými
drevinami a rozpoznávaním dreva,
avšak postupne systematicky sa dané
nedostatky vo vedomostiach snaží
učiteľ so žiakmi spolu eliminovať.
Žiaci často pracujú nesústredene, bez
záujmu, niektorí sú ovplyvňovaní,
slabšími žiakmi v triede. Učivo je
v tomto tematickom celku dosť
rozsiahle, preto vznikajú aj väčšie
problémy vyučovania. Žiaci zvládajú
učivo na priemernej úrovni. Často, resp.
stále im robí problém určiť o aké drevo,
alebo drevinu sa jedná.

Kontrolná skupina

Experimentálna skupina

Bodovanie
odpovede

Muži

%

Ženy

%

Muži

%

Ženy

%

1

4

20

0

0

5

25

2

10

2

4

20

11

55

3

15

10

50

3

0

0

1

5

-

-

-

-

V položke č. 9 sme sa zamerali na učebné pomôcky, ktoré
vyučujúci v tematickom celku Ihličnaté a listnaté dreviny
využívali vo vyučovaní. Z odpovedí vyplynuli zaujímavé zistenia
(tabuľka č. 7). V kontrolnej skupine jeden učiteľ využíva podľa
potreby pri preberaní učiva viaceré druhy učebných pomôcok,
ktorý v doplňujúcej odpovedi uviedol, že vzorky dreva má
zozbierané už niekoľko rokov, pravidelne ich obmieňa, udržiava,
čistí a pre potreby daného tematického celku je zbierka dreva
kompletná. Taktiež uviedol, že dreviny má vo forme farebných
obrázkov a textovo si vypomáha učebnicou. Ostatní učitelia (95
%) zväčša uviedli, že vzorkovnice dreva, ktoré používajú
v danom tematickom celku majú v obmedzenej forme, teda
neúplné, niektorí dokonca uvádzajú konkrétne vzorky dreva,
ktoré im chýbajú (najčastejšie bola uvedená vzorka brestu
a hraba). Väčšina učiteľov však uvádza ako hlavný zdroj
informácii učebnicu, čo je z hľadiska názornosti nepostačujúce.
V experimentálnej skupine 9 respondentov (45 %) z toho 8
mužov (40 %) a jedna žena (5 %) uviedli, že používa vzorky

dreva, učebnicu a EUP s IT, čo je z hľadiska ich názoru
postačujúce pre dané učivo. Niektorí učitelia vyzdvihujú vo
vyučovaní využívanie reálnych vzoriek dreva s integrálnym
spojením EUP a IT. Iní z týchto učiteľov uvádzajú, že EUP je
výborným doplnkom z hľadiska názornosti hlavne drevín, ale
tiež veľmi dobrý, rýchly a efektívny pohyb pri informáciách
o jednotlivých drevinách. Učebnica je využívaná ako doplňujúca
učebná pomôcka, napr. pri zadaní domácej úlohy, resp. pri
otázkach k jednotlivým témam.
V experimentálnej skupine ďalší 11 respondenti - ženy
(55 %), uvádzajú, že využívajú v súčasnosti výlučne EUP
a učebnicu. Aj napriek tomu, že si myslíme, že EUP je v spojení
s IT efektívnym nástrojom pre názorné vyučovanie v danom
tematickom celku, odporúčame, aby ak je možné, tak využívať
aj reálne vzorky, nakoľko predmetná kombinácia môže žiakom
priniesť plnohodnotnú potrebu pre poznávanie dreva a drevín
prostredníctvom tradičného, ale i zážitkového interaktívneho
vyučovania.
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Tabuľka 7 Sumárna tabuľka položky č. 9, dotazníka pre učiteľov
Odpovede respondentov

Napíšte, aké učebné pomôcky ste
používali pri preberaní
tematického celku Ihličnaté
a listnaté dreviny.

Položka dotazníka č. 9

Položka
dotazníka

Kontrolná skupina

Experimentálna skupina

Bodovanie
odpovede

Muži

%

Ženy

%

Muži

%

Ženy

%

1

1

5

0

0

-

-

-

-

1

-

-

-

-

8

40

1

5

2

7

35

12

60

-

-

-

-

0

0

11

55

- vzorky dreva
- učebnica
- farebné obrázky.
vzorky dreva
učebnica
EUP a IT
vzorky dreva (obmedzené
druhy)
- učebnica
-

- EUP
- učebnica

2

V položke č. 10 sme u respondentov / učiteľov zisťovali aké
metódy využívajú pri zisťovaní osvojených vedomostí žiakov
z danej problematiky. Ako uvádzame v tabuľke č. 8 v kontrolnej
skupine uviedlo 10 respondentov / učiteľov 5 mužov (25 %) a 5
žien (25 %) viaceré metódy preverovania vedomostí (metóda
otázok a odpovedí, ústne skúšanie, preverovanie vedomostí
pomocou praktických aplikácií – charakteristika drevín na
školskom dvore, analýza materiálu školského nábytku atď.,
písomné preverovanie vedomostí). Zvyšných 10 respondentov /
učiteľov 3 muži (15 %) a 5 žien (25 %) v tomto prípade
uvádzajú
ústne
skúšanie
a
písomné
preverovanie.
V experimentálnej skupine 11 respondentov / učiteľov uvádza

viaceré metódy (metóda otázok a odpovedí, ústne skúšanie,
preverovanie vedomostí pomocou praktických aplikácií,
didaktické autotesty, písomné preverovanie vedomostí), medzi
ktoré však je zaradená aj metóda elektronického preverovania
vedomostí s EUP, prostredníctvom autotestu.
Ďalších 9 respondentov /učiteľov – 3 muži (15 %) a 5 žien
(25 %) uviedlo didaktické autotesty (EUP) a písomné
preverovanie. Z daných odpovedí je možné sa domnievať, že
využívanie jednotlivých metód pri zisťovaní osvojených
vedomostí je v podstate primerané, avšak odporúčame využívať
všetky dostupné metódy, aby žiak mal možnosť svoje
vedomosti a schopnosti prejaviť čo najoptimálnejšie.

Tabuľka 8 Sumárna tabuľka položky č. 10, dotazníka pre učiteľov

Napíšte, aké metódy využívate pri
zisťovaní osvojených vedomostí
žiakov z danej problematiky.

Položka dotazníka č. 10

Položka
dotazníka

Odpovede respondentov

Bodovanie
odpovede

Kontrolná skupina

Experimentálna skupina

Muži

%

Ženy

%

Muži

%

Ženy

%

metóda otázok a odpovedí, ústne skúšanie,
praktické skúšanie, písomné preverovanie
vedomostí.

1

5

25

5

25

-

-

-

-

metóda otázok a odpovedí, ústne skúšanie,
praktické skúšanie, didaktické autotesty,
písomné preverovanie vedomostí.

1

0

0

0

0

5

25

6

30

Ústne skúšanie, písomné preverovanie

2

3

15

7

35

-

-

-

-

Didaktické autotesty, písomné preverovanie

2

-

-

-

-

3

15

6

30

V poslednej položke dotazníka č. 11, sme požiadali učiteľov /
respondentov, aby v krátkosti zhodnotili vyučovanie odborného
predmetu Materiály v tematickom celku Ihličnaté a listnaté
dreviny.
V nasledujúcej tabuľke č. 9 uvádzame výsledky jednotlivých
vyjadrení
respondentov.
V kontrolnej
skupine
väčšina
respondentov / učiteľov – 14 (70 %) z toho 4 muži (20 %) a 10
žien (50 %) uvádza, že vo vyučovaní v odbornom predmete
Materiály v tematickom celku Ihličnaté a listnaté dreviny majú
ešte rezervy a teda je priestor na zlepšovanie a skvalitňovanie
vyučovania. Ďalšie 2 respondentky / učiteľky (10 %), uvádzajú
jednak
rezervy
v metódach
a organizačných
formách
vyučovania, ale tiež zdôrazňujú slabšiu vedomostnú úroveň
žiakov, ktorí sa hlásia na SOŠ. K danej položke v dotazníku sa

v kontrolnej skupine nevyjadrili 4 respondenti / učitelia (20 %)
– muži.
V experimentálnej skupine 12 respondentov (60 %) z toho 7
mužov (35 %) a 1 žena (5 %) uvádza plynulý a bezproblémový
spôsob výučby tohto predmetu a to aj z dôvodu využívania EUP
a IT. Vyučovanie hodnotia pozitívne. Ďalších 8 respondentov /
učiteľov 1 muž a 11 žien (55 %) uvádza podobne, ako väčšina
v kontrolnej skupine, a to že vo vyučovaní v odbornom
predmete Materiály v tematickom celku Ihličnaté a listnaté
dreviny majú ešte rezervy a teda je priestor na zlepšovanie
a skvalitňovanie vyučovania.
V nasledujúcej tabuľke č. 10 uvádzame sumár bodového
hodnotenia položiek respondentov, ktorými sme sa snažili
potvrdiť, alebo vyvrátiť pracovnú hypotézu (H3) Zistené
skutočnosti sme spracovali do tabuľky.
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Tabuľka 9 Sumárna tabuľka položky č. 11, dotazníka pre učiteľov
Odpovede respondentov

Kontrolná skupina

Experimentálna skupina

Bodovanie
odpovede

Muži

%

Ženy

%

Muži

%

Ženy

%

1

-

-

-

-

7

35

1

5

2

4

20

10

50

1

5

11

55

3

-

-

2

10

-

-

-

-

4

4

20

-

-

-

-

-

-

Plynulý a bezproblémový spôsob výučby
tohto predmetu a to aj z dôvodu využívania
EUP a IT. Vyučovanie hodnotia pozitívne.

Skúste v krátkosti zhodnotiť
vyučovanie odborného predmetu
Materiály v tematickom celku
Ihličnaté a listnaté dreviny :

Položka dotazníka č. 11

Položka
dotazníka

Vyučovanie v odbornom predmete Materiály
v tematickom celku Ihličnaté a listnaté
dreviny má svoje rezervy a teda je priestor
na zlepšovanie a skvalitňovanie vyučovania.
Rezervy v metódach a formách vyučovania,
ale tiež zdôrazňujú slabšiu vedomostnú
úroveň žiakov, ktorí sa hlásia na SOŠ.
Neodpovedali na danú položku.

Tabuľka 10 Sumárna tabuľka dotazníka pre učiteľov a ich názory na vyučovanie v kontrolnej, resp. experimentálnej skupine
v bodovom hodnotení

Učiteľ č. 1
Učiteľ č. 2
Učiteľ č. 3
Učiteľ č. 4
Učiteľ č. 5
Učiteľ č. 6
Učiteľ č. 7
Učiteľ č. 8
Učiteľ č. 9
Učiteľ č. 10
Učiteľ č. 11
Učiteľ č. 12
Učiteľ č. 13
Učiteľ č. 14
Učiteľ č. 15
Učiteľ č. 16
Učiteľ č. 17
Učiteľ č. 18
Učiteľ č. 19
Učiteľ č. 20

č. 6
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1,45

Kontrolná skupina
č.
č. 7 č. 8 č. 9 10
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1,5 1,85 1,95
1,5

č.
11
2
4
2
2
3
2
4
2
3
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2,5

Priemer
1,67
2,33
1,83
2,00
1,67
1,67
2,50
2,00
1,83
1,17
1,50
1,50
1,50
1,50
2,17
1,67
2,33
1,83
1,50
1,67
1,79

Znenie hypotézy H:

Základná popisná štatistika:
Tabuľka 11 Popisná štatistika
Priemer – KS
20
1,791667
0,3414580
1,666667
1,1667
2,5000

č.
Priemer
18
1
1,50
1
1,17
2
1,50
1
1,50
1
1,17
2
1,50
2
1,17
1
1,33
2
1,33
1
1,17
1
1,17
1
1,33
1
1,17
1
1,17
2
1,67
2
1,50
1
1,17
2
1,67
1
1,33
2
1,33
1,4
1,34

Znakom N (tabuľka č. 11) je označená početnosť súboru, ktorá
je v obidvoch skupinách rovnaká, teda 20. Slovom Mean je
označená najčastejšie používaná charakteristika polohy a to
aritmetický priemer. Skratka Std. Deviation, teda smerodajná
odchýlka charakterizuje variabilitu znaku. Hovorí o tom, ako
široko sú rozložené hodnoty v množine. Z tabuľky vidieť, že
hodnotenia v KS sa odchyľujú od priemeru danej skupiny o viac
ako v EX skupine (0,3414580  0,17501). Median označuje
prostrednú hodnotu pre jednotlivé výbery. Ako vidieť rozdiel
v mediáne medzi KS a EX je menší ako v ich priemeroch.
V posledných dvoch riadkoch je uvedená minimálna
a maximálna hodnota v súboroch.

Učitelia vyučujúci tematický celok Ihličnaté a listnaté dreviny
budú vyučovanie hodnotiť rozdielne. Tento rozdiel bude
štatisticky
významný
v prospech
učiteľov
vyučujúcich
s elektronickou učebnou pomôckou s IT.

N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum

Učiteľ č. 1
Učiteľ č. 2
Učiteľ č. 3
Učiteľ č. 4
Učiteľ č. 5
Učiteľ č. 6
Učiteľ č. 7
Učiteľ č. 8
Učiteľ č. 9
Učiteľ č. 10
Učiteľ č. 11
Učiteľ č. 12
Učiteľ č. 13
Učiteľ č. 14
Učiteľ č. 15
Učiteľ č. 16
Učiteľ č. 17
Učiteľ č. 18
Učiteľ č. 19
Učiteľ č. 20

Experimentálna skupina
č.
č.
č.
č.
č.
13
14
15
16
17
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1 1,65 1,55 1,45

Priemer –EX
20
1,3417
0,17501
1,3333
1,17
1,67

Verifikácia hypotézy H
Pri testovaní hypotézy H nemáme niekoľko (nezávislých)
základných súborov. Je len jeden – 20 učiteľov. Pretože tí istí
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učitelia vyjadrujú svoj názor na vyučovanie v kontrolnej skupine
aj v experimentálnej skupine, treba použiť párový test. Pretože
odpovede nie sú normálne rozdelené, je potrebné použiť
neparametrickú obdobu párového t-testu, a teda Wilcoxonov
jednovýberový test (pri „našich“ vyhodnoteniach sa volá
Wilcoxon Signed Ranks Test).

v kontrolnej a experimentálnej skupine (t.j. vyučovania bez
a s učebnou pomôckou s IT).
Takže rozdiel v experimentálnom vyučovaní, kde bol priemer
hodnotenia
vyučovania
učiteľmi
1,3417
(pozitívnejší)
a kontrolnej skupiny, kde bol priemer hodnotenia tými istými
učiteľmi 1,791667 (menej pozitívny) je štatisticky významný.
A preto konštatujeme, že učitelia vyučujúci s elektronickou
učebnou pomôckou s IT hodnotia vyučovanie tematického celku
Ihličnaté a listnaté dreviny štatisticky významne pozitívnejšie.
Hypotéza H sa nezamietla!

Prvá, základná podmienka pre použitie párového t-testu je, že
súbory musia mať normálne rozdelenie. Preto sme sa rozhodli
otestovať „normalitu“ rozdelenia kontrolnej aj experimentálnej
skupiny. Výsledky sú znázornené v nasledujúcej tabuľke č. 12.

Záver

Tabuľka 12 Popisná štatistika Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
dif
,246
20
,002
,814
20
,001
a. Lilliefors Significance Correction

V empirickom výskume sme skúmali vplyv implementácie IT
a EUP v odbornom predmete na vybranom obsahu učiva žiakov
experimentálnej skupiny, ktorú sme porovnávali so žiakmi
kontrolnej skupiny bez využívania IT a EUP. Sformulovanú
hypotézu sme zamerali na hľadisko rozdielneho hodnotenia
učiteľov odborného predmetu Materiály pre 1. ročník, učebného
odboru Stolár na SOŠ v jednotlivých skupinách. Vytýčenú
hypotézu sme overovali v praxi prostredníctvom dotazníka pre
učiteľov vo vyučovacom procese vybraných stredných
odborných škôl.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v oblasti
interaktívnej výučby a implementácie EUP do vyučovania je
stále dostatok priestoru na výskum, ktorý môže priniesť
množstvo pozitívnych, racionálnych a efektívnych informácií
a zistení pre pedagogickú teóriu a prax.

Ako je z tabuľky zrejmé použili sme dva druhy testov –
Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilkov test. V obidvoch testoch
je hodnota pravdepodobnosti výrazne menšia ako hladina
významnosti, teda p(0,002)  (0,05) v prvom prípade
a p(0,001)  (0,05) v druhom prípade. Z toho vyplýva, že súbory
nie sú normálne rozdelené. Test normality pre rozdiel, teda
zamieta normálne rozdelenie. Hodnotenia učiteľov (kvalitatívne
vyjadrené priemermi) nie sú normálne rozdelené.
Z dôvodu narušenia normality súboru sme na verifikáciu
hypotézy použili neparametrický Wilcoxonov dvojvýberový test.
Výsledky sú sumárne zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka 13 Popisná štatistika Test Statisticsb
Z
Asymp. Sig. (2-tailed) – p

PriemerEx - PriemerKs
-3,849a
,000

Z tabuľky č. 13 môžeme interpretovať tieto výsledky: hodnotu
testovacieho kritéria (Z = -3,849), ktorá indikuje, že existujú
rozdiely medzi hodnotami. V prípade zhody by bolo Z = 0. Test
však exaktne vyhodnotíme podľa hodnoty p, teda Asymp. Sig.

(2-tailed)=0,000.

Hodnota p je pravdepodobnosť chyby, ktorej sa dopustíme,
keď zamietneme testovanú hypotézu. Ak je vypočítaná hodnota
p dostatočne malá (p < 0,05 resp. p < 0,01), testovanú
hypotézu H0 o rovnosti stredných úrovní pozorovaných znakov
zamietame (na hladine významnosti 0,05 resp. 0,01).
V opačnom prípade testovanú hypotézu H0, ktorá znie:
„Neexistujú štatisticky významné rozdiely v názoroch medzi
učiteľmi EX a KO skupiny, ktoré nemožno zamietnuť, lebo
pozorované rozdiely nie sú štatisticky významné“. Keďže
vypočítaná hodnota pravdepodobnosti p(0,000)  (0,05)
zamietame testovanú hypotézu H0 na hladine významnosti α =
0,05 v prospech alternatívnej hypotézy. To znamená, že
existuje štatisticky významný rozdiel v hodnotení vyučovania
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ZÁVISLOSŤ TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV 7. ROČNÍKA ZŠ
PRI PRÁCI S TECHNICKÝM MATERIÁLOM - KOVOM
FUNCTIONALITY OF THEORETICAL KNOWLEDGE AND PRACTICAL SKILLS OF 7TH GRADE
PUPILS WHILE WORKING WITH TECHNICAL MATERIAL – METAL
Margaréta SOJKOVÁ, Milan ĎURIŠ
Abstrakt
V úvode príspevku charakterizujeme súčasné technické vzdelávanie na základných školách ovplyvnené negatívnym dopadom školskej
reformy (2008 – 2012). Ďalej popisujeme metodológiu terénneho pedagogického výskumu, t.j. ciele, metódy, hypotézu a výskumnú
vzorku. Analyzujeme hlavné výskumné nástroje, ako sú neštandardizované didaktické teoretické a praktické testy. Na základe
štatistického spracovania výsledkov žiakov verifikujeme hypotézu výskumu.
Kľúčové slová: predmet Technika, žiak, učiteľ, vedomosti, zručnosti, drôt, plech, výskumný problém, hypotézy, výskumné nástroje,
analýza
Abstract
At the beginning of this article we characterize the current technological education in primary schools affected by the negative impact
of school reform (2008-2012). We then further describe of the methodology of field of educational research: aims, methods,
hypothesis and research sample. We analyse the main research tools: non-standardized educational theoretical and practical tests.
Based on statistical processing of the student results we verify the hypothesis of the research.
Key words: object technology, student, teacher, knowledge, skills, wire, sheet metal, research problem, hypothesis, research analysis
tools
Úvod

získať predpoklad samostatne organizovať svoju prácu,
nachádzať originálne nové vzťahy a riešenia. (Šoltés, 2012)
Od 1. 9. 2011, ako nadobudol platnosť upravený štátny
vzdelávací program (zavedený do vzdelávania školskou
reformou z roku 2008), sa vyučuje predmet Technika v nižšom
strednom vzdelávaní s časovou dotáciou 1h/týždenne, pričom
spomínaná časová dotácia nie je viazaná na konkrétny ročník.
Jeho súčasťou sú aj upravené rámcové učebné plány pre
základné školy.
Nemusíme byť odborníkmi, aby sme skutočne mohli
skonštatovať, že praktická činnosť žiakov v prostredí
základných škôl je neodmysliteľnou súčasťou technického
vzdelávania. Na to, aby mali žiaci záujem o praktickú činnosť,
aby si osvojili správne pracovné návyky a vypestovali dobré
zručnosti pri práci s technickými materiálmi, a v nadväznosti na
to zhotovovali kvalitné výrobky s dobrým estetickým
prevedením, musia mať dostatočne osvojené i teoretické
vedomosti v tejto oblasti. Pokiaľ žiaci nemajú v podstatnej
miere osvojenú teóriu opracovávania jednotlivých technických
materiálov, je len malý predpoklad, že pri pracovnom postupe
výroby akéhokoľvek výrobku budú postupovať správne.
Nezvládnuté teoretické vedomosti môže žiakov rovnako viesť
k demotivácii, pretože pri výrobe ich výrobku sa budú stretávať
s problémami, ktoré nebudú vedieť riešiť. Vyhotovenie alebo
dokončenie výrobku sa tak stane pre žiakov nereálnym.
Problematika osvojovania teoretických vedomostí žiakov a ich
praktických zručností pri práci s kovom sa stali cieľom pri
realizácii nášho pedagogického výskumu.

Technika nepochybne ovplyvňuje kvalitu života človeka a je
základnou podmienkou jeho súčasnej i budúcej existencie. Vždy
úzko súvisela s ľudskou tvorivou pracovnou činnosťou. Vzťah
k technike a schopnosť porozumieť technike sa má postupne
vytvárať v rámci vzdelávania na základnej škole, strednej
odbornej škole, resp. na vysokej škole s technickým zameraním.
Školská reforma (2008-2012) veľmi významne zasiahla do
technického vzdelávania na 2. stupni ZŠ, ktoré je súčasťou
všeobecného vzdelávania žiakov základnej školy. Výsledkom
reformy je znížená časová dotácia pre predmet, oklieštený
obsah učiva oproti roku 1997, nedostatočné MTZ predmetu, čo
spôsobilo za obdobie reformy, ale i v súčasnosti situáciu, že
v technickom vzdelávaní na 2. stupni základných škôl sa ciele
a úlohy nenaplnili a ani nenapĺňajú. Dôsledkom toho je
nezáujem žiakov výstupného ročníka ZŠ o učebné a študijné
odbory technického zamerania, čo má za následok, že
v súčasnosti nám v národnom hospodárstve chýbajú zruční
odborníci pre rôzne profesie, nie len technického zamerania, ale
i remeselného či umeleckoremeselného.
Aby sa zvýšil záujem žiakov o technické vzdelávanie, je
dôležité venovať omnoho väčšiu pozornosť technickému
vzdelávaniu z hľadiska jeho obsahu, motivácie žiakov
i z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia najmä
v prostredí základnej školy. Rovnako dôležité je venovať
dostatočné množstvo času praktickej pracovnej činnosti žiakov
vo vyučovaní predmetu Technika v nižšom strednom
vzdelávaní.
1.

2.

Vzdelávanie v predmete Technika

Metodológia empirického výskumu

Výskumný problém

Predmet Technika vytvára vhodné predpoklady na to, aby boli
u žiakov vytvorené základy poznania skutočnosti a aby vedeli
samostatne navrhovať, obsluhovať, udržiavať a hodnotiť
technické procesy a systémy. Poznávanie vzťahov medzi
materiálom, zvoleným postupom práce, nástrojmi a pracovnými
podmienkami, schopnosť žiaka disponovať primeranými
pracovnými vedomosťami, zručnosťami a návykmi umožňuje

Školská reforma (2008-2012) veľmi významne zasiahla do
technického vzdelávania na druhom stupni ZŠ, ktoré je
súčasťou všeobecného vzdelávania žiakov základnej školy.
Nízka časová dotácia predmetu Technika neumožňuje učiteľom
venovať dostatočnú pozornosť teoretickej stránke vyučovania
tohto predmetu, ale ani nedáva priestor pre praktickú pracovnú
činnosť žiakov. To má za dôsledok nezáujem žiakov výstupného
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ročníka základných škôl o štúdium na SOŠ s technickým
zameraním. Naším zámerom je zistiť, do akej miery sa naplnili
stanovené výchovno-vzdelávacie ciele v 7. ročníku v predmete
Technika, špecifikované vo vzdelávacom a výkonovom
štandarde, úroveň nadobudnutých teoretických vedomostí
a praktických zručností žiakov.

Predmet výskumu

Cieľ, úlohy a hypotézy výskumu

Pre jednoznačné potvrdenie alebo vyvrátenie stanovenej
hypotézy použijeme nasledovné metódy a postupy výskumu:
 literárna metóda, metóda obsahovej analýzy,
 testy vedomostí a zručností:
 neštandardizovaný didaktický test (teoretický) DTT 1 pre
prácu s drôtom a DTT 2 pre prácu s plechom,
 neštandardizovaný didaktický test (praktický) DPT 1 pre
prácu s drôtom a DPT 2 pre prácu s plechom, a k nemu
zostavený neštandardizovaný pozorovací hárok PH,
 pozorovanie činnosti žiakov,
 na spracovanie výsledkov výskumu a verifikáciu hypotézy H
použijeme test normality Shapiro-Wilka: W a Pearsonov
korelačný koeficient: r.

Predmetom nami realizovaného výskumu sú:
 žiaci 7. ročníka základných škôl a ich výkony z tematického
okruhu Materiály a technológie – kovy v predmete Technika.
Metódy výskumu

Cieľom pedagogického výskumu bolo overenie úrovne
osvojených teoretických vedomostí a praktických zručností
žiakov v predmete Technika v 7. ročníku základnej školy, ktoré
vytvárajú predpoklad pre budúcu voľbu povolania so
zameraním na profesijné odbory v strednej odbornej škole.
Z hlavného cieľa výskumu nám vyplynuli nasledovné úlohy:
 Analyzovať základnú pedagogickú dokumentáciu (obsahový
a výkonový štandard ŠVP, rámcový učebný plán, tematický
výchovno-vzdelávací plán v 7. roč. predmetu Technika,
učebnicu pre predmet Technika).
 Analyzovať po obsahovej stránke tematický okruh Materiály
a technológie v predmete Technika v 7. roč. ZŠ v so
zameraním na pracovné operácie a praktické zručnosti
a návyky žiakov.
 Analyzovať podmienky za akých sa vyučovanie v 7. ročníku
v predmete Technika uskutočňuje (kvalifikácia učiteľov
a MTZ predmetu Technika).
 Navrhnúť neštandardizovaný didaktický test (teoretický
a praktický) pre základné učivo zahrnuté v tematickom
okruhu Materiály a technológie v predmete technika v 7.
roč. ZŠ. Súčasťou praktického didaktického testu bude
pozorovací hárok pre zaznamenávanie pracovnej činnosti
žiakov.
 Analyzovať výsledky neštandardizovaných didaktických
testov
po
kvantitatívnej
a kvalitatívnej
stránke,
konkretizovať príčiny daného stavu a formulovať závery.

Výskumná vzorka
Aby sme vo výskume dosiahli plnohodnotné a objektívne
výsledky, zvolili sme zámerný výber reprezentačného súboru,
pretože zúčastnené školy museli spĺňať nasledovné požiadavky:
 základná škola nachádzajúca sa na území Banskobystrického
samosprávneho kraja (ďalej len BBSK),
 vyučovanie na základnej škole realizované v slovenskom
jazyku,
 predmet Technika musí vyučovať kvalifikovaný učiteľ,
 škola musí mať odbornú učebňu pre predmet Technika,
 tematický okruh Materiály a technológie je vyučovaný v 7.
ročníku,
 časová dotácia predmetu Technika v 7. ročníku musí byť
1h/týždenne.
Celkový výskumný súbor tvorí 7 škôl a v nich 212 žiakov 7.
ročníka. V tabuľke č. 1 prezentujeme presné zastúpenie žiakov
z jednotlivých škôl vo výskume. Z etických princípov výskumu
sme použili nasledovné označenie pre jednotlivé školy, ktoré sú
ďalej číslované:
 základná škola mestská – ZŠM,
 základná škola vidiecka – ZŠV.

Z problematiky, ktorá vychádza z cieľa a úloh výskumu, sme
stanovili hypotézu, ktorú budeme pomocou štatistických metód
verifikovať.
Hypotéza výskumu
Výkon žiakov pri riešení praktického testu je závislý od výkonu
žiakov pri riešení teoretického testu. Dosiahnutý rozdiel vo
výkone žiakov bude štatisticky významný.

Tabuľka 1 Počet žiakov v jednotlivých školách

Premenné vo výskume
Z formulácie nášho výskumného problému sme sa rozhodli
realizovať pedagogický výskum ex-post-facto, preto sme
sledovali nasledovné závisle premenné – y :
 výkon žiakov pri riešení teoretických testov z tematického
okruhu Materiály a technológie – ďalej pri analýze výsledkov
uvádzané ako VYT,
 výkon žiakov pri riešení praktických testov z tematického
okruhu Materiály a technológie - ďalej pri analýze výsledkov
uvádzané ako VYP.
Intervenujúce premenné – tie, ktoré sa v priebehu výskumu
nemenia:
 poučenie všetkých učiteľov rovnakým spôsobom – rovnaké
inštrukcie k priebehu výskumu,
 všetkým žiakom sme distribuovali po obsahovej stránke
rovnaké neštandardizované didaktické teoretické, praktické
testy,
 pri testovaní žiakov v praktických testoch sme zabezpečili
všetkým žiakom rovnaké materiálno-technické podmienky.

Škola

Pohlavie
Dievčatá Chlapci

Spolu ∑

ZŠM 1

14

24

38

ZŠM 2

22

19

41

ZŠM 3

39

29

68

ZŠV 1

12

9

21

ZŠV 2

15

12

27

ZŠV 3

2

8

10

ZŠV 4

1

6

7

Spolu ∑

105

107

212

Pedagogický výskum sme uskutočnili v priamom prostredí ZŠ
v školskom roku 2014/2015.
3.
Pre
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z tematického okruhu Materiály a technológie – kovy
z predmetu Technika sme vytvorili dva neštandardizované
didaktické testy – teoretické (DTT 1, DTT 2). Pri konštrukcii
testov sme rešpektovali odporúčania Tureka (2008, s. 353 361). Prioritou pri konštrukcii jednotlivých otázok v testoch však
bolo rešpektovať platný vzdelávací štandard. Z hľadiska
zakomponovania
a
používania
odbornej
terminológie
v jednotlivých testovým otázkach sme čerpali z učebníc pre
predmet Technika (Krušpán, a kol., 1999; Žáčok, a kol., 2012).
Teoretické testy pozostávali z dichotomických úloh, úloh
s výberom odpovede a otvorených úloh so stručnou
odpoveďou.
Tieto teoretické testy môžeme z hľadiska klasifikácie
didaktických testov označiť ako:
• neštandardizované,
kognitívne,
výstupné,
objektívne
skórovateľné, overujúce – CR didaktické testy.
Pre zistenie úrovne dosiahnutých zručností žiakov z tematického
okruhu Materiály a technológie – kovy z predmetu Technika
sme vytvorili neštandardizované didaktické testy – praktické
(DPT 1, DPT 2), ktoré obsahovo korešpondujú s teoretickými
testami.
Tieto praktické testy môžeme z hľadiska klasifikácie
didaktických testov označiť ako:
• neštandardizované, psychomotorické, výstupné, objektívne
skórovateľné, overujúce – CR didaktické testy.
Aby sme zabezpečili vysokú obsahovú validitu didaktických
testov, testy rovnomerne pokrývali základné učivo stanovené
vzdelávacím štandardom.
Všetky vytvorené didaktické testy, či už teoretické alebo
praktické, boli po ich vytvorení konzultované s učiteľmi
zapojenými do výskumu a následne overené i v predvýskume.
Pre ilustráciu v krátkosti charakterizujeme jednotlivé
neštandardizované didaktické testy:
DTT 1 – týmto teoretickým testom sme zisťovali úroveň
dosiahnutých vedomostí žiakov pri práci s drôtom. Test
pozostával z 9 otázok, z ktorých boli 4 otázky na voľbu
odpovede a 5 otázok na tvorbu odpovede. Otázky v teste boli
zamerané na jednotlivé pracovné operácie s drôtom, a to:
meranie a obrysovanie, delenie, štikanie, úpravu odštiknutých
koncov drôtu – pilovanie, vyrovnávanie a ohýbanie drôtu.
Maximálny počet bodov, ktoré mohli žiaci dosiahnuť správnym
riešením DTT 1, bol 14 bodov. Testovací čas bol stanovený na
10 minút. Žiaci absolvovali DTT hromadne, v klasickej učebni
pre teoretickú výučbu rôznych predmetov. Distribúciu týchto
testov zabezpečoval priamo výskumník s pedagogickým
dozorom – učiteľom, čím sme sa snažili predísť odpisovaniu
u žiakov.
DPT 1 – tento praktický test bol zameraný na zistenie
praktických zručností žiakov pri práci s drôtom. Žiaci tento test
absolvovali individuálne pod naším dozorom v odbornej učebni
– školskej dielni. Na pracovnom stole mali poukladané všetky
potrebné nástroje, náradie a pomôcky, ktoré boli potrebné
k vykonaniu jednotlivých pracovných operácií. Test tvorilo 5
úloh zameraných na vyrovnávanie tenkého drôtu, jeho meranie
a obrysovanie, štikanie a prípadnú úpravu odštiknutých koncov
– pilovanie, ohýbanie do ostrých a oblých tvarov V DPT 1 mohli
žiaci dosiahnuť správnym riešením maximálne 30 bodov.
Testovací čas bol stanovený na 20 minút.
DTT 2 – týmto teoretickým testom sme zisťovali úroveň
dosiahnutých vedomostí žiakov pri práci s plechom. Test
pozostával z 13 otázok, z ktorých bolo 5 otázok na voľbu
odpovede a 8 otázok na tvorbu odpovede. Otázky v teste boli
zamerané na jednotlivé pracovné operácie s plechom, a to:
meranie a obrysovanie, delenie, strihanie, úpravu odstrihnutých
hrán plechu – pilovanie, vyrovnávanie a ohýbanie plechu,
úpravu povrchu plechu pred jeho použitím a spájanie plechu.

Maximálny počet bodov, ktoré mohli žiaci dosiahnuť správnym
riešením DTT 2, bol 19 bodov. Testovací čas bol stanovený na
13. Žiaci absolvovali DTT hromadne, v klasickej učebni pre
teoretickú výučbu rôznych predmetov. Distribúciu týchto testov
zabezpečoval priamo výskumník s učiteľom, čím sme sa snažili
predísť odpisovaniu u žiakov.
DPT 2 - tento praktický test bol zameraný na zistenie
praktických zručností žiakov pri práci s plechom. Žiaci tento test
absolvovali individuálne pod naším dozorom v odbornej učebni
– školskej dielni. Na pracovnom stole mali poukladané všetky
potrebné nástroje, náradie a pomôcky, ktoré boli potrebné
k vykonaniu jednotlivých pracovných operácií. Test tvorili 4
úlohy zamerané na vyrovnávanie plechu, jeho meranie
a obrysovanie, strihanie a prípadnú úpravu odstrihnutých hrán
– pilovanie a ohýbanie plechu do ostrých tvarov. V DPT 2 mohli
žiaci dosiahnuť správnym riešením maximálne 38 bodov.
Testovací čas bol stanovený na 20 minút.
Hodnotenie didaktických testov teoretických a praktických bolo
rozdielne. Pri teoretických testoch sa skórovanie odvíjalo od
náročnosti riešenia danej úlohy. Za dichotomické úlohy mohli
žiaci získať 1 bod, za úlohy s výberom odpovede 1 bod ak mala
úloha jednu alebo viac správnych odpovedí. Pri otvorených
úlohách so stručnou odpoveďou bolo možné získať 2 body.
Skórovanie úloh v praktických testoch bolo zložitejšie. Každá
praktická úloha bola zostavená tak, aby ňou bolo možné
sledovať viacero pracovných operácii s daným materiálom.
V nadväznosti zostavenú úlohu mohli žiaci dosiahnuť od 0
bodov po 12 bodov. Hodnotili sme úplnú správnosť pracovných
operácií, čiastočnú správnosť operácií alebo nesprávnosť
operácií. Pri skórovaní úloh v DTT a DPT sme teda využívali
binárne skórovanie, no i zložené, viac stupňové skórovanie.
Pozorovanie činnosti žiakov
Pre zaznamenávanie praktickej činnosti žiakov pri realizácii
didaktických praktických testov sme zostrojili neštandardizovaný
pozorovací hárok PH 1, PH 2 pre DPT 1, DPT 2 z predmetu
Technika.
PH 1 – pozorovací hárok korešpondoval s DPT 1. Pri
jednotlivých pracovných operáciách bola možnosť zaznačiť
správny alebo nesprávny postup pracovnej operácie
vykonávanej žiakom s použitím správnych alebo nesprávnych
pomôcok (celý pozorovací hárok uvádzame v prílohe N).
PH 2 – pozorovací hárok korešpondoval s DPT 2. Pri
jednotlivých pracovných operáciách bola možnosť zaznačiť
správny alebo nesprávny postup pracovnej operácie
vykonávanej žiakom s použitím správnych alebo nesprávnych
pomôcok (celý pozorovací hárok uvádzame v prílohe R).
Verifikácia hypotézy H
H: Výkon žiakov pri riešení praktického testu je závislý od
výkonu žiakov pri riešení teoretického testu. Dosiahnutý
rozdiel vo výkone žiakov bude štatisticky významný.
Základom akejkoľvek praktickej zručnosti sú dobre osvojené
a upevnené teoretické vedomosti. Na overenie, či medzi
teoretickými vedomosťami žiakov 7. ročníka na ZŠ
z tematického okruhu Materiály a technológie – kovy a ich
praktickými zručnosťami existuje štatisticky významná závislosť,
bol použitý Pearsonov korelačný koeficient. Tento koeficient
meria silu štatistickej závislosti medzi dvoma náhodnými
kvantitatívnymi premennými. Vstupnými dátami pre výpočet
korelačného koeficientu boli dosiahnuté výsledky bodového
skóre žiakov pri riešení DTT 1 + DTT 2 a DPT 1 + DPT 2.
Stanovili sme nasledovnú nulovú hypotézu:
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H0: Premenné VYT (TT spolu, teda DTT 1 + DTT 2) a VYP (PT

hodnoty ako kritickej môžeme konštatovať, že hypotéza H
bola potvrdená.

Tabuľka 2 Koeficient korelácie medzi VYT a VYP

Záver

spolu, teda DPT 1 + DPT 2) sú nezávislé.

TT spolu

PT spolu

TT spolu
1

PT spolu
,610**
,000

N

212

212

Pearson Correlation

,610**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

212

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Závislosť teoretických vedomostí a praktických zručností ako
takých je samozrejmosťou. Ak žiak nemá dobre osvojené
teoretické vedomosti z opracovávania kovov, nebude vedieť
správne realizovať pracovné operácie, nebude vedieť uplatniť
technické
myslenie,
nebude
rozumieť
technologickej
nadväznosti jednotlivých pracovných operácií a nebude ovládať
základy technickej dokumentácie. Preto je dôležité, aby učitelia
predmetu Technika na ZŠ dôsledne preberali so žiakmi
tematický okruh Materiály a technológie a aby učitelia dbali na
dobré a správne osvojenie a upevnenie vedomostí a zručností
žiakov.

212

Z vyššie uvedenej tabuľky č. 2 môžeme konštatovať, že
Pearsonov korelačný koeficient r nadobudol hodnotu 0,610
a tvrdíme, že medzi premennými VYT a VYP existuje vysoká,
pozitívna závislosť. Pozitívna závislosť medzi premennými
znamená, že vysokým hodnotám jednej premennej odpovedajú
i vysoké hodnoty druhej premennej a naopak. Z uvedeného
vyplýva, že náročnejšie praktické úlohy žiak nedokáže správne
riešiť, pokiaľ nemá osvojené požadované teoretické vedomosti
zamerané na riešenie praktickej úlohy.
Pre lepšiu predstavu sme vypočítali koeficient determinácie:
0,372, ktorý udáva, že v 37,2 % prípadov je vysoké bodové
skóre v DPT 1 + DPT 2 ovplyvňované vysokým bodovým skóre
v DTT 1 + DTT 2, a teda až 37,2 % prípadoch platí, že úrovni
teoretických vedomostí žiakov odpovedajú aj ich praktické
zručnosti pri opracovávaní kovov.
Štatistickú významnosť závislosti premenných by sme mohli
určiť už z tabuľky č. 2, ktorá udáva P- hodnotu. P- hodnota
0,000 je menšia ako hladina významnosti α = 0,05 a na základe
toho môžeme konštatovať, že závislosť medzi nami
stanovenými premennými je štatisticky významná pri
obojstrannej alternatívnej premennej.
Na jednoznačné určenie štatistickej významnosti sa pre
Pearsonov korelačný koeficient najčastejšie používa testovacie
kritérium Studentovho t – rozdelenia. Používa sa teda vzorec:
𝑟𝑥𝑦
𝑡=
∙ √𝑛 − 2
2
√1 − 𝑟𝑥𝑦
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1,97, nulovú hypotézu H0 zamietame na hladine významnosti α
= 0,05 a na 95 % tvrdíme, že výkon žiakov pri riešení
praktického testu je závislý od výkonu žiakov pri riešení
teoretického testu. Dosiahnutý rozdiel vo výkone žiakov
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TESTOVANIE PSYCHOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV AKO SÚČASŤ PEDAGOGICKÉHO EXPERIMENTU
TESTING OF THE PSYCHOMOTORIC SKILLS OF PUPILS AS A PART OF PEDAGOGICAL EXPERIMENT
Michal CIMRA, Alena OČKAJOVÁ
Abstrakt
V príspevku sa zaoberáme hodnotením psychomotorických zručností u žiakov 7. ročníka ZŠ v predmete Technika. Uvádzame informácie
ohľadom popisu neštandardizovaného praktického testu a záznamového hárku vlastnej konštrukcie a ich použitím v reálnych
podmienkach základných škôl. Významnou súčasťou príspevku je štatistické spracovanie čiastočných výsledkov výskumu, v ktorom
overujeme vplyv audiovizuálnej učebnej pomôcky na zručnosti vybranej vzorky žiakov.
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Kľúčové slová: audiovizuálna učebná pomôcka, predmet Technika, základná škola, žiak, výskum, drevo
Abstract
The paper deals with the evaluation psych motoric skills of students in the seventh grade, in the subject Technique. We present
information about the description of non-standardized practical test and the recording sheet own design and their use in real
conditions of primary schools. An important part of this paper is statistical treatment of partial results of the research, which verify the
effects of audio-visual teaching aid to skills in selected sample of pupils.
Key words: audio-visual teaching aid, subject technique, basic school, pupil, research, wood
Úvod

Podľa štátneho vzdelávacieho programu z roku 2008, je tento
výučbový materiál využiteľný u žiakov 7. ročníka ZŠ
v tematickom okruhu Materiály a technológie. Vzhľadom na to,
že konkretizácia učebných osnov predmetu Technika v rámci
školského vzdelávacieho programu je na súčasných základných
školách v rukách učiteľov, je možné zaradenie výučby tejto
témy i do ostatných ročníkov v rámci 2. stupňa ZŠ.
Kompletná audiovizuálna učebná pomôcka je napálená na
DVD-R nosiči a obsahuje 4 témy určené pre 4 vyučovacie
hodiny. Obsah AUP je nasledovný:
 Meranie a obrysovanie,
 Rezanie,
 Rašpľovanie, pilovanie a brúsenie,
 Lepenie a povrchová úprava.

Predmet Technika patrí medzi predmety, ktorých charakter je
zameraný nie len na osvojovanie si vedomostí, ale aj na
osvojovanie a rozvoj praktických zručností. Získané praktické
zručnosti z výchovno-vzdelávacieho procesu formujú osobnosť
žiaka v zmysle ďalšieho smerovania, ktoré vyústi do voľby
budúceho povolania. Preto by mali žiaci počas štúdia na
základnej škole získať nevyhnutnú technickú gramotnosť
potrebnú pre zaradenie sa do pracovného života.
Osvojovanie a rozvoj praktických zručností v rámci
predmetu Technika sú zahrnuté predovšetkým v obsahu
tematického okruhu Materiály a technológie. Obsah tohto
tematického okruhu vytvára vhodné predpoklady, aby boli
u žiakov rozvinuté zručnosti a návyky potrebné pre bežný život.
Teoretické vedomosti nadobudnuté v tomto tematickom okruhu
si žiaci upevňujú tým, že ich spájajú s konkrétnou praktickou
činnosťou, s konkrétnym pracovným nástrojom a náradím pri
rôznych technologických operáciách na cvičnom materiáli,
respektíve pri výrobe navrhnutého výrobku (Žáčok, 2010).
Pokiaľ však pedagogické prostredie školy nedisponuje
potrebnými priestormi, materiálnym a technickým vybavením
i ďalším zázemím potrebným pre plnohodnotnú výučbu, je
potrebné hľadať a iniciovať zmeny vo formách, metódach
a zásadách
pri
vyučovaní
odborných
tém.
Jednou
z progresívnych ciest v súčasnej pedagogike je zavádzanie
informačných a komunikačných technológií do výchovnovzdelávacieho procesu.
Vzhľadom na to, že výučba témy Ručné opracovanie dreva
v sebe zahŕňa množstvo informácií v podobe javov a dejov,
rozhodli
sme
sa
zaoberať
úspešnosťou
uplatnenia
audiovizuálnej učebnej pomôcky (AUP) práve vo výučbe tejto
problematiky. Našou snahou bolo navrhnúť a vyhotoviť
audiovizuálnu učebnú pomôcku za účelom podpory vyučovania
predmetu Technika na 2. stupni základných škôl. Audiovizuálna
učebná pomôcka vo svojej konečnej fáze predstavuje súbor
výučbových filmov súčasťou ktorých je komentár, takže žiaci
okrem zmyslu zraku, aktivizujú aj ďalší zmysel a to sluch.

Celková dĺžka videa určeného pre jednu vyučovaciu hodinu je
v rozmedzí 10 ÷ 15 minút a každé video je rozdelené na 3
nasledujúce časti:
 teoretická časť,
 zhotovenie výrobku,
 kontrolné otázky.
Empirický, experimentálny výskum
Predmet výskumu
Predmetom výskumu boli žiaci 2. stupňa ZŠ, u ktorých sa
vyučovanie v predmete Technika vo vybranom tematickom
okruhu realizovalo nami navrhnutou AUP z oblasti ručného
opracovania
dreva
s podporou
didaktickej
techniky
(počítač/notebook, dataprojektor, projekčné plátno).
Ciele výskumu
Cieľom výskumu bolo experimentálne overiť navrhnutú
audiovizuálnu učebnú pomôcku vo vyučovaní, a zistiť jej vplyv
na zručnosti žiakov 7. ročníka v tematickom okruhu Materiály
a technológie.
Výskumná hypotéza

Charakteristika audiovizuálnej učebnej pomôcky na
tému – Ručné opracovanie dreva

Na základe stanoveného cieľa výskumu sme formulovali
hypotézu, ktorú budeme verifikovať pomocou štatistických
metód.

V snahe o hľadanie vhodných riešení na elimináciu súčasných
problémov v technickom vzdelávaní na 2. stupni ZŠ sme navrhli
a vyhotovili učebnú pomôcku takým spôsobom, aby
predstavovala ucelený prostriedok využiteľný vo výučbe témy
Ručné opracovanie dreva. Cieľom navrhnutej učebnej pomôcky
je pozitívne ovplyvniť úroveň praktických zručností žiakov 7.
ročníka v tejto téme. Okrem toho má učebná pomôcka
napomôcť žiakom lepšie chápať súvislosti a nadväznosť medzi
jednotlivými pracovnými operáciami, poznať prostredie
školských dielní, či dbať na bezpečnosť pri práci s jednotlivým
náradím a nástrojmi. Ďalšími cieľmi vyhotovenej audiovizuálnej
učebnej pomôcky je určitým spôsobom uľahčenie práce
učiteľom
ako
aj
zatraktívnenie
vyučovania
riešenej
problematiky.

Znenie hypotézy:
Predpokladáme, že žiaci experimentálnych skupín dosiahnu na
konci experimentálneho vyučovania štatisticky významne lepšie
výsledky pri riešení praktického testu, ako žiaci kontrolných
skupín.
Pri zostavovaní hypotézy bola formulovaná nasledujúca nulová
hypotéza:

Žiaci
experimentálnych
skupín
dosiahnu
na
konci
experimentálneho vyučovania rovnaké výsledky pri riešení
praktického testu, ako žiaci kontrolných skupín.
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Identifikácia súboru respondentov

Organizácia výskumu

Základný súbor, vhodný pre náš výskum, predstavovali žiaci 7.
ročníka základných škôl v Slovenskej republike, u ktorých sa
vyučoval predmet Technika v kvalite tak, ako si to vyžaduje
štátny vzdelávací program schválený MŠVVaŠ SR (ŠVP ISCED 2,
2009). Aby sme mohli objektívne určiť, či nami navrhnutá
audiovizuálna učebná pomôcka bude mať vplyv na
úroveň zručností žiakov 7. ročníka, museli sme vzorku rozdeliť
na dve skupiny: kontrolnú – KS a experimentálnu – ES. Našou
úlohou bolo rozdeliť tieto skupiny tak, aby čo najlepšie
vyhovovali výskumným zámerom. V úvode pedagogického
experimentu sme použili vstupný kognitívny didaktický test,
ktorého úlohou bolo získať údaje o výkone jednotlivých žiakov.
Na základe výsledkov tohto testu sme určili rozdelenie žiakov do
experimentálnych a kontrolných skupín. Skupina žiakov, ktorá
dosiahla v testoch lepšie skóre bola označená ako kontrolná,
skupina s horším skóre ako experimentálna. Výberový súbor
tvorilo 218 žiakov 7. ročníka štyroch základných škôl
Banskobystrického kraja. Rozdelenie žiakov do skupín
uvádzame v nasledujúcej tabuľke č. 1.

Výskum bol uskutočnený v reálnych podmienkach na vybraných
základných školách v SR. Experiment sme začali realizovať na
základných školách v oboch skupinách súčasne začiatkom
školského roku 2014/2015. V mesiacoch november a december
2014
bola
implementovaná
navrhnutá
a vyhotovená
audiovizuálna učebná pomôcka do vyučovacieho procesu.
Učitelia predmetu Technika ju aplikovali v siedmom ročníku
vybraných základných škôl v tematickom okruhu Materiály
a technológie, v téme Ručné opracovanie dreva. K dispozícii
mali nami navrhnutú učebnú pomôcku spracovanú na DVD-R
nosiči a na výučbu jednotlivých tém mali stanovené 4
vyučovacie hodiny.
AUP bola použitá iba v experimentálnej skupine, zatiaľ čo
v kontrolnej
skupine
prebiehala
výučba
štandardným
spôsobom, bez využitia tejto učebnej pomôcky.
Na zistenie dosiahnutej účinnosti použitej AUP vo vyučovaní
témy Ručné opracovanie dreva u žiakov 7. ročníka bol použitý
praktický didaktický test vlastnej konštrukcie. Pomocou neho
sme zisťovali psychomotorickú úroveň žiakov z vybranej oblasti
učiva.

Tabuľka 1 Počet respondentov zapojených do pedagogického
výskumu
Označenie
základnej školy
ZŠ 1 (BB)
ZŠ 2 (BB)
ZŠ 3 (BB)
ZŠ 4 (BS)
Spolu žiakov: 218

Charakteristika
výskume

Výberový súbor žiakov
Kontrolná
Experimentálna
skupina
skupina
14
12
17
21
23
25
54
52
108
110

praktického

testu

použitého

vo

Didaktické testy na overenie psychomotorických zručností
žiakov majú svoju špecifickú štruktúru, v ktorej je okrem znenia
jednotlivých úloh aj rozpis pracovných pomôcok, s ktorými žiak
reálne pracuje pri samotnom testovaní.
Na základe algoritmu tvorby didaktického testu sme
vypracovali neštandardizovaný praktický test pre žiakov 7.
ročníka v predmete Technika, ktorý je obsahovo zameraný na
meranie,
obrysovanie,
rezanie,
rašpľovanie,
pilovanie
a brúsenie dreva. Úlohou testu bolo zistiť úroveň
nadobudnutých
zručností
žiakov
získaných
počas
experimentálneho vyučovania. Formulácia jednotlivých úloh
praktického testu je nasledujúca:

V snahe
dosiahnuť
kvalitné
a neskreslené
výsledky
experimentu, sme do výskumu vybrali len školy, ktoré spĺňali
nasledovné podmienky:
 vybraná základná škola je plnoorganizovaná,
 učitelia predmetu Technika vyučujúci vo vybraných
základných školách musia mať odbornú kvalifikáciu na
výučbu tohto predmetu,
 vyučovanie danej témy v siedmom ročníku,
 kontrolnú a experimentálnu
skupinu
vo vybraných
základných školách vyučuje ten istý učiteľ a sú vytvorené
rovnaké pracovné podmienky počas experimentu pre obidve
skupiny,
 obidve skupiny (kontrolná aj experimentálna) sú
heterogénne.

Úloha č.1 – MERANIE
Pomôcky: zvinovací meter, drevená doštička (60x120x20 mm),
ceruzka, papier.
Text úlohy: Meraním zisti hrúbku drevenej doštičky
a nameranú hodnotu zapíš na papier.
Úloha č.2 – MERANIE A OBRYSOVANIE
Pomôcky: zvinovací meter, drevená doštička (dĺžka 250 mm),
ceruzka, technický výkres.
Text úlohy: Pomocou meradla prenes rozmery z technického
výkresu na materiál.
Úloha č.3 – REZANIE
Pomôcky: čapovka, obrysovaná drevená doštička, prípravok
na vedenie pílového listu.
Text úlohy: Pomocou pripravenej píly odrež označenú
odpadovú časť materiálu.
Úloha č.4 – RAŠPĽOVANIE A PILOVANIE
Pomôcky: plochý pilník, rašpľa, drevená doštička.
Text úlohy: Vyber vhodný nástroj a opracuj materiál na
požadovanú veľkosť.
Úloha č.5 – BRÚSENIE
Pomôcky: dva druhy brúsneho papiera s rôznou zrnitosťou,
drevená doštička (120x140x20 mm), drevená podložka.
Text úlohy: Vyber vhodný brúsny papier a brúsením opracuj
plochu doštičky tak, aby jej povrch bol hladký.

Metódy a techniky výskumu
Aby sme dosiahli stanovené ciele a overili formulovanú
hypotézu, navrhli sme nasledovné výskumné metódy a techniky
empirického výskumu:
 literárna metóda, metóda obsahovej analýzy pedagogických
dokumentov,
 prirodzený pedagogický experiment – hlavná metóda
výskumu,
 vstupný didaktický test (za účelom rozdelenia žiakov do
skupín),
 praktický test na overenie stanovenej hypotézy,
 štatistické metódy na spracovanie výsledkov výskumu
(kvantitatívna metóda),
 logická analýza a syntéza, indukcia a dedukcia (kvalitatívna
metóda).

Praktickým testom na diagnostiku žiaka sme zisťovali úroveň
získaných zručností u vybranej vzorke žiakov z oblasti ručného
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opracovanie dreva. Jeho obsahom je päť praktických úloh.
V prvej úlohe zameranej na MERANIE sme zisťovali znalosť
žiakov pri meraní rozmerov (hrúbku) pripravenej drevenej
doštičky. Nameranú hodnotu mal žiak napísať na papier.
Druhou úlohou zameranou na OBRYSOVANIE sme zisťovali, či
žiak vie obrysovať drevenú doštičku na požadovaný rozmer
(220 mm). Dôležitou časťou úlohy bolo pozorovanie, či žiak
priloží nulovú časť meradla k zarovnanému koncu materiálu.
V tretej úlohe, kde bolo pozorovaným javom REZANIE, mal žiak
odrezať odpadovú časť pripraveného materiálu. Dôležitým
prvkom pre správne zvládnutie tejto úlohy bolo použitie
prípravku na vedenie pílového listu (bezpečnosť), priloženie
pílového listu vedľa narysovanej čiary a začatie rezu ťahom
k sebe. Vo štvrtej úlohe zameranej na PILOVANIE mal žiak na
výber dva pracovné nástroje (rašpľu, pilník). Jeho úlohou je
opracovať pripravenú drevenú doštičku na požadovanú veľkosť.
Pozorovaným javom bol výber správneho nástroja a jeho
správne držanie pri samotnom opracovaní. V poslednej, piatej
úlohe sme sa zamerali na pracovnú operáciu BRÚSENIE. Úlohou
žiaka bolo do hladka vybrúsiť povrch pripravenej drevenej
doštičky. Na výber mal dva brúsne papiere s rôznou zrnitosťou
(jemný, hrubý). Dôležitou časťou správneho riešenia tejto úlohy
bol výber správneho brúsneho papiera a brúsenie drevenej
doštičky v smere vlákien.
Pre podrobný záznam žiakovej činnosti sme vyhotovili
záznamový hárok (obrázok 1). Správnym riešením praktických
úloh mohol žiak získať maximálne 11 bodov.

realizácia praktického testovania prebiehala počas vyučovania,
kedy testovaní žiaci prichádzali do odbornej učebne (školských
dielní)
individuálne. Každý žiak pracoval podľa pokynov
výskumného pracovníka samostatne a počas riešenia testu do
jeho činnosti nikto nezasahoval. Po dokončení zadaných úloh
žiak opustil učebňu. Úlohou testovania bolo zistiť, či použitie
audiovizuálnej učebnej pomôcky ovplyvní úroveň zručností
žiakov 7. ročníka.
Výsledky výskumu
V praktickom didaktickom teste bol najčastejší výskyt získaných
bodov pre experimentálnu aj kontrolnú skupinu rovnaký tzn. 7.
Maximálny počet bodov (11) nedosiahol ani jeden žiak
výberového súboru. Pre prehľadnejšie porovnanie štatistických
súborov sme početnosť jednotlivých hodnôt (počtu bodov)
znázornili graficky pomocou polygónu početnosti (Graf 1).

Absolútna
početnosť (fi)

30
20

KO…
EX…

10

0
1
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Graf 1 Polygón početnosti jednotlivých bodových hodnôt
získaných v praktickom teste
V tabuľke č. 2 uvádzame výsledky jednotlivých skupín z úloh
praktického testovania a ich porovnanie. Z výsledkov je zrejmé,
že žiaci experimentálnych skupín boli vo všetkých riešeniach
jednotlivých úloh praktického testu úspešnejší.
Tabuľka 2 Úspešnosť žiakov ES a KS v jednotlivých úlohách
praktického testu
Rozdiel (%)

Úloha

ES (%)

KS (%)

1

58,63

49,07

9,56

2

64,09

61,57

2,52

3

39,39

21,29

18,1

4

85,90

79,62

6,28

5

59,54

50,00

9,54

Priemer

61,51 %

52,31 %

9,2 %

Celkový rozdiel medzi porovnávanými skupinami predstavuje
9,2 %. K samotnému vyhodnoteniu získaných výsledkov
testovania sme použili možnosti štatistického vyhodnocovania.
Obrázok č. 2 zachytáva rozloženie výkonov žiakov dosiahnutých
v praktickom teste. Toto rozloženie zamieta normalitu a preto
bol pri ďalšej analýze použitý neparametrický U-test MannaWhitneyho (Tabuľka 3 a 4). K výpočtu a overeniu štatistickej
významnosti výskumnej hypotézy bol použitý program SPSS. Pri
výpočte bola zvolená hladina významnosti 0,05, závery teda
platia s pravdepodobnosťou 95 %.
U-test Manna-Whitneyho potvrdil skutočnosť, že rozdiel
priemerov nie je náhodný, ale štatisticky signifikantný (zistená
p-hodnota je menšia ako hladina významnosti 0,05). Nulovú
hypotézu zamietame, prijímame hypotézu alternatívnu, tzn.

Obrázok 1 Záznamový hárok praktického testu
Po prebratí učiva sme realizovali testovanie, ktoré prebiehalo
v rozmedzí od novembra 2014 do januára 2015. Samotná
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medzi
výsledkami
praktických
testov
kontrolných
a experimentálnych skupín existuje rozdiel. Z vyhodnotenia
všetkých získaných údajov môžeme konštatovať, že stanovená
hypotéza sa potvrdila.

Záver
Hodnotenie psychomotorických zručností žiakov zapojených do
pedagogického experimentu si vyžiadal dôsledne organizovanú
prípravu. Výsledky pozorovania sme zaznamenávali do
záznamových hárkov, ktoré sme si vopred pripravili.
Pozorovaným javom boli vybrané zručnosti žiakov v oblasti
ručného opracovania dreva, ktorých výskyt (správnosť resp.
nesprávnosť) sme do záznamových hárkov zaznamenávali
zaškrtnutím. Samotným praktickým testovaním žiakov 7.
ročníka sme ukončili zber údajov potrebných pre analýzu
a interpretáciu výsledkov empirického výskumu.
Pomocou experimentu realizovaného na štyroch základných
školách bola overovaná vopred stanovená hypotéza, ktorá mala
dokázať, že:
 použitie audiovizuálnej učebnej pomôcky vo výučbe tém
meranie a obrysovanie, rezanie, rašpľovanie, pilovanie
a brúsenie pôsobí na zvýšenie úrovne zručností žiakov
siedmeho ročníka ZŠ.

Tabuľka 3 Mann-Whitney Test
Premenná (skupina)
ES
KS

N
110
108

Stredná hodnota
128,65
89,99

Suma
14152,00
9719,00

Tabuľka 4 Testovacia štatistika stanovenej hypotézy
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Signifikantnosť testu

Premenná (praktický test)
3833,000
9719,000
-4,594
0,000

Vychádzajúc zo štatistického spracovania získaných údajov
môžeme konštatovať, že pri riešení praktických úloh dosiahli
žiaci experimentálnej skupiny štatisticky významne lepšie
výsledky ako žiaci kontrolnej skupiny, čím sa potvrdila
stanovená hypotéza. Použitá učebná pomôcka sa ukázala byť
prínosná predovšetkým z pedagogického hľadiska, preto
môžeme použitie učebnej pomôcky považovať za vhodný
doplnok výučby v riešenej problematike. Multimediálne
technológie totiž umožňujú širokú škálu názornosti a možností
spracovania, čo je pre predmet Technika a jeho charakter
veľkým pozitívom.
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INOVATÍVNY PRÍSTUP V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ
AN INNOVATIVE APPROACH IN TECHNICAL EDUCATION
Mária KOŽUCHOVÁ
Abstrakt
Cieľom príspevku je objasniť teoretické východiská vedecky ponímaného prístupu v primárnom vzdelávaní a didaktická špecifikácia
ukotvenia postupnosti edukačných krokov v technickom vzdelávaní. Sprecíznenie edukačných krokov vychádza z experimentálneho
overenia na základných školách.
Kľúčové slová: výskumne ladená koncepcia, primárne vzdelávanie, technické vzdelávanie
Abstract
The article aims to clarify the theoretical basis of scientific approach in primary education and pedagogical anchoring of steps in
technical education as well. Improvement of educational steps is based on the experimental verification at primary schools.
Key words: inquiry based science education, primary education, technical education
Úvod

merať,
vyvodzovať
predpoklady.

Kognitívny konštruktivizmus je dominantnou paradigmou
v súčasných teóriách učenia. Východiskom koncepcie J. Piageta
(1999) je vzťah medzi subjektom a prostredím. Subjekt (dieťa)
sa
prispôsobuje
požiadavkám
vonkajšieho
prostredia
adaptáciou. Táto teória učenia predpokladá, že každý človek si
sám vytvára (konštruuje) svoje vlastné poznanie sveta,
v ktorom žije. K svojim záverom dospel prostredníctvom analýzy
ontogenézy poznania. Jeho práca je epistemologickou teóriou
a považuje sa za výnimočný prínos do vývinovej a pedagogickej
psychológie.
Súčasné technické vzdelávanie v zmysle tejto teórie by malo
byť zamerané na rozvíjanie špecifických spôsobilostí, ktoré
súhrnne nazývame schopnosťou vedeckej práce. Výskumne
orientovaná koncepcia technického vzdelávania v európskom
priestore bola rozvinutá najmä ako koncepcia prírodovedného
vzdelávania. Neskôr na základe snáh Európskej komisie sa stala
aj koncepciou spoločenskovedného i technického primárneho
vzdelávania.
Vo svojom príspevku predstavujeme verziu, ktorá akceptuje
výsledky výskumov realizovaných v slovenskom prostredí a je
prispôsobená slovenským podmienkam. Z výskumu na školách
a z aktuálneho diskurzu na vedeckých konferenciách vyplýva, že
schopnosti vedeckej práce je možné rozvíjať už na primárnom
stupni vzdelávania, ak akceptujeme sociálny a kognitívny vývin
žiakov.
1.

2.

(interpretovať)

a

tvoriť

Školský experiment v rozvoji spôsobilosti vedeckej
práce

Experiment začína vyhľadávaním problému a jeho
verbalizáciou. Predpokladajme, že u žiakov už boli vzbudené
poznávacej potreby prostredníctvom kvalitnej stimulácie. Mali
by mať pocit, že práve pozorovaný jav je zaujímavý a obsahuje
aj ďalšie zaujímavé skutočnosti, ktoré sa pokúsia vysvetliť. Pri
skúmaní sa vynárajú ďalšie otázky, na ktoré nemajú zatiaľ
jednoznačnú odpoveď. Sú to zvyčajne otázky, na ktoré
jednoduchá manipulácia s predmetmi, ktoré majú k dispozícii,
neposkytuje odpoveď. Tieto otázky sú predmetom ďalšieho
skúmania, ktoré si vyžadujú precíznejšiu prípravu postupu
hľadania odpovede. Dostatočne častým opakovaním tohto typu
aktivít sa postupne žiaci naučia formulovať zaujímavé
výskumné otázky. Formulácia problému by mala byť zameraná
len na jednu skúmanú vec, aby sa zabezpečila jednoznačnosť
jeho riešenia. V technickom vzdelávaní vedecký problém môže
znieť: Ako donútime plastelínu, aby plávala na vodnej hladine?

Ktorý papier je najvhodnejší na skladanie? Ako súvisí tvar lode
s veľkosťou nákladu?

Tvorba predpokladov a hypotéz. Žiaci tvorbu hypotézy
chápu ako tvorbu odpovede na výskumné otázky, ale jej
správnosť sa preukáže až overením. V úvode je dôležité žiakov
upozorniť na to, že svoju hypotézu budú musieť zdôvodniť. Ak
žiak nie je schopný vysvetliť, prečo vytvára určitý predpoklad
(hypotézu), nie je možné jeho tvrdenie za predpoklad
považovať. V tomto prípade ide o odhad.
Overovanie predpokladu, hypotézy. Najefektívnejším
spôsobom overovania predpokladu (hypotézy) je realizácia
experimentu. Pri realizácii experimentu vedieme žiakov k tvorbe
vlastných zápiskov, ktoré sú významnou pomôckou pre žiakov.
Nie každý žiak si osvojí používanie vlastného zošita pokusov,
preto je vhodné žiakom ponúknuť pracovný list, kde je
naznačená osnova zápisu. Vyplnené pracovné listy si môžu
nalepiť do zošita, alebo vytvoriť portfólio na školské pokusy
a experimenty.
Ďalšou fázou vo výskumnom procese žiaka je
konfrontovanie zistených záverov. Žiaci sú vedení k
jednoduchej konfrontácii vlastných skúseností so skúsenosťami
spolužiakov. Konfrontácia záverov je zameraná aj na to, aby si
žiak uvedomil kontinuitu celého výskumného procesu, najmä ak
majú málo skúsenosti s vlastnou výskumnou činnosťou. Ak chce
žiak konfrontovať svoje závery so závermi spolužiakov, musí ich

Dôvody zmeny

Vzdelávanie v oblasti prírodných vied bolo v minulosti
nasmerované na pojmové učenie a technických vied na rozvoj
remeselných zručností. Aj keď sa o tejto koncepcii dlhodobo
uvažovalo ako o nevhodnej, až výsledky medzinárodných štúdií
(PISA 2006) nás upozornili na nevyhnutnosť zmeniť koncepciu
vedecko-technického vzdelávania.
Druhým dôvodom, ktorý nás prinútil uvažovať nad zmenou
koncepcie je dlhodobo klesajúci záujem o štúdium matematiky,
prírodovedných a technických odborov. Netýka sa to len jednej
krajiny, je to celoeurópsky problém. Okrem toho sme vychádzali
z kritérií, ktoré vytvorila európska expertná skupina pre
matematické, prírodovedné a technické vzdelávanie (Held
a kol., 2011). Podľa nej základným cieľom prírodovedného
a technického vzdelávania by malo byť spoznávanie
a vysvetľovanie reality skúmaním. Za základné schopností
vedeckej práce (basic science process skills) považujú:
schopnosť pozorovať, komunikovať, klasifikovať,
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najskôr naformulovať tak, aby boli jasné, stručné a aby ich
každý pochopil rovnakým spôsobom. Tým, že žiak verbalizuje
svoje poznatky a snaží sa o vysvetlenia, lepšie si osvojuje práve
nadobudnuté poznatky a niekedy identifikuje slabé miesta vo
svojich predstavách a konfrontáciou s názormi spolužiakov si ich
aktuálne vie upraviť (Driver, Newton a Osborne, 2000).
Záver by mal byť jednoduchým zhodnotením výskumnej
otázky (Aufschnaiter a kol. 2007). Ide o reflexiu predpokladov

a ich
zhodnotenie
prostredníctvom
nadobudnutých
(vytvorených) argumentov.
Ďalšou fázou je transfer vedomostí do novej situácie a
ich využitie v bežnom živote. Ak sa pri prezentácii záverov žiaci
sústreďujú dostatočne kvalitne na interpretácie, transfer do
novej situácie nie je až taký podstatný.

Ukážka pracovného listu k experimentu
Plán experimentu
Meno: ____________________

Dátum: ___________________

Overovací experiment: Skúmanie kovových a nekovových látok v elektrickom obvode
Výskumný problém:

Výskumné otázky:

Hypotézy experimentu:
H1: Predpokladáme, že pri teste vodivosti látok sa nám žiarovka rozsvieti, ak do el. obvodu zapojíme
kovové / nekovové látky (správne slovo podčiarkni).
H2: Predpokladáme, že pri teste vodivosti látok sa nám žiarovka nerozsvieti, ak do el. obvodu zapojíme
kovové / nekovové látky (správne slovo podčiarkni).
Schéma elektrického
obvodu
Fotografia
elektrického obvodu

Tabuľka záznamov
Vodiče

Nevodiče (izolanty)

Prijatie alebo zamietnutie hypotéz po realizácií experimentu:
Zovšeobecnenie výsledkov, formulácia záverov:

3.

Výskumné overenie

schopnostiach (klasifikovať, interpretovať a tvoriť predpoklady),
ako v základných bádateľských schopnostiach (porovnávať,
komunikovať, merať).

Cieľ výskumu
Zaoberali sme sa rozvojom šiestich základných bádateľských
schopností žiakov (schopnosť pozorovať, komunikovať,

Metodologický postup

klasifikovať, merať, vyvodzovať (interpretovať) a tvoriť
predpoklady). Chceli sme zistiť, či experimentálna činnosť

Hlavnou výskumnou metódou bolo pozorovanie žiakov počas
experimentu a interview s učiteľkou, ktorá vyučovala v danej
triede. Doplňujúcou výskumnou metódou boli kazuistiky žiakov.
Ako merací nástroj pre pozorovanie žiakov sme použili
posudzovaciu škálu, na ktorej sme zisťovali aktuálnu úroveň
základných schopností vedeckej práce. Výskumnú vzorku tvorilo
22 respondentov. Boli to žiaci 4. ročníka ZŠ Karpatská v Žiline.
Výskum trval tri mesiace (december až február 2015, t.j. 6
vyučovacích hodín). Úroveň schopnosti vedeckej práce sme

žiakov má vplyv na rozvoj týchto bádateľských schopností
a ktoré bádateľské schopností žiakov školský experiment
najviac ovplyvňuje.
Hypotéza výskumu
Predpokladáme, že v priebehu troch mesiacov experimentálnej
činnosti sa viac posunú žiaci vo vyšších bádateľských
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sledovali u šiestich žiakov. V triede neboli slabo prospievajúci
žiaci.

potvrdená, došlo k posunu aj na úrovni vyšších bádateľských
schopností. Predpokladáme, že 6 hodín vyučovacích hodín na
experimentálnu činnosť bolo málo na to, aby sme u žiakov
rozvinuli také bádateľské schopností ako je schopnosť
klasifikovať, interpretovať a tvoriť predpoklady. Tiež sa ukázalo
že takýto druh učenia významne ovplyvňuje výsledky tak
priemerných žiakov, ako aj výborných žiakov, hoci viac
vyhovuje druhej skupine žiakov. Podľa vyjadrenia samotných
žiakov pri experimentoch sa dôraz kladie na aktivitu každého
žiaka, ale pri tradičnom učení sa do procesu zapájajú len tí
najaktívnejší.

Zistené údaje
Diskusia
Naša hypotéza, kde sme predpokladali, že v priebehu troch
mesiacov experimentálnej činnosti sa žiaci posunú na vyššie
úrovne v schopnostiach klasifikovať, interpretovať a tvoriť
predpoklady ako v základných schopnostiach sa nepotvrdila.
Výraznejší posun bol v základných bádateľských schopnostiach
(21 prípadov), kým vo vyšších bádateľských schopnostiach to
bolo 15 prípadov. Aj napriek tomu, že hypotéza nebola

Tabuľka 1 Úroveň schopností žiakov pred a po experimentovaní

Pozorovať

Pred
0

Po
3

Počet žiakov na danej úrovni
2
3
4
Pred
Po
Pred
Po
Pred
Po
2
3
1
0
0
0

Komunikovať

0

0

2

Schopnosti

1

Merať
Klasifikovať
Interpretovať
Tvoriť predpoklady
Legenda: 1. nadpriemerná úroveň,

4

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2. lepšia ako priemerná,

1

2

5
3
1
3
2
1
0
2
3. priemerná,

Záver

0

0

1
0
5
0
3
1
3
1
4. horšia ako

HELD,

Ľ.

a

prírodovedného

5
1

Pred

Po
0

2

0

Spolu
pozorovaných
žiakov
6
6

0
1
0
0
1
0
1
3
0
3
3
0
priemerná, 5. podpriemerná
kol.

2011.

vzdelávania.

Výskumne

6
6
6
6

ladená

koncepcia
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KONŠTRUKCIA ÚLOH TEORETICKÉHO A PRAKTICKÉHO CHARAKTERU PRE ŽIAKOV
ZÁKLADNEJ ŠKOLY SO ZAMERANÍM NA TECHNICKÚ OLYMPIÁDU
CONSTRUCTION OF TASKS IN THEORETICAL AND PRACTICAL CHARACTER
FOR PRIMARY SCHOOL PUPILS FOCUSSING TO TECHNICAL OLYMPICS
Milan ĎURIŠ
Abstrakt
V príspevku je poukázané na dôsledky skončenej školskej reformy, ktoré sa odrážajú aj v kvalite technického vzdelávania na základnej
škole. Kvalita technického vzdelávania sa prenáša aj do konštrukcii úloh teoretického a praktického charakteru, ktoré sú súčasťou
súťaženia žiakov v rámci technickej olympiády. V príspevku je venovaná pozornosť analýze navrhnutých úloh, priebehu súťaže
krajského kola technickej olympiády a záverečnému zhodnoteniu.
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Kľúčové slová: školská reforma, technické vzdelávanie, žiaci základnej školy, teoretické a praktické úlohy, konštrukcia úloh, technická
olympiáda
Abstract
The paper pointed out the consequences of the school reform, which is reflected in the quality of technical education in primary school.
The quality of technical education also transfers into construction of tasks with theoretical and practical nature, which are part of the
pupils competition in the technical Olympiad. In this article attention is paid to the analysis of the proposed tasks during the regional
round competition of technical Olympics and the final assessment.
Key words: school reform, technical education, primary school pupils, theoretical and practical tasks, construction of tasks, technical

olympiad

Úvod

nastolená problémová situácia, ktorú by mali žiaci tvorivým
prístupom riešiť. Alebo je tvorivá činnosť najmä v praktických
úlohách len mierne uplatňovaná. Je to je dôsledok školskej
reformy a i samotného vyučovania predmetu Technika
v posledných rokoch. I napriek týmto a iným ťažkostiam však
autori úloh by nemali navrhovať také úlohy, ktoré sú po
odbornej stránke nesprávne, alebo pre danú kategóriu žiakov
neprimerané a nevhodné.
Nakoľko v školskom roku 2014-2015 už boli realizované
okresné i krajské kolá technickej olympiády v ďalšej časti tohto
príspevku sa budeme venovať predovšetkým pripomienkam
k úlohám zo strany učiteľov (okresné kolo) a podrobnejšie aj
pripomienkam k úlohám v teoretickom teste a k navrhnutým
praktickým úlohám pre žiakov kategórie A i B navrhnuté pre
krajské kolo.

Aj tri roky po ukončenej a nevydarenej školskej reforme
základných a stredných škôl doznievajú negatívne dopady na
realizované technické vzdelávanie žiakov základnej školy, ktoré
sa aj v súčasnosti prejavuje v rôznych podobách, ako je
absentujúca odborná učebňa pre vyučovací predmet Technika
pre opracovanie rôznych materiálov (kovy, plasty, drevo, guma,
koža a pod.), pre elektromontážne práce, nedostatočné až
takmer žiadne materiálno-technické zabezpečenie daného
vyučovacieho predmetu a v konečnom dôsledku aj vysoké
percento nekvalifikovaných učiteľov, ktorí predmet Technika
v 5.- 9. r. ZŠ vyučujú.
I napriek týmto skutočnostiam, ale vďaka ešte existujúcim
kvalifikovaným učiteľom pre predmet Technika, zapáleným pre
technické vzdelávanie, existujú základné školy na Slovensku,
kde sa učitelia snažia žiakov aktivizovať, motivovať pre
technické vzdelávanie nielen pri priamej vyučovacej činnosti
v predmete Technika, ale i prostredníctvom rôznych aktivít
a činností v rámci technického záujmového krúžku, ktorý na
danej škole so žiakmi realizujú.
Žiaci u ktorých je záujem o riešenie rôznych technických
úloh teoretického a praktického charakteru majú možnosť
porovnávať svoje nadobudnuté vedomosti, praktické zručnosti
a návyky so svojimi rovesníkmi pri rôznych súťažiach v rámci
okresu, kraja i na národnej úrovni.
Na Slovensku sa organizuje súťaž pre žiakov v rámci
technickej olympiády, ktorá si v školskom roku 2014-2015 vo
svojej krátkej histórií písala už svoj 5. ročník. Organizovať
technickú olympiádu na úrovni okresného, krajského
i celoslovenského kola nie je jednoduché a ľahké. Vyžaduje si
to súčinnosť všetkých členov jednotlivých komisii na daných
úrovniach. O nič jednoduchšia nie je ani tvorba úloh pre
teoretickú a praktickú časť samostatne pre kategóriu A, ako
súťaž dvojíc (žiaci 8. - 9. roč. ZŠ a 3. - 4. roč. osemročných
gymnázií) a samostatne pre kategóriu B, ako súťaž jednotlivcov
(žiaci 5.-7. roč. ZŠ a 1.- 2. roč. osemročných gymnázií).
Zložitosť tvorby úloh vyplýva zo skutočnosti, že žiaci sa
predmet Technika učia len 1 hod. do týždňa, kde podľa
usmernenia MŠVVaŠ SR daná hodina nie je viazaná na ročník.
Ak učitelia vyučujú predmet Technika podľa obsahového
a výkonového
štandardu
ešte
platného
vzdelávacieho
programu, kde sú štandardy navrhnuté na obsah učiva pre 7.
a 8. ročník, tak daný obsah v zmysle daného usmernenia môže
učiteľ vyučovať v ľubovoľnom ročníku. Vzniká situácia, kde
napr. obsah učiva navrhnutého pre 7. ročník, môže učiteľ na
jednej škole učiť v 5. roč., na druhej škole v 6. roč., alebo i v 7.
a 8. ročníku. Podobne je to aj s obsahom učiva navrhnutého
pre 8. ročník.
To sú bariéry a prekážky, ktoré autorom úloh pre technickú
olympiádu sťažujú činnosť a obmedzujú tvorivý prístup pri ich
tvorbe. Pred autorom úloh často stojí otázka, je daná úloha
dostatočne náročná a primeraná pre danú kategóriu žiakov ?
Výsledkom je často fakt, kde konštatujeme, že úlohám chýba

Okresné kolo technickej olympiády:
1. Teoretický test – kategória A









v úlohe č. 2 je nejednoznačné zadanie, pretože kľučka na
dverách môže byť napríklad aj z kovu aj z plastu;
v úlohe č. 4 je zrejme nesprávnym prekladom z českého
jazyka pomenovaný obrázok ako „náramok“ (v riešení úloh
teoretického testu pre členov komisie) a ako „prívesok“
(v texte pre žiakov), na obrázku je v skutočnosti nákres
vešiaku aj s držiakom na pánske viazanky;
v úlohe č. 5 bola uvedená rozdielna hodnota bodovania
v zadaní a vo vzorovom riešení;
s riešením úloh č. 8, 9 a č. 15-17 sa žiaci oboznamujú na
fyzike až v závere 9. ročníka ZŠ a v predmete Technika sa
dané učivo preberá len okrajovo;
schémy paralelných obvodov v úlohách č. 12 a 13 sú
narysované bez vyznačených uzlov a obrázok 12 b) nie je
zakreslený podľa elektrotechnických noriem – uzly nesmú
byť umiestnené v „rohoch“ schémy elektrického obvodu;
v úlohe č. 16 sú vo výbere možnosti správnej odpovede
popisované javy prúdovej a napäťovej rezonancie, s ktorými
sa žiak oboznamuje až na strednej odbornej škole so
zameraním na elektrotechniku.

Učitelia ZŠ sa zhodli v tom, že teoretický test mal byť viac
tematicky rozložený aj na iné oblasti, a nie aby bola väčšina
úloh v teste zameraná na oblasť elektrotechniky.
2. Zadanie praktickej úlohy – kategória A
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v praktickej časti chýba pri takto zložitom výrobku (nie pre
žiakov ZŠ !) aj priestorový pohľad, alebo náčrt „Držiaka
vidlicových kľúčov“;
navrhnutý vrták ako nástroj na vŕtanie diery sa dal upevniť
do skľučovadla len ručnej elektrickej vŕtačky, ktorá
v zozname náradia chýbala;
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Olistenie – je v texte nevhodne použitý pojem. Učitelia

v technickom výkrese tejto úlohy nebol udaný uhol sklonu
drážok a hrúbka plechu bola nesprávne zakótovaná.

v predmete Technika daný pojem nepoužívajú a žiaci ho
nepoznajú.
Olistenie (foliage) – je pojem, ktorý sa hlavne používa vo
Fenológii (môže byť riedke, husté, mikrofilné, úplné ...)
Olistenie – používa Lesnícka botanika, Dendrológia opisne
ako „ čas dokonalého vývoja lístia“.
Úloha č. 3 Text úlohy:
Pri výrobe bicyklov sa používa viac druhov konštrukčných
spojov. Napíš tri druhy konštrukčných spojov a popíš kde je
spoj použitý.
Úloha č. 6 2 3 body jedná sa o tvorbu odpovede, kde
správna odpoveď musí mať vyššie hodnotenie, ako správna
odpoveď pri voľbe odpovede.
Úloha č. 7
 z obrázku „b“ je náročné identifikovať reťaz; odporúčam
obrázok upraviť tak, aby reťaz bola jednoznačne žiakom
viditeľná, inak nedokáže napísať správnu odpoveď.
Úloha č. 8 8 bodov, 2 body jedná sa o úlohy priraďovaciu
s voľbou odpovede (je daná nápoveď pre žiaka),
Úloha č. 10
Text úlohy:
Pri výrobe nábytku a stavieb z dreva sa používajú konštrukčné
materiály, na výrobu ktorých sa využije takmer celý strom.
Uveď názvy troch rôznych druhov dosiek, ako
konštrukčných materiálov. ako sa takéto dosky nazývajú.
6 bodov 3 body (3x1 bod)
Pri hodnotení 6 bodov platí text, ktorý som uviedol pri úlohe
č. 2 (8 bodov).
Úloha č. 11
Text úlohy:
Vyber takú štvoricu látok, aby všetky boli vodiče elektrického
prúdu! ktoré vedú elektrický prúd. Správnu odpoveď

Praktická úloha v kategórií A bola náročná pre túto kategóriu
žiakov. Bola problémová aj z hľadiska dodržiavania bezpečnosti
práce a v časovom limite 90 min. bola žiakmi nezvládnuteľná.
Navrhnutý materiál – dosky uvedených rozmerov boli ťažko
dostupné v obchodnej sieti, musela sa upravovať hrúbka dosky,
na čo niektoré školy nie sú strojným zariadením vybavené.
K zadaniu praktickej úlohy pre žiakov kategórie B učitelia
konštatujú, že fotografia raketoplánu je nejasná a preto by bolo
vhodné doplniť fotografiu aj náčrtom, prípadne doplniť
vyobrazenie/fotografiu aj z boku, zvrchu.
Aj vyššie uvedené kritické pripomienky učiteľov potvrdzujú
fakt, že obsah predmetu Technika sa nejednotne realizuje na
základných školách. Ak učiteľ nevenuje pozornosť, neučí napr.
tematický okruh „Elektrická energia“ v danom ročníku,
s úlohami zameranými na oblasť elektrotechniky v teoretickom
teste majú žiaci veľké problémy a podobne je to aj s pracovným
námetom, ktorý vzhľadom na kvalitu a stupeň osvojených
praktických zručností a návykov sa stáva pre žiakov veľmi
náročný, neprimeraný čoho dôsledkom je, že navrhnutý časový
limit na realizáciu praktickej úlohy je pre žiakov nedostatočný.
Ako recenzent navrhnutých úloh v teoretických testoch
a praktických úloh pre žiakov kategórie A, B pre krajské kolo
TO si ich dovolím podrobnejšie analyzovať a prezentovať
vlastný názor na zistené nedostatky.
Krajské kolo technickej olympiády
K navrhnutým teoretickým didaktickým testom pre kategóriu
A a B som mal spoločnú poznámku, nakoľko pri konštrukcií
týchto testov neboli dodržané základné požiadavky kladené na
skórovanie jednotlivých úloh rôznej náročnosti.

zakrúžkuj.

Úloha č. 13
Text úlohy:
Napíš názvy 3 nerozoberateľných konštrukčných spojov,
ktorými vzájomne spájame kovy. nerozoberateľne!
Úloha č. 14
3 body, 2 body jedná sa o úlohu s voľbou
odpovede (je daná nápoveď pre žiaka),

Poznámka:

Úlohy zamerané na voľbu odpovede majú všetky rovnakú
náročnosť, či sa jedná o výber odpovede z ponúkaných
možností, alebo o úlohy priraďovacie, nakoľko sa jedná
o nápoveď pre žiaka a správna odpoveď môže byť výsledkom
tipovania, náhody, alebo si žiak spomenul. Teda pri daných
úlohách nevieme, či má žiak danú informáciu osvojenú. To je
jeden z hlavných dôvodov prečo nemôžeme takémuto typu úloh
v teste prideľovať rovnaký počet bodov ako pri úlohách
s tvorbou odpovede.
K navrhnutému teoretickému didaktickému testu pre žiakov
kategórie A a B som mal nasledovné pripomienky a návrhy na
zmenu (do pôvodného textu budem písať text - kurziva,
tučne, pre lepšie rozlíšenie navrhnutých zmien k pôvodnému
textu v zadaní; nevhodný text).

Nakoľko na základe mojich návrhov na zmeny pri skórovaní
jednotlivých odpovedí v úlohách došlo k zníženie bodov,
z pôvodných 50 bodov na 35 bodov, odporúčam autorom
doplniť ďalšie úlohy napr. s tvorbou odpovede (5 úloh –
úloha/3 body), alebo s voľbou odpovede za 2 body.
V ostatných ročníkoch TO už boli teoretické testy, ktoré
obsahovali do 20 úloh (voľba a tvorba odpovede), aby sa
naplnil limit 50 bodov, pričom žiaci v časovom limite 30 min.
teoretický test v pohode zvládli.

Uvádzané zmeny je potrebné uplatniť
vzorovom riešení vedomostného testu !

aj

vo

Navrhnutý
teoretický
test
pre
žiakov
kategórie
„A“ odporúčam do súťaže krajského kola 5. ročníka technickej
olympiády v školskom roku 2014-2015, až po realizovaných
úpravách, doplnení, na základe pripomienok a odporúčaní,
ktoré uvádzam v recenznom posudku.

1. Teoretický test – kategória A
Úloha č. 2 8 bodov, 4 body (4x1)
 Jedná sa o tvorbu odpovede, kde jedna správna odpoveď je
hodnotená 1 bodom. Navrhnuté hodnotenie 8 bodov je
neadekvátne, nakoľko strata 8 bodov (pri nesprávnej
odpovedi) významne predstavuje takú bodovú stratu, ktorú
žiak nedokáže pri riešení ďalších úloh kompenzovať,
nesprávna odpoveď pri jednej úlohe zároveň významne
ovplyvňuje celkové hodnotenie žiaka, čo pri DT je
nevhodné.
 Text úlohy:
Každá drevina v prírode je charakteristická veľkosťou
a tvarom svojich listov svojim olistením. Napíš
k jednotlivým listom o aký druh dreviny sa jedná. (bez
výkričníka ! )

2. Teoretický test – kategória B
Úloha č. 2 Text úlohy:
Každá drevina v prírode je charakteristická veľkosťou
a tvarom svojich listov. svojim olistením. Priraď k názvu
stromu správny list pripísaním písmena a, b, c. (bez
výkričníka ! )

Olistenie – je v texte nevhodne použitý pojem. Učitelia

v predmete Technika daný pojem nepoužívajú a žiaci ho
nepoznajú.
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Olistenie (foliage) – je pojem, ktorý sa hlavne používa vo

teoretický test v pohode zvládli. Navýšenie počet úloh vo
vedomostnom teste by teda nemal byť problém.

Fenológii (môže byť riedke, husté, mikrofilné, úplné ...)
Olistenie – používa Lesnícka botanika, Dendrológia opisne
ako „čas dokonalého vývoja lístia“.
...... 6 bodov, 2 body - jedná sa o úlohu priraďovaciu
s voľbou odpovede (je daná nápoveď pre žiaka),
Úloha č. 4 Text úlohy:
Konštruktéri na technickom výkrese sa používajú viac druhov
čiar. Bodkočiarkovaná čiara na technickom výkrese označuje:
Úloha č. 5 Text úlohy:
V elektrotechnike sa používa kovový materiál červenkastej
farby, mäkký, dobre tvárny, ale pomerne drahý. Ten Tento kov
sa nazýva: Zakrúžkuj správnu odpoveď.
Úloha č. 6 Text úlohy:
Napíš k obrázkom správny názov náradia nástrojov na
obrábanie dreva. (bez výkričníka ! )
...... 8 bodov 4 body (4x1)
Jedná sa o tvorbu odpovede, kde jedna správna odpoveď je
hodnotená 1 bodom. Navrhnuté hodnotenie 8 bodov je
neadekvátne, nakoľko strata 8 bodov (pri nesprávnej odpovedi)
významne predstavuje takú bodovú stratu, ktorú žiak nedokáže
v pri riešení ďalších úloh kompenzovať, nesprávna odpoveď pri
jednej úlohe zároveň významne ovplyvňuje celkové hodnotenie
žiaka, čo pri DT je nevhodné.
Úloha č. 7 Text úlohy:
Pri určovaní druhu drevín potrebujeme na priečnom reze kmeňa
stromu pozorovať jeho makroskopickú štruktúru. Ktoré znaky
pozorujeme na priečnom reze kmeňa a sú určujúce pre určenie
druhu dreviny ? Správnu odpoveď zakrúžkuj.
Úloha č. 9 Text úlohy:
Ľudia spotrebujú veľké množstvo elektrickej energie, ktorú sa
naučili získavať premenou energie vody, vetra, uhlia, ropy,
zemného plynu atď. Geotermálna Zakrúžkuj odkiaľ
geotermálna elektráreň získava energiu. (zakrúžkuj správnu
odpoveď) ? Správnu odpoveď zakrúžkuj.
Úloha č. 10 Text úlohy:
V súčasnosti sa často spomína šetrenie energiami v domácnosti.
Napíš aspoň tri možnosti, ktorými prichádza k úniku elektrickej
energie v domácnosti. → text nekorešponduje s textom vo

vzorovom riešení daného vedomostného
navrhnutými odpoveďami !
Text úlohy by mal znieť nasledovne:

testu

Uvádzané zmeny je potrebné uplatniť
vzorovom riešení vedomostného testu !

aj

vo

Navrhnutý
teoretický
test
pre
žiakov
kategórie
„B“ odporúčam do súťaže krajského kola 5. ročníka technickej
olympiády v šk. roku 2014-2015, až po realizovaných
úpravách, doplnení, na základe pripomienok a odporúčaní,
ktoré uvádzam v recenznom posudku.
K zadaniu praktickej úlohy pre žiakov kategórie A a B som
mal tieto pripomienky a návrhy na zmenu (do pôvodného textu
budem písať text - kurziva, tučne, pre lepšie rozlíšenie
navrhnutých zmien k pôvodnému textu v zadaní; nevhodný
text).
3. Praktická úloha – kategória A
Cieľom úlohy je na základe priložených technických náčrtov
zhotoviť z pripraveného materiálu, pomocou pomôcok,
nástrojov a náradia hračku pod názvom – „Rapkáč“.
Následné uviesť zoznam materiálu (s rozmermi), pomôcok,
nástrojov a náradia (rozpis pre dvojicu žiakov) – nie na
koniec zadania úlohy.
1 Telo rapkáča
Pri udávaní rozmerov „Tela rapkáča“ (technický náčrt) nie je
správne uvedené kótovanie diery; chýba kótovanie
zaoblených rohov tela rapkáča.
2 Rapkacie elementy
 smrekové hranolčeky drevený hranol 10x35x35 mm 2 ks
 nesprávne kótovanie diery na technickom náčrte
3 Drevený hranolček hranol (smrek)

25x25x30 mm 1 ks

Pokyn pre žiakov:
Pripravený materiál si prekontrolujte. Pozrite si technický
náčrt, obrázky, premyslite si postup prečítajte si pozorne

nižšie uvedený postup práce, pouvažujte nad úlohou

a až potom začnite pracovať.
1. Poskracujte Upravte jednotlivé časti materiálu na príslušné
rozmery
opracujte
nástrojmi.
pomocou náradia

a s jeho

a nástrojov.

2. Označte miesta vŕtania otvorov stredy vŕtacích dier
a požiadajte dozorujúceho učiteľa, resp. technika, ktorý
Vás usmerňuje a dáva pokyny, aby Vám navŕtal
príslušné diery otvory do rapkacích elementov 2 a tela
rapkáča 1.
3. Po navŕtaní otvorov dier zlepte pomocou lepidla rapkacie
elementy 2 (10x35x35 mm) dohromady so vzájomným
pootočením o 45 o (ako je to na obrázku), do vyvŕtaných
dier rapkacích elementov nasuňte a prilepte aj drevenú
tyčku 5 15 mm od konca tejto tyčky.
4. Spojte preglejku 4 s dreveným hranolčekom hranolom 3
pomocou lepidla a skrutiek do dreva.
5. Text v poriadku.
6. Vložte medzi latky tela rapkáča 1 hranolček hranol
s prilepenou a skrutkami upevnenou skrutkovanou
preglejkou. a Spojte navzájom lepidlom a klincami

V súčasnosti sa často spomína šetrenie energiami v domácnosti.
Napíš aspoň tri možnosti, ktorými šetríme energie
v domácnosti. (očakávané správne odpovede korešpondujú so
vzorovým riešením danej úlohy).
Úloha č. 12 Text úlohy:
Súčasťou jednoduchého elektrického obvodu sú tri hlavné
prvky. Nakresli jeho schému elektrického obvodu a napíš,
z ktorých častí prvkov sa skladá. (bez výkričníka ! )
..... 5 bodov 4 body ( 1+3)
Úloha č. 14 Text úlohy:
Napíš, ako sa v minulosti volali remeselníci pracujúci s týmito
materiálmi. (bez výkričníka ! )
..... 8 bodov 4 body (4x1) Pri hodnotení 8 bodov platí text,
ktorý som uviedol pri úlohe č. 6.

preglejku s hranom medzi dve časti tela rapkáča.

Nakoľko na základe mojich návrhov na zmeny pri skórovaní
jednotlivých odpovedí v úlohách došlo k zníženie bodov,
z pôvodných 49 bodov na 37 bodov, odporúčam autorom
doplniť ďalšie úlohy napr. s tvorbou odpovede za 3, 4 body,
podľa náročnosti, alebo s voľbou odpovede za 2 body.
V ostatných ročníkoch TO už boli teoretické testy, ktoré
obsahovali do 20 úloh (voľba a tvorba odpovede), aby sa
naplnil limit 50 bodov, pričom žiaci v časovom limite 30 min.

Kritéria hodnotenia praktickej časti:
 Správne realizované jednotlivé pracovné postupy operácie
 Zaradiť ako ďalšie kritérium - Časový limit

vyhotovenia výrobku, ako rozhodujúce kritérium pri
určovaní poradia pri rovnosti bodov pri ostatných
parametroch hodnotenia praktickej úlohy.
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Materiál, pomôcky, nástroje a náradie (rozpis pre dvojice
žiakov)

Postup pri výrobe výrobku
Bod č. 4 Na tieto latky nanes lepidlo, upevni ich priečne na
konce dvoch predchádzajúcich latiek pomocou
klincového spoja (použi klince vhodnej dĺžky), podľa
obrázka. Získaš Vyhotovíš dno kŕmidla.
Bod č. 5 Z 3. hranolu (20x20x800) si odrež postupne 4
stĺpiky s dĺžkou 180 mm, čo bude tvoriť základ na

úpravy:




smrekový hranolček hranol 25x25x30 m
1 ks
vruty skrutky do dreva 3/20 10 ks
šidlo špička na označenie a vytvorenie otvorov pre skrutky
(prípadne nebožiec)

hoblica, alebo pracovný stôl so zverákom
(zámočnícky stôl)
 krížový resp. plochý skrutkovač
 zámočnícke kladivo
doplniť:
 ceruzka,
 oceľové meradlo (l = 300 mm) resp. plastové
pravítko
 drevený uholník


položenie striešky.
Bod. č. 6 Tieto latky stĺpiky prilep a upevni pomocou
klincového spoja (použi klince vhodnej dĺžky), do štyroch
zárezov v dne kŕmidla ( v rohoch spodnej časti).
Bod č. 8 Odrezané bočnice pribi
upevni pomocou
klincového spoja (použi klince vhodnej dĺžky) po obvode
spodnej časti. , aby presahovali len jednu stranu.
Bod. č. 9 Nakoniec pribi upevni pomocou klincového spoja
(použi klince vhodnej dĺžky) striešku kŕmidla na 4 latky
stojace stĺpiky. (obrázok).

Navrhnutú praktickú úlohu pre dvojicu žiakov kategória „A“
pokladám za nenáročnú k časovému limitu 90 min. Táto
nenáročnosť je charakterizovaná aj malým výskytom
realizovaných pracovných operácií danou dvojicou (rezanie –
2x), lepenie, spájanie pomocou skrutiek a klincových spojov.
Malá náročnosť vyplýva aj zo skutočnosti, že dvojica žiakov
niektoré časti rapkáča dostáva v hotovej podobe napr.
preglejka požadovaného rozmeru, hranol 25x25x30 mm,
drevená tyčka požadovaného rozmeru. Tieto skutočnosti dávajú
predpoklad, že dvojice ukončia výrobu rapkáča omnoho skôr,
ako uplynie daný časový limit.
Malá náročnosť na dvojicu žiakov pri tvorbe rapkáča je
determinovaná aj tým, že daná úloha je zameraná
predovšetkým na osvojené manuálne zručnosti, ktoré majú žiaci
pri praktickej úlohe uplatniť. Nakoľko jednotlivé kroky postupu
výroby výrobku sú pre žiaka autormi uvádzané, závisí od
pozorného čítanie daného textu, ako žiak danému kroku
porozumel a realizoval pri výrobe výrobku (požiadavka na
uplatnenie logického myslenia, na rozvoj predstavivosti pri
tvorbe výrobku je takmer minimálna).
I napriek vyššie uvedenému kritickému hodnoteniu
navrhnutú
praktickú
úlohu
pre
žiakov
kategórie
„A“ odporúčam do súťaže krajského kola 5. ročníka technickej
olympiády v šk. roku 2014-2015 až po realizovaných
úpravách, ktoré uvádzam v recenznom posudku.

Kritéria hodnotenia
Technika prevedenia pracovných úkonov operácií (rezanie,

brúsenie, pilovanie atď.)
Opracovanie jednotlivých dielcov
Estetická úroveň výrobku

„Kŕmidlo pre vtáčiky“, ako námet pre praktickú úlohu žiakov
v kategórií B, je prijateľný z hľadiska náročnosti vyhotovenia
v navrhnutom časovom rozmedzí 90 min. Náročnosť na
materiál pre danú úlohu je primeraná. Navrhnuté kritéria
hodnotenia danej úlohy zodpovedajú požiadavkám pre danú
súťaž.
Daná úloha je zameraná predovšetkým na osvojené
manuálne zručnosti, ktoré majú žiaci pri praktickej úlohe
uplatniť. Nakoľko jednotlivé kroky postupu výroby výrobku sú
pre žiaka autormi uvádzané, závisí od pozorného čítanie daného
textu, ako žiak danému kroku porozumel a realizoval pri výrobe
výrobku (požiadavka na uplatnenie logického myslenia, na
rozvoj predstavivosti pri tvorbe výrobku je takmer minimálna).
Zadanie praktickej úlohy pre žiakov kategórie B odporúčam
do súťaže krajského kola 5. ročníka technickej olympiády
v šk. roku 2014-2015 až po realizovaných úpravách, ktoré
uvádzam v recenznom posudku.
Priebeh 5. ročníka Technickej olympiády
Na základe organizačného poriadku Technickej olympiády, ktorý
bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ)
č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení
súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení sa dňa
12.02.2015 organizoval 5. ročník Krajského kola Technickej
olympiády na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela.
Katedra techniky a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici už
tradične organizovala daný ročník, pričom jej členovia sa
podieľali na odbornej príprave a organizácií daného podujatia,
čím veľkou mierou prispeli k jeho úspešnému priebehu.
Krajské kolo otvoril a viedol predseda Krajskej komisie TO
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., ktorý vo svojom príhovore
privítal účastníkov, oboznámil ich s priebehom súťaže, časovým
harmonogramom, predstavil organizátorov a ostatných členov
komisie (PaedDr. Jána Stebila, PhD., Ing. Ján Pavlovkin, PhD.,
Mgr. Iveta Čuková), ktorí priebeh súťaže pozorne sledovali a na
záver hodnotili súťažiacich žiakov.
Do krajského kola postúpili žiaci základných škôl
a osemročných gymnázií, ktorí sa v okresných kolách
Technickej olympiády, v kategórií A aj B umiestnili na prvom
mieste.
Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách:

4. Praktická úloha – kategória B
Cieľom úlohy je na základe prezentovaných obrázkov vyhotoviť
výrobok – „Kŕmidlo pre vtáčiky“. Úlohou súťažiaceho bude
podľa priloženého obrázku prezentovaných obrázkov
z pripraveného materiálu a pomocou náradia a nástrojov
zhotoviť „Kŕmidlo pre vtáčiky“.
Materiál
3. smreková latka drevený hranol (smrek) 20x20x800 mm
Náradie, nástroje a pomôcky

úpravy:
6. zámočnícke kladivo
7. štikacie kliešte
doplniť:
8. pracovný stôl – hoblica, resp. zámočnícky stôl so
zverákom
9. drevený uholník

Pokyny pre žiakov
Skontroluj si na pracovnom stole pripravené náradie,
nástroje a materiál. Pozri si prezentované obrázky
hotového výrobku, prečítaj si nižšie uvedený postup práce,
pouvažuj nad úlohou a začni pracovať.
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kategória A: pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka
osemročných gymnázií, ako súťaž dvojíc,
 kategória B: pre žiakov 5. – 7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka
osemročných gymnázií, ako súťaž jednotlivcov.
Technická olympiáda pozostávala z dvoch častí:
 teoretická časť (riešenie vedomostných testov),
 praktická časť (riešenie praktických úloh).

Teoretická časť
Teoretickú časť absolvovali súťažiaci oboch kategórii A, B
spoločne. Úlohy tejto časti riešili všetci súťažiaci samostatne
a pre obidve kategórie bolo pripravených a určených 14 otázok.
V kategórii A aj B súťažiaci mohli získať maximálne 50 bodov.
Časový limit bol ohraničený na maximálne 30 minút.

Obrázok 1 Privítanie súťažiacich a účastníkov technickej olympiády
Tabuľka 1 Bodové hodnotenie úloh vo vedomostnom teste skupina A, B
Úloha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kategória A
Počet bodov
Úloha
2
8.
2
2
2 2
9.
1
1 1
10.
1
1
1 1
11.
2
12.
2
13.
1
1
1
14.
Body spolu:

Počet bodov
2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
50

Úloha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Počet bodov
2
2 2
2
2
2
2
2 2 2
2
2
Body spolu:

Kategória B
Úloha
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Počet bodov
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
50

Súťažiaci boli v tejto časti súťaže hodnotení členmi komisie
anonymne (na teste bol uvedený kód súťažiaceho). Úspešnosť
riešenia úloh vo vedomostných testoch v kategórií A bola 57,9
% a v kategórií B až 77,0 %.
Praktická časť
Každá kategória žiakov dostala zadanie praktickej úlohy
s obrazovou prílohou a s pripraveným pomôckami, nástrojmi,
náradím. Súčasťou zadania bol aj pripravený materiál na
opracovanie a výrobu daného výrobku. Žiaci kategórie
A pracovali v odbornej učebni pre ručné opracovanie kovových
a nekovových materiálov, žiaci kategórie B pracovali v odbornej
učebni na opracovanie dreva. Pred zahájením praktickej úlohy
boli žiaci kategórie A, B poučení o dodržiavaní bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v jednotlivých odborných dielňach,
ako aj o disciplíne na pracovisku.

Obrázok 2 Rozdávanie vedomostných testov

Obrázok 3 Riešenie vedomostných testov
Riešenie teoretických vedomostných testov (testy pre obidve
kategórie žiakov) sa uskutočnilo vo vhodne veľkej miestnosti
(90 miestna učebňa), čo umožňovalo rozmiestniť žiakov
v jednotlivých kategóriách A a B tak, že žiaci sedeli samostatne
a navzájom sa nerušili. Väčšina súťažiacich odovzdala teoretický
test pred skončením časového limitu 30 minút.

Obrázok 4 Poučenie o BOZP pred riešením praktickej úlohy
kategória B (jednotlivci)
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2 Rapkacie elementy smrekové hranolčeky 10 x 35 x 35 mm
2 ks

Obrázok 5 Poučenie o BOZP pred riešením praktickej úlohy
kategória A (dvojice)
Kategória A
Praktickú časť tvorilo zadanie, ktoré mali žiaci pripravené na
pracovnom stole. Žiaci pracovali vo dvojici a riešili praktickú
úlohu, ktorej cieľom bolo zhotoviť z pripraveného materiálu,
pomocou pomôcok, nástrojov a náradia hračku pod názvom
Rapkáč podľa stanovených podmienok. Žiaci pri riešení tejto
praktickej úlohy pracovali vo dvojici.
Ďalej uvádzam plné, pôvodné znenie praktickej úlohy tak, ako
bola žiakom zadaná (úlohu vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže, Bratislava, 2015).
Zadanie úlohy
Podľa priložených technických náčrtov zhotov z pripraveného
materiálu, pomocou nástrojov
a náradia hračku pod názvom „ Rapkáč“.
Časový limit na realizáciu praktického zadania : 90 minút

3 Drevený hranolček
25 x 25 x 30 mm
1 ks
4 Preglejka
3 x 22 x 140 mm
1 ks
5 Drevená tyčka tvrdé drevo (buk)
Ø 10 mm,
170 mm 1 ks
Pokyn pre žiakov:
Pripravený materiál si prekontrolujte. Pozri si
premyslite si postup a až potom začnite pracovať.

obrázky,

1. Poskracujte jednotlivé časti materiálu na príslušné rozmery,
opracujte nástrojmi.
2. Označte miesta vŕtania otvorov a požiadajte dozorujúceho,
aby Vám navŕtal príslušné otvory do rapkacích elementov 2
a tela rapkáča 1.
3. Po navŕtaní otvorov zlepte rapkacie elementy 2 (10 x 35 x
35 mm) dohromady so vzájomným pootočením o 45o (ako je
to na obrázku) do vyvŕtaných nasuňte a prilepte aj drevenú
tyčku 5 15 mm od konca tejto tyčky.

Pohľad na rapkáč a jeho jednotlivé časti

Rozmery jednotlivých častí
1 Telo rapkáča smreková latka 10 x 30 x 175 mm

dĺžka

4. Spojte preglejku 4 s dreveným hranolčekom 3 pomocou
lepidla a skrutiek.

2 ks
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5.

Drevená tyčka, tvrdé
drevo (buk, dub)

6.

Klince stavebné

7.

Vruty do dreva

Ø 10 mm 170 mm
1,4x20

1
10

3/20
3
Pomôcky a nástroje: šidlo na označenie a vytvorenie
otvorov pre skrutky (prípadne nebožiec), lepidlo Duvilax – LS
50, pracovný stôl so zverákom (zámočnícky, hoblica), pílka
na drevo – chvostovka, rašpľa na drevo - polkruhová
(plochá), brúsny papier 100 (100 x 100), krížový skrutkovač,
kladivo.
Kritérium hodnotenia výrobku

Body

Dodržanie rozmerov
Správne realizovanie pracovných postupov
Estetická stránka výrobku

0 – 40
0 – 10
0 – 30

Funkčnosť rapkáča

2 – 20

5. Nasuňte latky tela rapkáča 1 z kratšej a dlhšej strany
drevenej tyčky.

Obrázok 6 Riešitelia praktickej úlohy v kategórii A
Po uplynutí časového limitu 90 min. odborná komisia podľa
uvedených kritérií detailne zhodnotila daný výrobok (obrázok
č. 7). Získané body v danom kritériu boli zapisované členmi
odbornej komisie do hodnotiace hárku pripraveného na tento
účel.

6. Vložte medzi latky tela rapkáča 1 hranolček s prilepenou
a skrutkovanou preglejkou a spojte navzájom lepidlom
a klincami.
7. Rapkáč je hotový ak vydáva svoj typický rapkavý zvuk.

P.č.

Materiál

Rozmery materiálu

ks

1.

Smreková latka

10 x30x350 mm

1

2.

Smreková latka

10 x35x70 mm

1

3.

Smrekový hranolček

25x25x30 mm

1

4.

Preglejka

3x22x140 mm

1

Obrázok 7 Hodnotenie výrobkov odbornou komisiou
v kategórií A
Celkové poradie súťažiacich v tejto kategórií bolo určené na
základe získaných bodov z vedomostných testov ku ktorým sa
danej dvojici pripočítalo bodové hodnotenie z riešenia praktickej
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časti. V tejto kategórii mohla dvojica získať úspešným riešením
vedomostných testov a riešením praktickej úlohy až 200 bodov.

4. Na tieto latky nanes lepidlo a pribi klincami priečne na konce
dvoch predchádzajúcich latiek podľa obrázka. Získaš dno
kŕmidla.

Kategória B
Praktickú časť tvorilo zadanie, ktoré mali žiaci pripravené na
pracovnom stole. Žiaci riešili praktickú úlohu, ktorej cieľom bolo
zhotoviť z pripraveného materiálu, pomocou pomôcok,
nástrojov a náradia „Kŕmidlo pre vtáčiky“ podľa stanovených
podmienok. V tejto kategórií išlo o súťaž jednotlivcov.
Ďalej uvádzam plné, pôvodné znenie praktickej úlohy tak, ako
bola žiakom zadaná (úlohu vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže, Bratislava, 2015).
Zadanie úlohy
Úlohou súťažiaceho bude podľa priloženého obrázku
s pripraveného materiálu a pomocou náradia zhotoviť „Kŕmidlo
pre vtáčiky“. Hodnotiť sa bude dodržanie rozmerov, technika
prevedenia
jednotlivých
úkonov,
kvalita
opracovania
jednotlivých dielcov a estetika kŕmidla. Žiaci si so sebou prinesú
rysovacie potreby (ceruzku, trojuholník).
Časový limit na realizáciu praktického zadania: 90 minút
P.č.

Materiál:

Rozmery materiálu:

1.

smreková latka

15x90x440 mm

1

2.

smreková latka

10x40x1400 mm

1

3.

smreková latka

20x20x800 mm

1

4.

preglejka

3x200x250 mm

1

5.

klince

1,4x20

25

6.

klince

1,6x32

25

5. Z 3. smrekovej latky (20 x 20 x 800) si odrež postupne
4 x dĺžku 180 mm, čo budú látky na položenie striešky.
6. Tieto latky prilep a pribi do štyroch zárezov v dne kŕmidla
(v rohoch spodnej časti).

ks

Náradie a nástroje : lepidlo na drevo (Duvilax – LS 50),
brúsny papier zrnitosti 100 (100 x 100 mm), pílka
chvostovka (čapovka), rašpľa plochá (polkruhová), pilník
plochý, kladivo, kliešte, zverák.
Pokyny pre žiakov
Skontroluj si náradie a materiál, pozri si obrázok hotového
výrobku, prečítaj a premysli si pracovný postup a až potom
začni pracovať.
1. Spodná časť kŕmidla je z dvoch kusov a bude mať rozmer
180 x 220 mm. Získaš ju rozrezaním 1. smrekovej latky
(15 x 90 x 440 mm) presne na polovicu.
2. Pre stĺpiky striešky vyrež pílkou v rohoch oboch latiek, na
dlhšej strane, dva zárezy do hĺbky 2 cm ( obrázok 1).

7. Z 2. latky odrež bočnice dna dlhé 2 x 180 mm a 2 x 240
mm.
8. Odrezané bočnice pribi po obvode spodnej časti, aby
presahovali len na jednu stranu.
3. Z 2. latky (10 x 40 x 1400 mm) odrež dve latky s dĺžkou 180
mm.
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P.č.

Kritérium hodnotenia výrobku

Body

1.
2.

Dodržanie rozmerov
Technické prevedenie pracovných úkonov

0 – 40
0 – 20

3.
4.

Opracovanie dielcov
Estetická úroveň výrobku

0 – 20
0 – 20

Po uplynutí časového limitu 90 min. odborná komisia podľa
uvedených kritérií detailne zhodnotila daný výrobok (obrázok
č. 9). Získané body v danom kritériu boli zapisované členmi
odbornej komisie do hodnotiace hárku pripraveného na tento
účel.

Obrázok 9 Hodnotenie výrobkov odbornou komisiou
v kategórií B
9. Nakoniec pribi na stojace 4 latky striešku kŕmidla (obrázok).

Celkové poradie súťažiacich v tejto kategórií bolo určené na
základe získaných bodov z vedomostných testov ku ktorým sa
každému súťažiacemu pripočítalo bodové hodnotenie z riešenia
praktickej časti. V tejto kategórii mohol súťažiaci v danej
kategórií získať úspešným riešením vedomostných testov
a riešením praktickej úlohy až 100 bodov.
Po vyhodnotení súťažiacich odbornou komisiou boli na záver
súťaže vyhlásené výsledky a prví traja súťažiaci v obidvoch
kategóriách boli ocenení diplomom.

Obrázok 10 Vyhodnotenie a oceňovanie víťazov
v kategórii A (súťaž dvojíc)

Obrázok 8 Riešitelia praktickej úlohy v kategórii B
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Obrázok 11 Vyhodnotenie a oceňovanie víťazov
v kategórii B (súťaž jednotlivcov)
V kategórii A zvíťazila dvojica Jozef Babic a Veronika Garajová,
ZŠ, Slobody 2, Poltár, ktorí zároveň postúpili na celoštátne kolo.
Druhé miesto obsadila dvojica Jozef Petráš, Ján Fiala ZŠ s MŠ,
Záhumnie 24, Brehy a tretie miesto obsadila dvojica Šimon
Panica, Štefan Mičuda ZŠ s MŠ Krivec 1355, Hriňová.
V kategórii B získal prvé miesto Marek Kelement, ZŠ s MŠ,
SNP 158/20, Kalinovo, druhé miesto obsadil Jakub Kružliak ZŠ
J. Horáka, P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica a tretie miesto
obsadil Jakub Solin ZŠ J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva.
Pri celkovom hodnotení riešenia praktickej úlohy treba
konštatovať, že v oboch kategóriách boli žiaci upozornení na
chyby v zadaní praktickej úlohy (hlavne kategória B)
a usmernení tak, aby praktickú úlohu zvládli. Súťažná dvojica
(kategória A) mala nenáročnú úlohu, ktorú všetky dvojice
zvládli ešte pred uplynutím súťažného času 90 minút. Žiaci
získali v priemere 81,43 % bodov (úspešných bolo päť zo
siedmich súťažných dvojíc).
V kategórii B bola úloha omnoho náročnejšia na pracovné
činnosti, čo sa odrazilo pri dodržaní časového limitu 90 min.
V stanovenom čase viacerí žiaci nedokázali výrobok dostatočne
kvalitne urobiť. Žiaci získali v tejto kategórii v priemere len
58,1% bodov (úspešní boli len dvaja súťažiaci).
Žiadna z úloh praktickej časti nemala tvorivý charakter, čo
považujeme za nedostatok súťaže v tomto ročníku.

Obrázok 13 Víťaz „B“ kategórie

Obrázok 14 Víťazný výrobok „A“ kategórie

Obrázok 15 Víťazný výrobok „B“ kategórie
Ciele súťaže – rozvíjať u žiakov záujem o techniku, vyhľadávať
talentovanú mládež v technike a orientovať žiakov k štúdiu na
technicky orientovaných SŠ boli splnené. Organizačne aj po
odbornej stránke bola súťaž zvládnutá na vysokej úrovni.
Členovia Krajskej komisie TO sa kriticky vyjadrili k zadaniu
úloh v teoretickom teste a k praktickým úlohám, stotožnili sa
s recenznými posudkami na dané úlohy a konštatujú, že došlo
k precedensu, nakoľko v konečnej verzii vedomostných testov
a praktických úloh nebola akceptovaná ani jedna navrhnutá
opodstatnená pripomienka smerovaná k bodovému hodnotenie
úloh, odbornej terminológií (teoretické testy), odbornej
terminológií a pripomienkam ku kótovaniu technického výkresu,
alebo k doplneniu náradia a nástrojov pri jednotlivých úlohách,
čo za posledné roky organizovania TO nemá obdobu. To
dokumentuje aj konštatovanie na porade členov celoslovenskej

Obrázok 12 Víťazná dvojica „A“ kategórie
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komisie Technickej olympiády, kde na dotaz, prečo boli úlohy
na krajské kolo distribuované IUVENTOU (Slovenský inštitút
mládeže, Bratislava), bez úprav a bez akceptovania
pripomienok a návrhov v recenzných posudkoch, tak sme si
vypočuli odpoveď, že zlyhal ľudský faktor.

teoretického a praktického charakteru sa oficiálne zverejnia
a distribuujú do škôl bez úprav, bez akceptovania pripomienok
a návrhoch v recenzných posudkoch. V opačnom prípade sa
dostávame do formalizmu, čo nekorešponduje s napĺňaním
cieľov pri organizovaní technickej olympiády na jej jednotlivých
úrovniach.

Záver

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Ak hovoríme o kvalite, cieľoch a poslaní technickej olympiády,
tak tieto by nemali byť spochybnené nesprávnou
a nedostatočnou organizačnou činnosťou zodpovedných členov
na danej úrovni riadenia. Nemalo by sa stať v budúcnosti, pri
ďalších ročníkoch technickej olympiády, že navrhnuté úlohy

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovenská republika
e-mail: Milan.Duris@umb.sk

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, KOGNITIVNÍ PROCESY A VZDĚLÁVÁNÍ
DIGITAL TECHNOLOGIES, COGNITIVE PROCESSES AND EDUCATION
Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ
Abstrakt
O tom, že digitální technologie mění svět a životy lidí nikdo nepochybuje. Jaký postoj ale zaujmout k tvrzení, že zásadně mění lidský
mozek? A mají být využívány při vzdělávání a učení? To jsou otázky, na které odborníci odpovídají velmi nejednotně.
Klíčová slova: digitální technologie, kognitivní procesy, vzdělávání, učení
Abstract
There are no doubts that digital technologies change the world and people's lives. What stance should we adopt on the statement that
they significantly change human brain? And should they be used in teaching and learning? These are the questions that experts
answer very unanimously.
Key words: digital technologies, cognitive processes, teaching, learning
Úvod

mrhají svými příležitostmi a v průběhu edukace nejsou
využívány moderní technologie. Vynikající vysokoškolské
vzdělání je přitom podmínkou pro udržení kroku s rozvíjejícími
se technologiemi.

Stojí lidstvo díky elektronickým médiím a virtuálnímu světu na
zásadní křižovatce?, ptá se Bahbouh (2014) a dochází k závěru,
že nikoli, poněvadž se na podobných křižovatkách ocitá
opakovaně. Pro současnost je díky informačním technologiím
specifický a s dřívější dobou neporovnatelný pouze přístup lidí
k velkému množství dat, přičemž emočně jsou na srovnatelné
úrovni jako dřív. Nesoulad mezi emoční a informační
vybaveností způsobuje obtíže při posuzování pravdivosti či
vážnosti informací. Autor vidí řešení v kritickém přístupu
k informacím a ověřování jejich pravdivosti, což současně
považuje za velmi obtížné, poněvadž lidé nedokáží velký objem
nových vědeckých poznatků a informací pojmout, a proto
instinktivně volí jednoduchá, avšak často také nesprávná řešení.
Brynjolrsson, McAfee (2014) vidí příčinu „potíží“ v náhlém
a dosud trvajícím lidském rozvoji, který nastal před dvěma sty
lety a má svůj původ v nepřetržitém technickém pokroku. Ještě
v nedávné minulosti se mělo za to, že digitální technologie, jako
jsou počítače, software a komunikační sítě, mají omezené
možnosti, dnes diagnostikují nemoci, píší texty, vykonávají
rozmanité činnosti a přitom nemusí být nikým řízeny. Hranice
mezi lidskou tvořivostí a schopnostmi strojů se stále mění.
Podle autorů jsme vstoupili do druhého věku strojů, v němž
technický pokrok přímo určuje úroveň ekonomického růstu
společnosti. Žádná práce nemůže donekonečna odolávat
automatizaci, takže lidé budou muset být mnohem flexibilnější,
a místo psaní, čtení a počítání rozvíjet svou představivost, učit
se rozpoznávat vzory v širokém rámci a trénovat komplexní
komunikaci. Školy, včetně vysokých, prý v tomto smyslu
selhávají, a to proto, že vysokoškoláci jsou nemotivovaní,

1 Digitální technologie – peklo nebo požehnání?
Zatímco jedna skupina expertů se zaměřuje na přednosti
digitálních technologií, druhá přichází s varováním, že jejich
nadužívání člověku škodí. Reprezentantem druhé skupiny je
Spitzer (2014), který tvrdí, že média mohou – jsou-li
neadekvátně využívána – vést k rozkladu kognitivních funkcí,
urychlování duševního úpadku člověka a později až k „digitální
demenci“. Mozky lidí, kteří se intenzivně věnují multitaskingu
(provádějí určitou činnost a současně sledují e-mail, Facebbok,
internetové stránky atd.) fungují údajně jinak než mozky
starších lidí, kteří jej neprovozovali. „Multitaskingoví jedinci“
mají problémy s pamětí, soustředěním, přemýšlením,
komunikací tváří v tvář, empatií atp.
„Zastánci“ digitálních technologií jsou přesvědčeni, že
zavedou-li je do výuky, optimalizují učební proces, zatímco
jejich „odpůrci“ poukazují na fakt, že mladí lidé, ačkoli mohou
moderní technologie využívat k učení, se raději věnují sociálním
sítím. Spitzer (2014) uvádí, že americké děti, které se učili
pomocí výukových programů umístěných na specializovaných
nosičích DVD, znají méně slov, než děti, kterým rodiče
pravidelně čtou knížky. Tvrdí, že narůstá počet žáků a potažmo
i vysokoškolských studentů, kteří mají jazykové potíže, což se
projevuje jejich sníženou schopností adekvátně se vyjadřovat
a rozumět textu. Pobyt na sociálních sítích sice umožňuje
„sdílení“, ale za cenu sociálního „stahování se“ do ústraní. Mladí
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lidé nahrazují komunikaci tváří v tvář posíláním zpráv o samotě,
přičemž nedostatek sociálního kontaktu způsobuje jejich sociální
izolaci, oslabuje úroveň sociální inteligence, snižuje schopnost
orientovat se ve vlastních emocích a rozpoznat pocity druhých.
Přímá komunikace se pro ně stává nepřehledným procesem,
v němž je obtížné nalézt společné konverzační téma.
Cílek (2015) se domnívá, že hlavním viníkem sociální izolace
mladých lidí nejsou nová média, poněvadž i ty jsou důsledkem
proměny sociálního prostředí, nýbrž rodina, která je dnes často
neúplná nebo přezaměstnaná. Mnoho dětí a mladých lidí se díky
nedostatku zájmu ze strany rodinných příslušníků cítí osaměle
a hledá náhražku přímého sociálního kontaktu na sociálních
sítích. Výsledkem jim ovšem není pocit úlevy, nýbrž emoce
smutku, porucha soustředěnosti a zhoršená funkce paměti.
Vývoj společnosti tak směřuje k vytvoření „digitálního
proletariátu“, tedy zhlouplých mladých lidí, kterým nakonec
zbyde jen počítač, deprese a léky. Tito lidé budou jen obtížně
získávat kvalitní vzdělání a zaměstnání.
Šimůnková (2013) nevidí výše popsanou situaci výlučně
pesimisticky a konstatuje, že ke každé technologické změně je
člověk nejprve nedůvěřivý, později si však zvykne. Totéž platí
o kyberprostoru, internetu a sociálních sítích. Vztah člověka
k novým technologiím (stejně tak, jako ke všemu novému)
prochází fázemi, které mají následující pořadí: nedůvěra –
akceptace – akomodace – konfrontace. Podle mínění autorky
ovlivňují moderní metody komunikace rodinu smíšeným
způsobem. Zatímco přiměřené společné užívání moderních
metod komunikace může sílu rodinných vazeb posilovat, jejich
přespřílišné využívání rodinné vztahy narušuje. Informační
technologie a svět, který vytvářejí, je proto zapotřebí vnímat
kriticky a nenechat se jimi zneužívat.

pozornost, paměť a kritické myšlení. Goleman (2014) míní, že
existuje dostatek vědeckých důkazy pro tvrzení, že dovednosti z
oblasti pozornosti predikují míru úspěšnosti jedince při řešení
jakéhokoli úkolu. Zatímco soustředěná pozornost vyžaduje
zaměřenost na jeden cíl, ignoraci všeho ostatního, distanci od
emočního rozptylování a odolnost vůči emočním otřesům,
selektivní pozornost dovoluje zabrat se do určité činnosti tak
silně, že jedinec nevnímá nic jiného, než právě jen tuto činnost.
Při plně soustředěné pozornosti probíhá proces učení
nejefektivněji. Tvrdí, že způsob, jakým jsme se díky digitálním
technologiím naučili číst, snižuje efektivitu našeho učení. Při
čtení si totiž v mysli vytváříme ze všech souvisejících myšlenek
a zkušeností jakousi „síť“, která je tím „děravější“, čím dříve
a častěji v průběhu čtení „vypínáme“. Abychom byli sto obsah
textu pochopit, potřebujeme číst do hloubky a ponořit se do
tématu, ne přeskakovat z jednoho úseku textu na druhý. Tento
požadavek
je
v hlubokém
rozporu
s přerušováním
a rozptylováním, které jsou typické pro práci s internetem.
Proměna “starých“ vzdělávacích metod na on-line vzdělávání
tak představuje reálné nebezpečí, že obrovský potenciál
internetu bude učení znemožňovat.
Brynjolrsson, McAfee (2014) tvrdí opak. Celý způsob
vzdělávání by měl být podle jejich názoru přepracován, a to ve
prospěch digitálních technologií, neboť školství je v tomto
směru velmi zanedbané. Jedno z mnoha řešení vidí právě
v realizování on-line kurzů, které zájemci mohou absolvovat
kdykoli, kdekoli a zajímavou formou. Zatímco výklady mohou
poslouchat doma, cvičení a hypotetické problémy mohou řešit
v příslušné vzdělávací organizaci. Digitalizované vzdělávání
vytváří mezi studenty a pedagogy zpětnou vazbu, což přispívá
k možnosti experimentovat s výukovými metodami a využívat ty
nejúčinnější. To je pozitivní jev, neboť v této oblasti
dlouhodobě nedocházelo k žádnému posunu. Podle Malčíka
(2013) existuje možnost využít digitální technologie také ve
školních diagnostických systémech, a to jak v počátečním
a terciárním tak dalším profesním a celoživotním vzdělávání.
Ke správnému zacházení s digitálními technologiemi je
zapotřebí kritické myšlení. Podle Špoka (2015) jde o jednu
z kvalit lidského uvažování. Kritické myšlení nelze jednoduše
definovat ani jednoduše vyučovat, poněvadž souvisí se
schopností člověka analyzovat vztahy, posuzovat souvislosti,
znát dopady efektu prvního dojmu a vlivu emocí či skupinového
tlaku na uvažování. V širším kontextu se jedná jak o kognitivní,
tak o emoční, sociální, motivační a volní složku osobnosti.

2 Digitální technologie, kognitivní procesy a vzdělávání
O tom, že digitální technologie změnily svět, nikdo
nepochybuje. Jaký postoj ale zaujmout k tvrzení, že zásadně
mění lidský mozek? Petr (2013) ve svém příspěvku uvádí názor
Nicholase Carra, který konstatuje, že zatímco dříve jsme texty
četli liniově, dnes postupujeme mozaikovitě – přeskakujeme
stránky na monitoru, rychle pročítáme titulky, hledáme odkazy
a neustále odbíháme od tématu v naději, že jinde najdeme
něco zajímavějšího. Příležitostí v klidu a soustředěně se začíst
do dlouhého a souvislého tištěného textu ubývá, ale v případě,
že se taková situace naskytne, zjišťujeme, že se již
plnohodnotně a dlouhodobě soustředit nedokážeme. Podle
autora jde ale o planý poplach. Tvrdí, že už v dobách vynálezu
knihtisku vznikaly obavy z šíření cenných, ale také povrchních,
zavádějících a podvratných informací, které měly vést ke
společenským nepokojům a pokleslým mravům. Nic z toho se
nekonalo. Ani v 90. letech minulého století, kdy byl pro změnu
očekáván nástup intelektuálního úpadku lidí západní civilizace
díky působení televize, tranzistorových rádií a videí, k ničemu
takovému nedošlo. Naopak, objektivně měřené IQ je stále na
vzestupu. A zásadní proměna mozku vlivem digitálních
technologií? Samozřejmě, když se člověk něco naučí, změní se
mu v mozku nervová propojení, ale nefunguje to tak, že by
konkrétní zkušenost zásadním způsobem převrátila způsob,
jakým mozek zpracovává informace. Všechny dosavadní pokusy
o převrat ve zpracování informací totiž skončily neúspěchem,
takže kritici informačních technologií nemají pravdu, když tvrdí,
že mozek zásadně se mění s každou činností. Informační
technologie nás sice mohou rušit ze soustředění, a můžeme si
na ně vytvořit také návyk, ale ztráta soustředěnosti není nic, co
bychom poznali až s příchodem informačních technologií.
Co se psychických procesů a stavů týká – v souvislosti
s digitálními technologiemi jsou zmiňovány především

Závěr
Řešení negativního vlivu digitálních technologií netkví v jejich
zatracování, nýbrž adekvátním využívání. Technická díla podle
Tondla (2009) zaplňují bezprostřední okolí člověka ve stále větší
míře. Rostoucí podíl znalostí, „jak“ s novými technologiemi
zacházet, by však neměl být jediným zdrojem poznání, nýbrž by
měl jít ruku v ruce se soubory znalostí z jiných, avšak stejně
důležitých oblastí. To konkrétně znamená, že při práci
s technickými zařízeními a technologiemi jsou kromě
technických znalostí zapotřebí také soubory sociálních,
estetických a etických hodnot propojených s individuální
a společenskou odpovědností.
Při zařazování digitálních technologií do edukačního procesu
by se mělo postupovat v souladu s individuálními zvláštnostmi
edukantů a psychologickými zákonitostmi učení. Podaří-li se
jejich prostřednictvím zaujmout studenty natolik, že se na dané
učební téma plně soustředí, pak můžeme konstatovat, že plní
funkci učební pomůcky a zefektivňují edukační proces.

37

Časopis Technika a vzdelávanie, 4, 2015, č. 1
SPITZER, M. 2014. Digitální demence. Brno: Host, 2014, 341s.
ISBN 978-80-7294-872-7.
ŠIMŮNKOVÁ, K. 2013. V objetí informačních technologií. In
Psychologie dnes. Praha: Portál, 2013, č. 11, s. 34-37. ISSN
1212-9607.
ŠPOK, D. 2015. Umíme kriticky myslet? In Psychologie dnes.
Praha: Portál, 2015, č. 5, s. 9-11. ISSN 1212-9607.
TONDL, L. 2009. Člověk ve světě techniky. Liberec:
Nakladatelství Bor, 2009, 197 s. ISBN 978-80-86807-64-5.

Seznam bibliografických odkazů
BAHBOUH, R. 2014. Ve složité době toužíme po jednoduchých
řešeních. In Psychologie dnes. Praha: Portál, 2014, č. 12, s. 811. ISSN 1212-9607.
BRYNJOLFSSON, E., McARRE, A. 2015. Druhý věk strojů.
Příbram: Jan Melvil Publishing, 2015, 295 s. ISBN 978-8087270-71-4.
CÍLEK, V. 2014. Hrozí nám digitální demence? In Psychologie
dnes. Praha: Portál, 2014, č. 7, s. 37-39. ISSN 1212-9607.
GOLEMAN, D. 2014. Pozornost. Skrytá cesta k dokonalosti.
Příbram: Jan Melvil Publishing, 2014, 312 s. ISBN 978-808727094-3.
MALČÍK, M. 2013. Role informačních a komunikačních
technologií v diagnostice edukace. Ostrava: Ostravská
univerzita v Ostravě, 2013, 105 s. ISBN 978-80-7464-217-3.

doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava,
17. listopadu 15/2172, 7O8 33 Ostrava-Poruba, Česká republika
e-mail: miroslava.miklosikova@vsb.cz

INTERNET VECÍ, INTERNET VŠETKÉHO
INTERNET OF THINGS, INTERNET OF EVERYTHING
Ján PAVLOVKIN, Pawel BACHMAN, Marcin CHCIUK
Abstrakt
V článku sú opísané nové pohľady na najbližšiu budúcnosť možného rozvoja internetu. Nové produkty sú založené na klasických
prostriedkoch súčasne sa rozvíjajúcich aj v oblasti internetu veci. Ich rozpracovanie do praktického použitia prináša nové vyhotovenia
pre aplikačnú a výrobnú sféru so zámerom aplikovať tieto riešenia do všedného využívania týchto jednotiek v manažérskej,
spotrebiteľskej a osobnej oblasti praktického života. Európska komisia, čínska vláda, a Národná rada USA pre informácie popisujú
internet vecí ako jednu z hlavných technológií 21. storočia. Rok 2013 bol nazývaný "Rok internetu vecí". Internet vecí je veľmi
rozšírený a bude aj naďalej stúpať v "inteligentných" zariadeniach (alebo, "veciach"), ktoré sa stávajú samozrejmosťou každodenného
nášho života.
Kľúčové slová: internet veci, snímač, internet všetkého, inteligentné zariadenie, komunikácia
Abstract
The article describes new insights into the nearest possible future development of the Internet. The new products are based on
conventional means of simultaneously developing and the Internet of Things. Their elaboration into practical application brings new
versions application and manufacturing sphere with the intention to apply these solutions in everyday use these units in managerial,
consumer and personal areas of practical life. The European Commission, the Chinese government, and the US National Intelligence
Council all describe the Internet of Things as one of the major technologies of the 21st Century. 2013 was called “The Year of the
Internet of Things" but is now very much a widespread hot topic and will continue to rise as ‘smart’ devices (or, “things”) for example
become more and more commonplace in our lives.
Key words: Internet of Things, sensor, Internet of everything, smart device, communication
Úvod

existujúce rôzne štandardy na komunikáciu od rôznych skupín
výrobcov, medzi ktorých patria Open Interconnect Consortium
(Intel, Samsung, Dell, Broadcomem, ...), AllSeen Alliance
(Cisco, LG, Microsoft, Qualcomm, Sharp, ...) a Industrial
Internet Consortium. (Všetečka, 2015)
Prvý raz slovné spojenie Internet vecí použil v roku 1999
britský vizionár Kevin Ashton, tvorca globálneho štandardu pre
technológiu RFID (Radio-frequency identification) a myslel tým
systém, kde je internet pripojený k fyzickému svetu
prostredníctvom senzorov (Ashton, 1999).
V súčasnosti sme v počiatkoch masového rozšírenia.
Súkromná sféra a služby budú zrejme medzi prvými
realizátormi. Domáce spotrebiče s online pripojením na internet
sú už realitou. Senzory v spotrebičoch ale aj iných zariadeniach
v domácnosti budú schopné monitorovať ich činnosť, posielať
relevantné informácie obslužnému serveru a ten na ich základe
zabezpečí vykonanie predvolených operácií. Takto sa bude
napr. automaticky riadiť vykurovanie, spotreba energií alebo

Rozvoj vedy a techniky vo vysokom tempe prináša nové
výdobytky a fenomény. Rozmach internetu v posledných dvoch
desaťročiach vytvoril podmienky pre vznik nového odvetvia,
v ktorých dôležitú úlohu hrá internet. V informatike sa na
označenie prepojenia vstavaných zariadení s Internetom
používa pojem – Internet vecí (IoT – Internet of Things).
Internet vecí je koncept siete (spravidla bezdrôtovej)
s pospájanými objektmi najrôznejších druhov. Internet vecí sa
skladá zo senzorov a komunikačných zariadení zabudovaných
v objektoch, zo softvéru, resp. aplikácie, ktorá senzor a tok dát
riadi, a z riadenia a používania dátových tokov. V princípe ide
o koncept siete s poprepájanými objektmi rozličných typov.
Prepojenie zariadení by malo byť bezdrôtové a malo by priniesť
nové možnosti vzájomnej interakcie nie len medzi jednotlivými
systémami a tiež priniesť nové možnosti ich ovládania,
sledovania a zabezpečenia pokročilých služieb. Problémom sú
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zásobovať domácnosť potrebným tovarom. V službách sa
očakáva využitie v sledovaní a analýze dát v energetike,
v turistickom priemysle, zdravotníctve, v riadení dopravných
systémov, či dokonca v marketingu. Vecami v koncepcii
Internetu vecí sa však myslia aj implantáty monitorovania
činnosti srdca, biočipové vysielače na farmách chovu dobytka,
automobily so zabudovanými senzormi, odolné zariadenia
asistujúce požiarnikom pri hľadaní a záchranárskych prácach, či
rarita ako monitorovanie rastu mušlí pri ich chove v pobrežných
vodách. Internet vecí je ešte len na začiatku a už sa začína
hovoriť o jeho ďalšom stupni, o Internete všetkého (IoE –
Internet of Everything), ktorý prepojí dovedna ľudí, veci,
procesy a dáta. Internet všetkého so sebou podľa popredných
predstaviteľov prinesie nové spôsoby, akými budú ľudia
pripojení na Internet. Internet všetkého Cisco definuje ako,
ďalší stupeň, ktorý prepojí prostredníctvom Internetu dokopy
ľudí, procesy, dáta a veci.
Dnes sa väčšina z nás pripája prostredníctvom rôznych
zariadení, ako sú počítače, televízia, tablety či smart telefóny.
Koncept Internetu všetkého očakáva sa, že v blízkom období
budú ľudia pripojení na Internet tiež prostredníctvom rôznych
senzorov. Umožňovať to budú miniatúrne a veľmi lacné čipy,
schopné bezdrôtového pripojenia k Internetu.

snímajúce počasie a vlastnosti pôdy, ktoré umožňujú
optimalizovať zavlažovanie a hnojenie poľnohospodárskej
pôdy a eliminujú potrebu fyzickej kontroly. Digitálne
billboardy v Japonsku sledujú okoloidúcich, vyhodnocujú,
o aký typ spotrebiteľov ide, a na základe toho
prispôsobujú zobrazený obsah. RFID identifikátory
umiestnené na výrobkoch umožňujú sledovať ich pohyb
v rámci distribučného reťazca a optimalizovať úroveň
zásob.
4.

Oblasti komerčného využitia Internetu vecí na sympóziu 1.-3.
apríla 2014 v Dubai Gartner zhrnul do štyroch základných
oblastí (Gartner, 2014):
1. Optimálnejšie využitie aktív
Internet vecí umožní optimálnejšie využitie kapacity alebo
disponibilného prevádzkového času objektov, ktoré dokážu
vyhodnocovať svoj stav a informovať o ňom v reálnom
čase. Nemusí sa jednať iba o zariadenia, ale aj o miesta,
ako napr. zasadacie miestnosti alebo parkoviská.
Spoločnosti, ktoré prevádzkujú zariadenia umiestnené
u zákazníkov alebo v teréne, ako napr. kávomaty,
automaty na predaj nápojov a občerstvenia, alebo zberné
odpadové nádoby, môžu vďaka komunikácii s jednotlivým
zariadeniami optimalizovať plán ich dopĺňania, resp.
vyprázdňovania a ušetriť tak čas a náklady na ich fyzickú
návštevu.

služieb

Vlastná inteligencia spotrebičov a ich komunikácia cez
internet
Internet vecí je najmä o komforte pre používateľa. Inteligentné
spotrebiče ľuďom ušetria starosti a čas, ktorý môžu využiť iným
spôsobom. Aby spotrebiče mohli medzi sebou ale aj
prostredníctvom internetu komunikovať musia byť postavené
na určitej softvérovej platforme. Systém určuje, čo potom tieto
zariadenia po stránke softvéru dokážu a čo od nich možno
očakávať. Podobné je to aj so spotrebnou elektronikou, ktorá
potrebuje obslužný softvér na to, aby mohla vhodnou formou
komunikovať so svetom.
Internet vecí – digitálne prepojenie objektov, ktoré dokážu
vďaka zabudovaným senzorom zbierať a v elektronickej
podobne odosielať a prijímať dáta. Klesajúce náklady na
implementáciu senzorov prakticky do akýchkoľvek objektov
okolo nás otvára obrovské príležitosti. Napríklad distribútor
tonerov do tlačiarní môže na diaľku monitorovať spotrebu
atramentu u svojich zákazníkov v jednotlivých regiónoch,
optimalizovať
výšku
zásob
a proaktívne
zákazníkov
upozorňovať na potrebu výmeny. Umožní ho rýchly
technologický pokrok a pokles nákladov na výrobu a integráciu
senzorov do objektov, čo umožní pripojiť prakticky všetky veci
okolo nás.
Chladničky, práčky, sušičky, termostaty a mnohé ďalšie
spotrebiče dnes už majú šiesty zmysel. Vďaka nemu vedia kedy
a na akú dlhú dobu majú spustiť pranie, vypočítajú zvyškovú
vlhkosť prádla, nastavia správnu teplotu pre skladovanie
rôznych druhov potravín a podobne. V budúcnosti ale dokážu
omnoho viac. Napríklad odpozorujú návyky členov domácnosti,
cez internet im pošlú správu ak niečo nie je v poriadku, či si
sami objednajú chýbajúci prací prášok alebo mlieko a smotanu.
Spotrebnú elektroniku skrátka čaká hromadná “internetizácia”.

Speňažovanie aktív na základe ich skutočného
využitia
Internet vecí umožní fakturáciu za využívanie aktív na
základe ich skutočného používania. Príkladom je poistenie
motorových vozidiel, ktorého výška závisí nielen od typu
a ceny vozidla, ale aj od počtu najazdených kilometrov,
spôsobu jazdy (napr. agresívne jazdenie) a miest, na ktoré
vodič
jazdí
(pay-as-you-drive,
pay-how-you-drive).
Umožnia to telematické systémy zabudované výrobcami
v automobiloch, ktorí môžu tieto dáta predávať
poisťovniam. Technológiu Internetu vecí možno využiť aj
na sledovanie objemu prepravovaného tovaru, vyťaženia
kapacity, či spotreby paliva. Pre firmy prináša nové
možnosti, ako napr. zníženie investičnej náročnosti
vďaka nahradeniu kapitálových investícií platením za
skutočné užívanie, lepšie plánovanie opráv a údržby
používaných aktív, či sledovanie životného cyklu produktu.

3.

alebo

Distribučný reťazec sa fyzicky končí v momente, keď je
produkt dodaný finálnemu zákazníkovi. Ak je však produkt
digitálne pripojený, reťazec existuje naďalej a umožňuje
dodávať ďalšie digitálne služby a produkty. Príkladom
môže byť zasielanie varovného signálu používateľovi
zariadenia o tom, že hrozí poškodenie súčiastky alebo jej
prehriatie, automatické sťahovanie aktuálnejších verzií
aplikácií, ktoré zariadeniu poskytnú nové funkcionality,
alebo sťahovanie a prehrávanie filmov na sedadlách
železničných vagónov. Medzi odvetvia, ktoré budú
z Internetu vecí najviac benefitovať, patria podľa Gartner
najmä
výroba,
zdravotníctvo
(napr.
monitoring
zdravotného stavu pacientov v domácnostiach, športové
odevy, ktoré zaznamenávajú výkony a fyzický stav
športovca), a poisťovníctvo, ktorému vzdialený monitoring
a zber dát umožní lepšie riadenie a predchádzanie rizika.
Výrazné benefity môžu získať sieťové odvetvia
(monitoring a riadenie sietí), ale aj poľnohospodárstvo
(monitorovanie počasia a pôdy).

Možnosti využitia Internetu vecí

2.

Poskytovanie
informácií
prostredníctvom objektov

Monitorovanie systémov, procesov a okolia
Do tejto kategórie patria technológie na sledovanie
výrobných procesov a ich optimalizáciu, či senzory
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Na internet budú pripojené nie len práčky, ale aj varné kanvice,
kávovary či centrálny zabezpečovací systém. V podstate sa
výrobcovia v najbližších rokoch budú snažiť urobiť z “hlúpych”
zariadení inteligentné.
Od roku 2014 už môže inteligentná váha pomocou
bezdrôtového prenosu oznámiť nameraný údaj aplikácii
v mobilnom telefóne. Aplikácia môže mať vďaka zabudovaným
senzorom prehľad o denne nachodených krokoch, intenzite
fyzickej aktivity (chôdze, beh, cvičenie), prekonané vzdialenosti
a prevýšenia
(pomocou
polohovému
systému
GPS),
prostredníctvom športového náramku potom môže byť
sledovaný tep, teplota tela i okolia, vlhkosť a podobne.
Zo všetkých získaných údajov je potom možné človeku
odporučiť zmenu intenzity záťaže, návštevu lekára, ale
i oznámiť všetko na sociálnych sieťach na zvýšenie motivácie
a ďalšie povzbudenie. (Vyleťal, 2013)
Miniatúrna inteligentná sonda schopná bezdrôtového
pripojenia k Internetu, napr. vo forme „cukríka“, ktorá po
prehltnutí zisťuje stav tráviaceho traktu pacienta a odosielať
tieto informácie lekárskym kolektorom prostredníctvom
zabezpečeného internetového pripojenia. Okrem prehĺtania
možno komunikačnú jednotku so senzormi implementovať do
okuliarov náramku, hodiniek, opasku, prívesku, prsteňa
náušnice a inde.
Vedci tiež dlhšiu dobu pracujú na biologicky rozložiteľnej
„nálepke“ (napr. vo forme tetovania) (Cimbora, 2014), ktorá
monitoruje viaceré životné funkcie človeka teplotu a elektrofyziologické signály, vydávané srdcom alebo svalmi a súčasne je
schopná merať základné aktivity mozgu prípadne ďalšie. Teraz
sa vedci snažia „nálepku“ upraviť tak, aby mohla prenášať
namerané údaje bezdrôtovo napr. do smart mobilného telefónu
a ďalších zariadení. V predaji by sa „nálepky“ mohli objaviť už
v priebehu budúceho roka. Okrem „cukríčkov“ a „samolepiek“
sa počíta tiež s inými spôsobmi implementácie Internetu
všetkého napr. všívaním senzorov do oblečenia. Do komerčného
predaja by mala ísť v priebehu budúceho roka.
V súčasnosti sa internet vecí stále formuje a hlási sa k nemu
čoraz viac firiem napríklad Microsoft, Samsung alebo čínsky
Huawei, aj spoločnosť Google. Dôležité ale je, aby si zariadenia
medzi sebou rozumeli, bez ohľadu na to, na akej platforme
bude postavený ich operačný systém. OS Android určený pre
zariadenia “Internetu vecí” si vystačí iba s 32 MB RAM uvádzajú
informácie o projekte BRILLO na konferencii Google I/O, ktorá
sa konala 28.-29. mája 2015. Limitujúcim faktorom je
nevýkonný hardvér, ktorý takéto spotrebiče obsahujú.
Protokol Bluetooth 4.2 definuje protokol 6LoWPAN, ktorým
komunikujú „inteligentné žiarovky“, napr. pokiaľ bude televízia
schopná naviazať kontakt so žiarovkou, bude možné zaistiť
optimálne nastavenie farebnej teploty svetla, ktorou žiarovka
svieti vo vzťahu k aktuálnemu nastaveniu jasu a farebnej
teploty obrazovky televízora, čím sa zlepší používateľský
zážitok.
Významné IT firmy vo svete prognózujú, že sa k Internetu
začnú pripájať veci, ktoré sú zatiaľ offline (teda nepripojené
a nepripojované). Odpadkové koše, okuliare a tiež mosty,
semafory, závory, cestné značky, zvislé, vodorovné maľované,
dočasné, premenlivé aj keď sú znečistené, otočené, ulomené až
po čerstvé alebo dopečené pečivo.
Hoci už dnes sa niektoré zariadenia a výrobky môžu pripájať
na Internet alebo komunikovať navzájom, stále nie je
k Internetu pripojených 99,4 % vecí. Práve v pripájaní
predmetov, u ktorých si zatiaľ nedokážeme predstaviť, že by
boli online, vidíme obrovský potenciál, ktorý by ľudskej
spoločnosti prinášal zaistil predpoklad ďalšieho rastu
ekonomického rozvoja a zlepšenia stavu prírodného prostredia.
V dobe Internetu všetkého budú veci podľa popredných lídrov

v elektronike schopné merať viac dát, porozumieť kontextu
a poskytnúť viac empirických informácií. Senzory tak môžu byť
zabudované napríklad do mostov, kde budú nepretržite
monitorovať stav ich konštrukcie. Rovnako tak sa s nimi
v budúcnosti môžeme stretnúť na veciach každodennej potreby
či na požívatinách, napríklad na bielkovinách, zelenine,
obaloch… (Šebej, 2014)
Viaceré konzorcia sa zamerali na intenzívny rozvoj oblasti
smart (inteligentných) systémov (SMART - Self-Monitoring,
Analysis and Reporting Technology) pre automobily. Hoci sú
zatiaľ tieto systémy v ranej fáze vývoja, už existujú konkrétne
riešenia, ktoré dokážu rozpoznať semafor a replikovať jeho
svetlá, preniesť na displej interiéry automobilu. Vodičom sa tiež
zobrazí informácia, za akú dobu dôjde k zmene signálu.
Predvádzané sú tiež systémy, vďaka ktorým je vozidlo
schopné sledovať aktuálne prostredie a napr. dokáže
automaticky spomaliť alebo zastaviť, ak pred ním idúci
automobil spomalí. V spolupráci s výrobcami automobilov sú
pripravované systémy, ktoré kombinujú pripojenie k 3G, 4G,
LTE mobilné siete, podporujú interné a externé WiFi, Bluetooth,
spojenie so satelitom a technológii DSRC (Dedicated ShortRange Communications) určenú špeciálne pre automobily
a využívajúce IEEE 802.11 p (Reardon, 2013)
Vďaka senzorom pripojeným na Internet bude možné riešiť
aj problémy, ktoré trápia niektoré mestá. Smart systémy by
napríklad mohli vodiča naviesť k najbližšiemu voľnému
parkovaciemu miestu. Podľa Anila Menon, prezidenta Smart +
Connected Communities, je síce v dnešnej ekonomickej situácii
zložité presvedčiť predstaviteľa samospráv po celom svete, aby
do podobných riešení investovali, ale pádnym argumentom
môže byť následná finančná úspora a zvýšenie kvality života.
(Reardon, 2013)
Ak efektívnejšie využijete dostupné parkovacie miesta, nie
je nutné investovať do budovania nových. Ponuka blízkych
parkovacích miest na iných parkoviskách. Na Internet by mohli
byť pripojené podľa Menona napríklad aj odpadkové koše.
Vďaka senzorom by smetiari presne vedeli, ktoré koša je treba
vysypať, a mohli by tak zefektívniť nasadenie techniky
a personálu. Novátori chcú byť tými, kto poskytne Internetu
všetkého infraštruktúru a riešenia, na ktorej budú môcť ostatní
stavať svoje vlastné produkty a aplikácie. Zdôrazňujú, že
vyznávajú sieťovú neutralitu, a v súčasnej dobe pracujú na
riešení, ktoré by umožnilo vzájomnú komunikáciu existujúcich
protokolov, ktorých je dnes viac ako sedemdesiat. (Cimbora,
2014)
Podobné projekty vznikajú podľa Menona iba v takých
mestách, ktoré riadia vizionári schopní sa dohodnúť so svojimi
politickými konkurentmi na tom, že projekt bude pokračovať aj
v prípade výmeny vládnucej garnitúry. Podmienkou je tiež
schopnosť
akceptovať
globálne
štandardy
a
prijať
zodpovedajúce pravidlá, ktorými sa používania chytrých
technológií bude riadiť. Nutná je tiež účasť súkromného
sektora.
Tiež v oblasti dát má Internet všetkého priniesť zmenu.
Teraz väčšina zariadení zbiera dáta a odosiela ich cez Internet
do nejakého centra, kde sú tieto údaje následne spracované
a analyzované. Avšak schopnosti zariadení pripojených
k Internetu sa stále zdokonaľujú a možno predpokladať, že
v blízkej budúcnosti budú údaje v potrebnej miere analyzovať
koncové zariadenia sami a budú poskytovať nie iba
predspracované dáta, ale spracované, verifikované informácie.
Zdá sa, že je pred nami vzrušujúca éra, ktorá podobne ako
internet, prinesie vznik ďalšieho odvetvia a nových svetových
technologických lídrov.
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Záver
Vizionári tvrdia, že Internet prechádza premenou. Hovorí sa
o koncepte
„Internet
of
Everything“,
ktorý
prepojí
prostredníctvom Internetu dokopy ľudí, bytosti, rastliny,
procesy, údaje a veci. V oblasti zdravotníctva možno vidieť
veľkú príležitosť. Populácie v rozvinutých krajinách starnú,
rovnako ako lekári. Pomôcť by mali smart systémy podobné
tomuto, ktoré umožnia vykonávať diagnózu na diaľku.
O detského pacienta sa s pomocou lekára na diaľku dokáže
postarať zdravotná sestra. Ďalšou obrovskou oblasťou je
starnúca populácia a hlavne skupina seniorov ktorí potrebujú,
dohľad, radu, pomoc, starostlivosť.
Krátky prehľad, podnet pre internet všetkého (IoE) prináša
aktuálnu orientáciu pre čitateľa. Do najbližšieho obdobia
predstavujú jednu z ciest potrebných pre nové myšlienky
a nápady v technológiách. Tieto informácie poskytujú náznaky,
základné
orientácie
v
oblastiach
rozvoja
internetu
a technológiách poznania.
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NÁVRH A VERIFIKÁCIA PROBLÉMOVÉHO VYUČOVANIA V STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE
THE DESIGN AND VERIFICATION OF PROBLEM TEACHING IN SECONDARY VOCATIONAL SCHOOL
Ľubomír ŽÁČOK, Milan BERNÁT
Abstrakt
Problémové vyučovanie patrí medzi novšie koncepcie vyučovania. Autor vedeckej štúdie analyzuje problémové vyučovanie v súčasnej
škole. V druhej časti štúdie uvádza konkrétny návrh postupu realizácie problémového vyučovania vo vyššom strednom vzdelávaní.
Posledná časť vedeckej štúdie má empirický charakter. V tejto časti je uvedený postup realizácie pedagogického experimentu. Autor
štúdie kvalitatívne a kvantitatívne analyzuje získané údaje realizované v rámci pedagogického experimentu.
Kľúčové slová: problémové vyučovanie, žiak, pedagogický experiment, návrh, analýza, stredná odborná škola
Abstract
Problem teaching is among the newer concept of teaching. Author of scientific study analyzes the problem teaching in the
current school. In the second part of the study provides a concrete proposal for the implementation of the process of problem
teaching in upper secondary education. The last part of the scientific study is empiricalin nature. This section describes
the implementation of the teaching experiment. Author of the study qualitative and quantitative analysis of the data obtained
implemented within the teaching experiment.
Key words: problem teaching, pupil, pedagogical experiment, design, analysis, secondary vocational schools
1.

riešením problémov, či už teoretických, alebo praktických, ktoré
je potrebné prekonať na základe tvorivého myslenia a činnosti.

Analýza problémového vyučovania v súčasnej škole

Problémové vyučovanie vzniklo koncom 19. storočia v USA
a jeho filozofickým základom bol pragmatizmus. J. Dewey je
okrem iného považovaný za iniciátora požiadavky učiť sa

Problémové vyučovanie patrí medzi rozšírené koncepcie
vyučovania. Tento pojem zahŕňa stratégie a väčšie množstvo
vyučovacích postupov, ako sú napr. discovery learning – učenie
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objavovaním, heuristické vyučovanie, inquiry teaching –
pátracie vyučovanie, tvorivé vyučovanie, guided discovery –
riadené objavovanie. Majú spoločné aktivity, a to rozvíjanie
tvorivých schopnosti žiakov, osvojovanie si poznatkov,
rozvíjanie tvorivého myslenia, samostatnosť a poznávaciu
motiváciu.
V problémovom vyučovaní je žiak stavaný pred problém,
ktorý musí vyriešiť. Pedagóg nedá žiakom hotové poznatky, ale
ich motivuje, usmerňuje v hľadaní spôsobov a prostriedkov
riešenia úloh. Pri hľadaní riešení si žiaci rozvíjajú svoje
schopnosti a osvojujú nové vedomosti a zručnosti.

1.2 Ukážka realizácie problémového vyučovania
v strednej odbornej škole
V študijnom odbore Odevný dizajn, v prvom ročníku
navrhujeme problémové vyučovanie s využitím šiestich faktorov
tvorivosti.
Študijný odbor:
Ročník:
Vyučovací predmet:
Tematický celok:
Téma:

1.1 Ciele problémového vyučovania

Odevný dizajn
prvý
Technológia
Dámska sukňa
Dámska sukňa – návrh modelu sukne
z károvaného materiálu.

Cieľ vyučovacej hodiny:
Žiak vie využiť károvaný materiál na vytvorenie návrhu sukne.
Ovláda konštrukčné riešenia strihov. Vie ich aplikovať pre
konkrétne potreby vytvorenia návrhov sukne. Ovláda
technologický postup zhotovenia základnej dámskej sukne.
Typ vyučovacej hodiny:
Kombinovaná hodina, problémová, s využitím faktorov
tvorivosti.
Počet hodín:
Štyri vyučovacie jednotky – 4 vyuč. hodiny po 45 minút.
Organizačná forma vyučovania:
Frontálna, skupinová
Vyučovacie metódy:
Motivačný rozhovor, problémový výklad, heuristická metóda,
samostatná práca žiakov.
Vyučovacie zásady:
Zásada primeranosti, uvedomenosti, názornosti, trvácnosti,
spojenia teórie s praxou, vedeckosti.
Učebné pomôcky a didaktická technika:
Učebnice Technológia 1. roč. SPŠO, PC - prezentácia
v PowerPointe s témou Dámska sukňa, základné učebné
pomôcky - praktické ukážky vzorkovníkov - rázporkov na sukne,
zipsové rázporky, vzorkovníky pásových okrajov na sukne,
obrázkový materiál rôznych druhov a modelov sukne,
vzorkovník tkanín materiálov.
Medzipredmetové vzťahy:
Všetky odborné predmety v danom študijnom odbore – Náuka
o materiáloch, Konštrukcia a modelovanie odevov, Navrhovanie
a Odevná tvorba. Učivo v týchto predmetoch v rámci obsahu
učiva na seba nadväzuje.

Medzi hlavné ciele problémového vyučovania patrí rozvoj
tvorivých schopností a príprava na tvorivú prácu. Každý človek
v živote prekonáva problémy, ťažkosti, prekážky, a preto by
škola mala rozvíjať schopnosti u žiakov riešiť problémy,
prekážky, osvojiť si metódy riešenia problémov (Turek, 1998).
Problémová situácia obsahuje dve stránky:
a) predmetovo – obsahovú: zručnosti a základné vedomosti
zodpovedajúce vecnému obsahu situácie,
b) motivačnú: záujem o riešenie, osvojenie si zručností
a nových vedomostí.
Problémová úloha môže mať rôznu formu, môže to byť
grafická, praktická či počtárska úloha, zadanie, otázka, projekt.
Požiadavky pri problémových situáciách:
 Vychádzať zo životnej situácie, aby žiakov motivovala
a upútala ich pozornosť,
 Má byť spätá s osvojovaným učivom, logicky z neho
vyplývať,
 Problémová úloha má byť dostatočne náročná, zložitá,
súčasne dostupná pre jej riešenie,
 Musí obsahovať neznámy prvok, navodenie problémovej
situácie.
Problémovú úlohu nemôžeme riešiť príkazom, nátlakom, lebo
čím väčší nátlak tým sú menej výrazne výsledky v tvorivom
myslení. Preto je potrebné vytvoriť správnu atmosféru,
stimulatívne prostredie, istotu, bezpečie na vyjadrenie svojich
myšlienok, názorov, postojov. Týmto sa podporuje úprimnosť
vo vzťahu pedagóg – žiak, žiak – žiak, sebadôvera,
sebarealizácia, rešpektovanie a uznávanie postojov a pocitov,
empatia (Turek, 2008, s. 374 – 377).
Zadať problém nie je jednoduché, je nevyhnutné si ho
dobre premyslieť. Už zadanie otázky môže byť u niektorého
žiaka problém. Vo všetkých úlohách je niečo určené, zadané, čo
má žiak hľadať, vyriešiť, určiť (Argalács, 1984, s. 7).

Štruktúra a priebeh vyučovacej jednotky
1. Organizačná etapa (3 min.). Zápis do triednej knihy,
kontrola prítomnosti žiakov, overiť donesené školské pomôcky
a obrázky modelov sukne.
2. Motivačná etapa (15 min.). Motivačná otázka učiteľa: Čo
rozumiete pod pojmom dámska sukňa? Odpoveď žiakov: Sukňa
je ženský, vrchný sukňovitý odev, je samostatnou súčasťou
odevu pre ženy, rôznym strihovým riešením docielime jej
rozmanitosť na každú príležitosť. Motivovať žiakov k záujmu
o nové učivo názornými ukážkami vzorkovníkov dielčich častí
sukne, zipsových rázporkov, vzorkovníky rôznych druhov
károvaných materiálov. Žiaci diskutujú, zapájajú sa do
rozhovoru, zopakujú si predchádzajúce učivo, čím učiteľ
nadviaže na tému vyučovacej hodiny ﴾v počte štyroch
vyučovacích hodín﴿, „Návrh modelu sukne z károvaného
materiálu“.
Žiaci vytvoria štyri skupiny po troch žiakov, rozdelia sa do
skupín spontánne. Prácou v skupinách sa budú žiaci podieľať
na tvorbe návrhov pružnejšie, budú sa dopĺňať, nabádať,
vytvárať množstvo kombinácii, zároveň aj skupiny medzi sebou.

Obrázok 1 Schéma problémovej úlohy (Zdroj: Turek, 1998, s.
141)
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3. Expozičná etapa 16 min.: Zadanie problémovej úlohy:
„Zhotoviť návrh modelu sukne z károvaného materiálu“.
Aplikovaním problémového výkladu učiteľ názorne prezentuje
žiakom tému učiva pomocou prezentácie v MS PowerPoint.
Heuristickým rozhovorom zaujmeme žiakov, prezentujeme danú
tému (rozdelenie druhov sukne, stručná charakteristika
jednotlivých druhov sukní). Žiaci pozorne počúvajú, pozerajú
návrhy a nákresy sukne.
Žiaci majú možnosť sa aktívne zapájať do prezentovania
učiva vyučujúcim. Veľký dôraz kladú na možné návrhy modelov
sukní, slovne opíšu modely a rôzne technologické postupy
zhotovenia modelov sukní. Žiaci systematicky pozorujú
a vnímajú prezentáciu obsahu učiva učiteľom, ktorý aktívne
zapája žiakov do diskusie.
4. Fixačná etapa (90 min). Problémová úloha pre žiakov
„Vypracovanie úloh s uplatnením faktorov tvorivosti“. V danej
etape je veľmi dôležité zopakovať všetky nosné informácie,
zadania a úlohy. Žiaci v skupinách a začínajú pracovať - tvoriť,
navrhovať modely sukní. Učiteľ plní funkciu pozorovateľa, prácu
žiakov dopĺňa stručnými pokynmi, ktoré by mali povzbudzovať,
motivovať a nabádať žiakov. V tejto etape žiaci vytvárajú
nákresy,
návrhy,
opisy
a technologické
postupy
novovznikajúcich modelov.
Zadanie úlohy žiakom: Navrhnite čo najväčší počet rôznych
tvarov sukní.
Riešenie úlohy: Žiaci sa vzájomne sa dopĺňajú, čo jeden
navrhne, druhý doplní o ďalší prvok. Všetky nápady dôsledne
zaznamenávajú, kreslia, zapisujú. Farebný károvaný materiál
uplatňujú na rôznych návrhoch sukne:
1. Dvojdielna sukňa strihaná s károm kolmo, v dolnej časti
našitý zvonový volán.
2. Dvojdielna sukňa s rovným sedlom, vzor na sedle strihať
šikmo.
3. Sukňa so sedlom strihaným vodorovne, káro kolmo, spodnú
časť sukne strihať šikmo a nariasiť do sedla.
4. Sukňa členená s asymetrickým sedlom, kombinovať
otočenie károvaného vzoru.
5. Sukňa strihaná kosmo, s rázporkami v bočných krajoch.
6. Osemdielna sukňa, tvarované diely sukne v dolnej časti, čím
vytvárajú ozdobný volán.

o schopnosť žiakov vytvárať rôznorodé riešenia jedného
základu v iných obmenách. Platí tu pravidlo navrhnutia čo
najviac a najrozmanitejších kombinácií nápadov.
Úloha žiakom: Každá skupina si vyberie jeden strih sukne
a vymyslí alternatívny tvar sukne podobný základnému strihu
sukne.
Vypracovanie úlohy: Prvá skupina si vybrala rozšírenú líniu
a modelovú úpravu v tvare šesťdielnej sukne vytvorila
v nasledovných variantoch.
1. Diely
sukne
vystrihnúť
v tvare
rovnoramenných
lichobežníkov a napasovať károvaný vzor.
2. Diely sukne v tvare lichobežníka s jednou stranou kolmou,
vzor je kolmý a na druhej strane šikmý, vzor sa nenapasuje.
3. Diely sukne v tvare rovnoramenného lichobežníka, ale zošité
len z časti, vytvárajú vo švoch rázporky.
4. Diely sukne strihať striedavo kolmé lichobežníky
a lichobežníky strihané kosmo, vyjde striedavo jeden diel
kolmý, jeden šikmý, je ich šesť, budú sa striedať, vzor
netreba napasovať.
5. Diely sukne strihať všetky kosmo vzor kára sa dá
napasovať.

Obrázok 3 Návrh sukne (úloha zameraná na flexibilitu)
Originalita v tvorbe návrhov sukne znamená schopnosť žiakov
vyprodukovať niečo neobvyklé, netradičné. Voľnosť fantázie
a jej uplatnenia sa v realite najviac oceňuje.
Úloha žiakom: Navrhnite vtipné, bystré, nápadité sukne, čo
doteraz ešte nikto nevymyslel.
Odozva žiakov: Žiaci v tvorbe návrhu sukne z károvaného
materiálu dali kreativite úplnú voľnosť, vytvorili, uplatnili
a zdokumentovali netypické modelové riešenia:
1. Rôzne netypické sukne so záhybmi, v kombinácii so sedlom,
strihať vzor kára v rôznych smeroch a kombinovať veľkosť
a farebnosť.
2. Sukňa prestrihnutá šikmo od pravého bočného okraja
k ľavému bočnému okraju, na dolný okraj našiť tvarovaný
polkruhový volán, vzor kára zaujme na pohľad.
3. Model sukne strihaný atypicky od bočných okrajov do stredu
sukne kosmo, bočné diely kolmo.
V tejto tvorivosti sa uplatnilo veľa návrhov ako originálne,
možností riešenia a návrhov je veľmi veľa, žiakom sa práca
darila.

Sukňa s volánom

Kruhový volán na sukňu

Obrázok 2 Návrh sukne (úloha zameraná na fluenciu)
Skupiny žiakov majú tvoriť rôzne varianty sukne. Zatiaľ pracujú
v skupinách, pri práci sa vzájomne dopĺňajú. Snažia sa vytvoriť
čo najväčšie množstvo nápadov. V tejto časti vyučovacej
jednotky môžeme pozorovať súťaživosť žiakov medzi sebou.
V návrhoch sukne s prvkami flexibility žiaci navrhujú
a opisujú modely, kde je hlavnou úlohou jeden druh strihu
sukne vhodne skombinovať s riešením károvaného materiálu
v rôznych smeroch, čím vznikne množstvo variantov. Ide tu

Obrázok 3 Návrh sukne (úloha zameraná na originalitu)
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Návrhy riešenia žiakov:

Redefinícia je doplňujúci faktor tvorivosti v návrhu sukne. Je
to schopnosť žiakov zmeniť význam a použitie predmetov,
alebo ich častí, novým spôsobom, iným ako doteraz
zaužívaným.
Úloha žiakom: Navrhnite niečo nezvyčajné z materiálu
v tvare veľkého zrezaného kužeľa.
Vytvorenie návrhu žiakmi: Túto úlohu realizovali žiaci
prostredníctvom vyhotovenia návrhu a nákresu z tvarovaného
materiálu v tvare zrezaného rozloženého kužeľa. V našom
prípade je to tvarovaný materiál, ktorý môže byť použitý ako
zavinovacia sukňa, po prípade aj navlnená sukňa, ak sa
vystrihne materiál širší. Pri použití na sukňu sa našijú pútka na
navlečenie opasku, šnúrky na uviazanie a podobne. Riešení
návrhov materiálových kombinácií je veľa.

1. Navrhujeme tmavšie farby sukne (väčšia postava),
2. Podobná situácia na riešenie môže nastať aj pri malej
postave, ktorú treba opticky zvýrazniť, naskladaná sukňa so
sedlom, záhyby primeranej veľkosti, farebnosť materiálu
veselšia, oživiť červenou farbou.
3. Jednoduchá károvaná sukňa, pretvorená do šesťdielnej
tvarovanej nohavicovej sukne.
4. Návrh tvarovanej nohavicovej sukne z tvarovaného strihu
štvordielnej sukne, diely sa strihajú v tvare zrezaného
kužeľa.
Možností a nápadov riešenia je veľmi veľa, žiaci pri riešení
takýchto problémových úloh nemali veľké problémy. Táto
posledná časť zadania a vypracovania problémovej úlohy sa im
veľmi páčila.
5. Diagnostická etapa (16 min.). Učiteľ hodnotí výkony
žiakov. Zvolí slovné hodnotenie a povzbudenie žiakov v tvorivej
činnosti. Každej skupine oznámi klady a zápory ich modelových
návrhov. Upozorní ich aj na vzniknuté nedostatky, aby sa
v ďalšej časti vyučovania nefixovali a boli odstránené.
6. Aplikačná etapa (30 min.). Učiteľ zadá žiakom
neštandardizovaný didaktický test. Oboznámi ich s obsiahnutou
témou v didaktickom teste, s maximálnym dosiahnutým skoré,
klasifikačnou stupnicou a pod. Úlohou žiakov je vedieť aplikovať
nadobudnuté teoretické vedomosti a zručnosti z praxe, pri
vypracovaní úloh v didaktickom teste.
7. Záverečná etapa (10 min.). Na záver učiteľ stručne
zhodnotí priebeh vyučovacej hodiny. Poďakuje žiakom za
aktivitu pri plnení zadaných úloh. S výsledkami z didaktického
testu a vypracovaných zadaní učiteľ oboznámi žiakov na
nasledujúcej vyučovacej hodine. Zhodnotí celý priebeh
problémového vyučovania, ktoré prebiehalo vo vytvorených
spontánnych skupinách.

Obrázok 4 Návrh sukne (úloha zameraná ma redefinovanie)
Nasledujúcim faktorom pri tvorbe návrhov sukne môže byť aj
elaborácia. Chápe sa ako schopnosť žiakov vypracovať detaily
riešení, z ktorých sa skompletizuje celok. Žiaci majú k dispozícii
károvaný materiál rôznej veľkosti a farby vzoru.
Úloha pre žiakov: K modelu sukne vytvorte praktické aj
efektívne doplnky na zimné a jarné obdobie.
Žiaci v skupine navrhujú, kreslia jednotlivé doplnky
k sukniam. Dospeli k spoločným vytvoreniam týchto návrhov:
1. Sukňa strihaná kosmo z dvoch dielov, k nej doplnky šál,
taška, šatka v tvare trojuholníka, všetko farebne
skombinované.
2. Sukňa z rovného širokého pásu materiálu naskladaná,
previazaná viazačkou, k tomu doplnky, štucne na nohy
nariasené, z menšieho rovného tvaru materiálu a šál.
Vhodne sa všetko kárované doplní s jednofarebnými
pančucháčmi a tričkom.
3. Veselá farebná sukňa evokuje v mladých tvorcoch radosť,
nápaditosť, veselé farby slnka, leta, v pestrých károvaných
materiáloch, vyčarujú jednoduchú pohodlnú sukňu v páse s
navlečenou gumou, mierne rozšírený strih a našité malé
ozdobné volániky, (podobnou technológiou zhotovená
čelenka do vlasov).

2. Pedagogický experiment
Zaoberali sme sa problémom, do akej miery aplikácia
problémového vyučovania pomôže žiakom 1. ročníka pri
dosahovaní vyšších výkonov v kognitívnej oblasti, respektíve či
bude mať vplyv na stupeň dosiahnutých osvojených vedomosti.
V kontrolnej skupine (K) prebiehala výučba tradičným
spôsobom (žiaci neboli zapojení do problémového vyučovania)
a v experimentálnej skupine (E) žiaci boli zapojení do
problémového vyučovania. Po skončení výučby v kontrolnej
a experimentálnej skupine sme použili didaktický test pre
obidve skupiny na konci prirodzeného pedagogického
experimentu. Didaktický test (DT) bol určený pre žiakov 1.
ročníka študijného odboru Odevný dizajn. Pedagogický
experiment prebiehal v školskom roku 2013/2014. V základnom
súbore šesť stredných odborných škôl, v ktorých sa realizoval
študijný odbor Odevný dizajn. My sme náhodným výberom
(žrebovaním) vybrali do pedagogického experimentu jednu
strednú odbornú školu v Trenčianskom kraji.

H0: Výsledky dosiahnuté po skončení problémového vyučovania
v kontrolnej a experimentálnej skupine budú rovnaké.
H1: Respondenti experimentálnej skupiny dosiahnu po skončení
problémového vyučovania vyšší výkon v kognitívnej oblasti
v porovnaní s kontrolnou skupinou, kde bude výučba
realizovaná tradičnými metódami, bez zapojenia žiakov do
problémového vyučovania

Riešenie úlohy zadania károvanej sukne s prvkami senzitivity,
predstavuje citlivosť na problémy a schopnosť žiakov rozpoznať
praktické problémy alebo predvídať potreby, dôsledky situácie,
vidieť ich tam, kde ich iní bežne nevidia.
Úloha pre žiakov: Navrhnite zhotovenie sukne z károvaného
materiálu pre rôzne typy ženskej postavy. Skúste navrhnúť
modely pre postavy s väčšími rozmermi, menšími telesnými
rozmermi, ale aj pre bezproblémovú súmernú postavu.

Už z popisnej štatistiky (tabuľka č. 1) je zrejme, že žiaci
stredných odborných škôl experimentálnej skupiny zvládli učivo
úspešnejšie ako žiaci kontrolnej skupiny. Vypočítaný aritmetický
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priemer a smerodajná odchýlka boli vypočítané na intervale
spoľahlivosti: dolný interval: -95 %, horný interval +95 %.
Detailnejšiu popisnú štatistiku pre kontrolnú a experimentálnu
skupinu uvádzame v tabuľke 1.
Variačné rozpätie je určené minimálnou hodnotou 8
a maximálnou 20. Zistili sme, že dosiahnuté výsledky medzi
žiakmi sú rozdielne. Z grafu 1 je vidieť, že stredná hodnota
súboru pri kontrolnej skupine je rovná 15 a pri experimentálnej
skupine je rovná 18 (graf č. 2). Kvartilové rozpätie reprezentuje
oblasť stredných 50 percent hodnôt premenných, t.j.
u kontrolnej skupiny od 11 do 16,5 a u experimentálnej skupiny
od 14 do 19. Či sú tieto výsledky štatisticky významné, sme
zisťovali analýzou hodnôt. Aby sme mohli vybrať správnu
analýzu hodnôt, najprv sme museli skúmať predpoklad
o normálnom rozdelení pravdepodobnosti náhodných chýb.
Predpoklad
o
normálnom
rozdelení
pravdepodobnosti

náhodných chýb sme skúmali pomocou grafov normality rezíduí
a taktiež porovnaním rozptylov základných súborov. Obidva
grafy (graf č. 3 a graf č. 4) nie sú jednoznačne symetrické. Graf
normality rezíduí vytvoril priamku, resp. podoba normálnych
pravdepodobnostných grafov by mohla byť prijateľná. Použili
sme Shapiro – Wilkov test (obrázok č. 1, obrázok č. 2) na
zistenie náhodného výberu z normálneho rozdelenia. Zistili sme,
že W ≤ W´, v našom prípade je nepravdepodobné, že
testovacia vzorka pochádza z normalného rozdelenia. Taktiež
vypočítané rozptyly nie sú rovnaké. Na základe zistených
skutočnosti (nebol splnený predpoklad o normálnom rozdelení
súboru) sme sa rozhodli použiť neparametrický Kruskal –
Wallisov test. Kruskal – wallisov test (obrázok č. 3) sme použili
na zistenie existencie štatisticky významných rozdielov medzi
kontrolnou a experimentálnou skupinou.

Tabuľka 1 Popisná štatistika
skupina

N

Kontrolná
Experimentálna

100
100

priemer

medián

modus

14,11
16,30

15
18

16
18

Min.

Max.

rozptyl

8
9

20
20

12,89
10,70

Krabicový graf z Kontrolná skupina
Hárok1 v údaje_ 3v*107c

Sm.
odch.
3,59
3,27

Sm.
chyba
0,36
0,33

Šikm.

Špic.

-0,16
-0,79

-1,06
-0,44

Normál. p-graf:Kontrolná skupina
2,0

22

1,5
20

1,0

Oček. normál. hodnota

Kontrolná skupina

18

16

14

0,5
0,0
-0,5
-1,0

12

-1,5
10

Medián = 15
25%-75%
= (11, 16,5)
Rozsah neodleh.
= (8, 20)
Odlehlé
Extrémy

8

6

-2,0
-2,5
6

8

10

12

14

16

18

20

22

Hodnota

Graf 1 Medián, kvartilové a variačné rozpätie premenných
z výstupného testu v SOŠ (kontrolná skupina)

Graf 3 Vyhodnotenie normality náhodných chýb – graf
normality rezíduí v kontrolnej skupine

Krabicový graf z Experimentálna skupina
Hárok1 v údaje_ 3v*107c

Normál. p-graf:Experimentálna skupina
2,0

22

1,5
20

Oček. normál. hodnota

1,0

Experimentálna skupina

18

16

14

0,5

0,0

-0,5

-1,0
12

10

8

Medián = 18
25%-75%
= (14, 19)
Rozsah neodleh.
= (9, 20)
Odlehlé
Extrémy

-1,5

-2,0
8

10

12

14

16

18

20

22

Hodnota

Graf 2 Medián, kvartilové a variačné rozpätie premenných
z výstupného testu v SOŠ (experimentálna skupina)

Graf 4 Vyhodnotenie normality náhodných chýb – graf
normality rezíduí v experimentálnej skupine
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Obrázok 4 Shapiro – Wilkov test (kontrolná skupina)

Obrázok 5 Shapiro – Wilkov test (experimentálna skupina)

Kruskal-Wallis test
Variables: Kontrolná skupina, Experimentálna skupina
Groups = 2
df = 1
Total observations = 200
T = 18,36726
P < 0,0001
Adjusted for ties:
T = 18,556766
P < 0,0001
Obrázok 6 Kruskal – wallisov test

Vedecká štúdia bola vypracovaná s grantovou podporou
MŠVVaŠ SR pre projekt KEGA 002UMB-4/2015.

2

Nulovú hypotézu zamietame, ak H   1 -  (k-1) . Pre hladinu
významnosti α = 0,05 je oblasť zamietnutia určená hodnotou
2
2
kvantilu  1 -  (k-1) =  0,95(1) = 3,841. To znamená, že hodnota
testovacej štatistiky sa nachádza v oblasti zamietnutia nulovej
hypotézy. Z toho vyplýva záver, že výkony, ktoré dosiahli žiaci
kontrolnej a experimentálnej skupiny sú štatisticky rozdielne.
Taktiež vypočítaná p hodnota je príliš malá a teda nulovú
hypotézu zamietame. Záverom môžeme konštatovať, že
hypotéza H1 bola potvrdená. Sme si vedomí, že výskumná
vzorka nebola veľká, preto naše výsledky nemôžeme
zovšeobecňovať. Naše zistenia môžu byť návodom a inšpiráciou
pre vedeckých pracovníkov v oblasti pedagogických vied.
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3. Záver a odporúčania
Novšie
koncepcie
vyučovania
majú
svoje
miesto
a opodstatnenie vo výučbe technických a odborných predmetov
v súčasnej škole. My sme navrhli problémové vyučovanie
v študijnom odbore Odevný dizajn v SOŠ. Sledovali sme vplyv
navrhnutej novšej koncepcie vyučovania na výkony žiakov. Na
základe získaných a spracovaných údajov odporúčame:
 Aplikovať
do
vyučovania
technických
a odborných
predmetov ďalšie koncepcie vyučovania,
 Verifikovať novšie koncepcie vyučovania v edukačnom
procese.
Netreba zabúdať, že aj novšie koncepcie vyučovania treba
aplikovať do edukačného procesu uvážene a kombinovať ich
s tradičným vyučovaním.

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovcenská republika
e-mail: Lubomir.Zacok@umb.sk
doc. Ing. Milan Bernát, PhD.
Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove
Ul. 17. Novembra č.1, 081 16 Prešov, Slovcenská republika
e-mail: bernatt@centrum.sk

46

Časopis Technika a vzdelávanie, 4, 2015, č. 1

METÓDY VYTVÁRANIA INTERAKTÍVNEHO OBSAHU PRE PRÁCU S INTERAKTÍVNOU TABUĽOU
METHODS OF INTERACTIVE CONTENT CREATION FOR WORKING WITH A INTERACTIVE WHITEBOARD
Juliána LITECKÁ
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá metódami tvorby interaktívneho obsahu pre prácu s interaktívnou tabuľou. V úvode článku je rozoberaný termín
„interaktivita“ a jej význam vo vyučovacom procese. Interaktivita je tu chápaná ako prvok, ktorým dosahujeme efektívnejšie vytýčenie
cieľov a metódy sú spôsobom ako tieto ciele dosiahnuť. V článku je upriamená pozornosť na tvorbu multimediálneho obsahu, ktorý je
východiskovým pri tvorbe interaktívneho obsahu a jeho kvalita tak ovplyvňuje výsledný interaktívny obsah.
Kľúčové slová: interaktívna tabuľa, interaktívny obsah, interaktívne metódy, interaktivita
Abstract
The paper deals with methods of making interactive content to work with interactive whiteboard. In the beginning of the article is
dismantling the term "interactivity" and its importance in the educational process. Interactivity is here understood as an element which
achieves efficient setting of targets and methods are a way to achieve these goals. The article is to draw attention to the creation of
multimedia content, which is the starting point in the development of interactive content and thus affect the final quality interactive
content.
Key words: interactive whiteboard, interactive content, interactive methods, interactivity
Úvod

Príprava interaktívneho obsahu

Ak by sme hľadali pre termín „interaktivita“ jedinú univerzálnu
definíciu došli by sme k zisteniu, že zatiaľ neexistuje
jednoznačná, ktorá by tento termín definovala. Interaktivita
podľa Roba Covera nie je novým pojmom sprevádzaným iba
digitálne technológie, ale termínom zahŕňajúcim túžbu publika
po participácii na podstate diela, ktorá ľudstvo sprevádza od
dávnej histórie. Digitálne technológie sú z jeho uhlu pohľadu
iba nástrojom, ktorý nám participáciu uľahčujú a umožňujú
zdieľať (Cover, 2007).
Interaktívna výučba v škole patrí medzi moderné
a progresívne metódy. Interaktivita v priebehu vyučovacieho
procesu predstavuje dôležitý nástroj, ktorým je zabezpečovaná
fáza poznania. Interaktivita môže byť realizovaná formou
otázok, úloh, súťaží a pod., prostredníctvom ktorých študent sa
aktívne zapája do vyučovacieho procesu s cieľom lepšie
porozumieť učivu a dlhodobým zapamätaním. Samotná fixácia
učiva je spätá s činnosťou a jej výsledným vnímaním. Človek si
ľahšie zapamätá situáciu, ktorá je spätá s určitým pocitom.
Interaktívne tabule patria k technickým prostriedkom
vzdelávania, ktorými tieto vnemy dokážeme posilniť a využiť ich
k lepšiemu poznávaciemu procesu. Žiakom ponúka zábavnejšie
a menej stereotypné formy výučby, čím sa zvyšuje ich
motivácia k učeniu. Cieľom je zapojiť do procesu učenia
samotných študentov, ktorý už nie sú len pasívnymi
prijímateľmi informácií, ale spoluvytvárajú výučbu a aktívne sa
zapájajú do procesu vzdelávania.
Integráciou takejto techniky do vyučovacieho procesu
vznikol široko aplikovateľný nástroj s potenciálom posunúť
a zmeniť prípravu a priebeh výučby. Rozdiel medzi klasickým
zobrazením počítačového obrazu pomocou projektora a jeho
ovládaním myšou a zobrazením na interaktívnej tabuli a jeho
ovládaním pomocou tabule spočíva práve v maximálnom
zjednodušení ovládania – predvádzajúci priamo perom, alebo
prstom ovláda zobrazený objekt, čím naň sústreďuje pozornosť
publika. Takéto ovládanie alternuje kreslenie po tabuli kriedou
alebo fixkou, ale s využitím podkladového zobrazenia z počítača
so zmenami v reálnom čase. Zjednodušenie ovládania
z nepriameho na priame umožňuje lepšie sústredenie
pozornosti.

Štandardné tlačené učebné materiály sú už desaťročia stálou
základňou všetkých vzdelávacích systémov na celom svete.
Príchodom informačno-komunikačných technológii tieto učebné
materiály nadobúdajú nový rozmer. Učiteľ ako hlavný činiteľ nie
len vytvára tieto materiály prostredníctvom IKT, ale využíva ich
na sprostredkovanie a aplikáciu do vyučovacieho procesu napr.
formou interaktívnej tabule alebo projektora. Sprostredkuje tak
svoje poznanie výberom vlastných prostriedkov (obrázkov,
textu, úloh, animácii, simulácii a pod.) s cieľom dosiahnuť čo
najefektívnejšie poznanie u študentov. Preto pri procese
prípravy je potrebné dbať na samotnú prípravu t. j.
vypracovanie prezentovaných snímkov, určiť fázu poznávacieho
procesu, v ktorej má daný interaktívny prvok najefektívnejšie
pôsobenie, pritom dbať na to, aby nebol pre študentov všedný.
Pri návrhu interaktívnych učebných materiálov je potrebné
v prvom rade mať na zreteli základné pravidlá pre tvorbu
interaktívneho obsahu.
Tvorba multimediálneho obsahu
Obraz a zvuk je jedným zo základných vnemov človeka, ktorým
dokáže porozumieť. V technicky orientovaných predmetoch sú
obrázky východzím objektom pre opísanie javov a dejov,
ktorým je ťažké porozumieť alebo skrátene vysvetliť ich princíp.
Preto je potrebné venovať dôležitú pozornosť výberu vhodného
multimediálneho obsahu, ktorým to dokážeme dosiahnuť. Pod
pojmom multimediálny obsah rozumieme všetky obrázky, videá,
animácie, text a zvuk. S voľbou obrázka nesporne súvisí jeho
vhodnosť t. j. do akej miery dokáže reprezentovať princíp a jav
a samotná jeho kvalita. Pri vhodnosti je posudzovateľom
subjektívny názor samotného vyučujúceho odzrkadľujúci jeho
skúsenosti a cit pre vhodný výber. Z pohľadu kvality sú
jednoznačným ukazovateľom jeho technické parametre. Tu
narážame na základný rozdiel medzi tlačenou formou obrazovej
predlohy, ktorej charakteristickým technickým parametrom je
rozlíšenie obrázka, ktorá je udávaná prostredníctvom dpi (dots
per inch). Pri tlačenej forme odporúčaná veľkosť 300 dpi, ktorá
nám udáva veľkosť vytlačeného obrázka pri zachovaní tlačovej
kvality. Pri projektoroch je výhodou to, že obrázok zobrazený na
ploche monitora počítača je premietaný na plochu plátna alebo
tabule v podstate v rovnakom alebo obdobnom rozlíšení. Preto
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veľkosť obrázka je potrebné voliť podľa finálnej veľkosti na
zobrazovanej ploche. Je zrejmé, že ak obrázok nespĺňa
kvalitatívne požiadavky na zobrazenie ak je vo výslednej
veľkosti na monitore, rovnako bude premietaný na plochu
projektora alebo interaktívnej tabule.
S kvalitou obrazu je nesporne spojená aj veľkosť dát
a celková veľkosť multimediálneho obsahu, ktorá vplýva na
rýchlosť načítania obsahu a prácu s ním. Preto je potrebné
dbať na jeho optimalizáciu a vyladenie do potrebnej podoby.
Nástroje na optimalizáciu sú súčasťou väčšiny softvérov, ktoré
sú distribuované spolu s interaktívnymi tabuľami.

všetky požiadavky na zobrazenie a prácu sním. Preto je
potrebné si pred prípravou overiť nie len softvérové
zabezpečenie, ale aj technické parametre zobrazovacej jednotky
a prispôsobiť veľkosť snímkov výslednému pomeru strán.
Aktívne interaktívne prvky
Interaktivita pojem, ktorý sme si už definovali v samotnom
úvode. Ak interaktivitu vnímame ako túžbu publika participovať
je potrebné si určiť spôsob akým môžeme akúkoľvek
participáciu vyvinúť. Interaktívne tabule a spolu s nimi
distribuovaný počítačový softvér ponúkajú množstvo možností
ako takúto aktivitu vyvinúť. Samotný študent si tak môže
vlastným konaním vyskladať správnu odpoveď a podieľať sa
tak na samotnom procese. Učiteľ má možnosť ho kontrolovať,
usmerňovať, ale aj potvrdiť jeho riešenie a odpoveď. Vstupovať
do aktivít môžu aj ostatný študenti, formou súťaže alebo
individuálnych vstupov ďalších jednotlivcov. Takéto aktivity
rozvíjajú nie len poznávací proces, ale aj ďalšie osobnostné
vlastnosti.
Záver
Tvorba interaktívneho obsahu nesporne vyžadujú dobrú znalosť
práce s informačnými technológiami. V tomto smere je
potrebné na pedagógov vyvíjať vyššie nároky, aby tieto
technológie dokázali použiť v prospech dosiahnutia cieľov.
V kombinácii s dlhoročnými skúsenosťami a praxou tak môžu
vytvárať pútavý interaktívny obsah, ktorý dotvorí hodinu
o hodnotné vedomosti. Spolu s vedomosťami tak študenti
získavajú dojem, ktorý sa im viaže s určitou aktivitou, na ktorej
participovali čo im zvyšuje veľkosť zážitku z vyučovacieho
procesu.

Obrázok 1 Porovnanie kvality obrázka v tlačenej a premietnutej
podobe
Obrázky, video, animácie dokresľujú preberané učivo, popisujú
javy a princípy, ktoré by bolo komplikované popísať samotným
textom. Text však spĺňa dôležitú úlohu pri procese porozumenia
a fixácie. Pri texte je potrebné dbať na vyváženosť a voľbu
veľkosti samotného textu. Príliš veľa textu s malou veľkosťou
písma odpútava pozornosť a vedie k ťažšiemu porozumeniu.
Samotný text by mal byť členený do odrážkových častí
a vyjadrený heslovite a zrozumiteľne. Ak porovnáme veľkosť
písma a plochy, ktorú zaberá písmo s rovnakými znakmi
musíme voliť takú veľkosť, aby bola dostatočne viditeľná
a zároveň nezaberala potrebnú časť zobrazovanej plochy (Obr.
2).

Príspevok vznikol za podpory grantovej agentúry KEGA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z projektu:
„Metodika implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku
kompetenciám v príprave učiteľov techniky, fyziky
a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie.
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Obrázok 2 Porovnanie veľkosti písma a jeho vyplnenie
zobrazovanej oblasti
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POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ
POLYTECHNICAL EDUCATION FOR NURSERY SCHOOLS
Jarmila HONZÍKOVÁ
Abstrakt
Článek seznamuje čtenáře s polytechnickou výchovou v předškolním zařízení. Prezentuje průzkum oblasti práce s materiály.
Klíčová slova: polytechnická výchova, předškolní zařízení, práce s materiály
Abstract
The article introduces of polytechnical education for nursery schools. Presents a survey of the field of work with the materials.
Key words: polytechnical education, nursery schools, work with the materials
Úvod

Průzkum oblasti práce s materiály v praxi

V roce 2015 probíhají v České republice projekty ESF zaměřené
na polytechnickou výchovu v mateřské škole. Mnohým mladým
pedagogickým pracovníkům pojem polytechnická výchova je
zcela neznámý, i když to není pojem nový. Poprvé se tento
pojem objevil v učení Karla Marxe (1818 – 1883). Ten byl
zastáncem dělnické třídy a odmítal vykořisťování dětí prací.
V jeho učení se objevuje, v dějinách však nikoliv poprvé, že
pracovní výchova ve školách hraje dominantní úlohu. Práci
považuje za základ životní existence. Ovšem na druhé straně
připouštěl názor, že práce může být i výchovným prostředkem.
Pod širším pojmem výchova rozuměl nejen duševní výchovu,
ale také tělesnou výchovu a vojenský výcvik, a zároveň
i polytechnickou výchovu. Polytechnická výchova byla již v té
době chápána nejen jako pracovní výchova, ve které se dítě učí
pracovat s různými materiály a nástroji, ale zároveň i jako
výchova, kde dítě poznává zásady výrobních procesů. Pojem
polytechnická výchova se v českém školství objevoval až do
roku 1989. V současné době se navracíme k pojmu
polytechnická výchova, neboť je jasné, že nemůžeme děti jen
učit pracovat s materiály, ale musíme je také připravovat na
práci pro různá výrobní odvětví. Samozřejmě, že dnes má
polytechnický výchova poněkud jiný obsah, než měla
v předminulém století, ale smysl zůstává stejný – připravit děti
pro životní existenci (Mojžíšek, 1962).

Při práci s materiály by měl učitel mateřské školy využívat
rovnoměrně všechny dostupné materiály (Vargová, 2012). Při
našem průzkumu nás zajímalo, které materiály učitelé používají
nejčastěji, kde získávají pracovní náměty a materiál. Do
průzkumu bylo zařazeno 30 mateřských škol z Plzeňského kraje.
Průzkum byl proveden pomocí dotazníků.
Průzkum ukázal, že nejčastěji používaným materiálem
v předškolním zařízení je papír (graf č. 1), v omezené míře se
jedná o přírodniny a ostatní materiál, který je tvořen především
modelovací hmotou.

používaný materiál

papír
přírodniny
ostatní

Rámcově vzdělávací program pro mateřské školy

Graf 1 – četnost využívání materiálů v MŠ

RVP MŠ je členěn do pěti vzdělávacích oblastí, obsahy
jednotlivých oblastí se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a
podmiňují a ukazují tak na neustálou přítomnost všech oblastí.
Jednotlivé oblasti jsou koncentrovány kolem dítěte a odtud
i jejich názvy:
 Dítě a jeho svět.
 Dítě a jeho psychika.
 Dítě a ten druhý.
 Dítě a společnost.
 Dítě a svět.

Náměty pro svoji práci s dětmi hledají učitelé MŠ převážně na
internetu (graf č. 2). Zde se neprokázalo prokázat, zda právě
vyhledávání námětů na internetu ovlivňuje volbu materiálu,
neboť na internetu jsou k dispozici převážně náměty pro práci
s papírem.

náměty pro práci

Cílem výchovy pracovní ve všech oblastech RVP MŠ je rozvíjet u
dítěte psychomotorické dovednosti (Bajtoš, 2007), a to jak
v oblasti práce s materiály a s tím související poznávání
vlastností vybraných materiálů, poznávání práce s nástroji
a nářadím, tak i v ostatních oblastech jako jsou sebeobslužné
práce, konstrukční činnosti, didaktické technologie aj.
(Honzíková, 2013).

internet
vlastní
knihy

Graf 2 – četnost vyhledávání námětů
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Materiál pro práci zabezpečuje především zařízení, tedy
mateřská škola (graf č.3).

Závěr
Cílem výchovy a vzdělávání v mateřské škole je zdokonalit dítě
v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálněkulturní i environmentální. Polytechnická výchova propojuje tyto
oblasti zároveň i s moderními technologiemi, které děti
obklopují od nejútlejšího věku.

zabezpečení materiálu
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ROZVOJ TECHNICKEJ TVORIVOSTI ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL
THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL CREATIVITY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Daniel KUČERKA, Monika KARKOVÁ
Anotácia

Článok sa venuje technickej tvorivosti, jej vymedzeniu a praktickému výstupu. Píše o technickom konzorciu pri VŠTE a medzinárodnej
technickej olympiáde. Zameriava sa hlavne na praktické výstupy technickej tvorivosti, ktoré boli prezentované žiakmi stredných škôl vo
väčšine prípadoch združených technickým konzorciom.
Kľúčové slová: technická tvorivosť, technická olympiáda, technické konzorcium
Abstract

The article deals with the technical creativity, its definition and practical outcomes. It tells about technical consortium in VŠTE and the
international technical olympics. It mainly focuses on practical outcomes of technical creativity, which were presented by pupils of
secondary schools in most cases associated by technical consortium
Key words: technical kreativity, tecnical olympics, technical consorcium

50

Časopis Technika a vzdelávanie, 4, 2015, č. 1
Úvod

prezentujú nadobudnuté poznatky počas štúdia na reálnych
modeloch alebo úlohách, ktoré sú zadefinované na vyriešenie
problému alebo zostrojenie, či oprava zariadenia.
Prezentácia a funkčnosť výrobku, ktorý vznikol ako nóvum
v rámci technickej tvorivosti žiakov je pre študentov alternatíva
prezentovania sa na praktickej časti maturitnej skúšky. Modely
zostrojené na školách sa hodnotia i na súťažiach ako sú
technické olympiády. Študenti zapojení do takejto súťaže, či
olympiády sú motivovaní prípadným umiestnením a taktiež
v niektorých prípadoch známkou na maturitnom vysvedčení
(odpustenie praktickej časti maturity).
V tomto roku sa v Českých Budejoviciach konala
medzinárodná technická olympiáda, v rámci ktorej sa
prezentovali žiaci technických škôl so svojimi prácami. Zapojili
sa hlavne školy sústredené technickým a vzdelávacím
konzorciom pri Vysokej škole technickej a ekonomickej
v Českých Budejoviciach.

Technické
konzorcium
pri
Vysokej
škole
technickej
a ekonomickej v Českých Budejoviciach má svoj program. Svoje
miesto v tomto programe má aj Medzinárodná technická
olympiáda Technického konzorcia pri VŠTE. Prezentácie
súťažných exponátov sú výsledkom technickej tvorivosti
a kreativity študentov zúčastnených stredných škôl a obetavej
práce pedagógov, ktorí sú ochotní sa študentom venovať.
Súčasťou sústavy predmetov v jednotlivých technických
odboroch sú odborné technické predmety, prostredníctvom
ktorých študenti nadobúdajú a postupne rozširujú svoje
vedomosti a praktické zručnosti. Navyše stredoškolský učitelia
rozširujú možnosti aj rozvoja technickej tvorivosti žiakov cez
krúžkovú činnosť. Výsledkom ich spoločnej práce sú mnohokrát
funkčné technické modely, ktoré majú aj svoju technickú
hodnotu. Samozrejme, že táto činnosť musí byť podporovaná aj
riaditeľmi škôl, ktorí musia do tejto činnosti vkladať aj finančné
prostriedky na nákup materiálu.

Technické a vzdelávacie konzorcium pri VŠTE v Českých
Budejoviciach

Technická tvorivosť

Technické vzdelávacie konzorcium pri VŠTE vzniklo v roku 2013
ako súčasť podpory technických študijných odborov VŠTE
České Budejovice za účasti niektorých stredných škôl
technického zamerania z Juhočeského kraja. Zakladajúcimi
členmi boli SOŠSaE Velešín, VOŠ, SPŠ a SOŠŘaS Strakonice
a SPŠaS Tábor. Postupne sa rozrastalo o ďalšie školy JčK aj
netechnické (napr. Gymnázium Strakonice a i.) a stredné školy
zo Slovenska.
Konzorcium sa stretáva dvakrát v roku a rieši aktuálne
otázky odborného vzdelávania a spoluprácu s praxou pod
vedením Ing. Ludmily Opekarovej PhD. prorektorky pre prax
a vonkajšie vzťahy. Prvé stretnutie v kalendárnom roku má
spoločný program s Profesnou radou pri VŠTE, v ktorej sú
zastúpené významné firmy JčK (napr. Motor-Jikov ČB, Jihostroj
Velešín, Juhočeská hospodárska komora a i.).
Akcie v rámci konzorcia sú dané plánom činnosti
Technického
a vzdelávacieho
konzorcia
pri
VŠTE.
Nezastupiteľné miesto v tomto pláne má aj Medzinárodná
technická olympiáda stredných škôl. V tomto roku prebiehal jej
2. ročník.

Tvorivosť ako pojem je starý ako ľudstvo samo a je známy
každému jedincovi. Tvorivosť je schopnosť človeka vytvoriť
niečo nové, nepoznané. Tvorivosťou sa vyznačujú zväčša
umelci ako maliari, skladatelia, herci či spisovatelia.
V odbornom svete sa pojmom tvorivosť a jeho definovaním
zaoberalo
mnoho
odborníkov
v oblasti
pedagogiky
i psychológie.
V oboch sférach sa tvorivosť chápe ako nástroj
sebarealizácie osobnosti a výsostného naplnenia zmyslu života.
Je to prirodzená vrodená sila, ktorá poskytuje emocionálny
zážitok, relaxáciu a spokojnosť. (Uherová, Z., 2012, s. 52-56)
V procese edukácie je tvorivosť dôležitá v oblasti rozvoja
samostatnosti a myslenia žiakov. Využíva a rozvíja sa pri
výklade, kde sa učiteľ snaží podať učivo zaujímavo a používa
k tomu vyučovaciu metódu zvanú problémové vyučovanie. Na
týchto hodinách učiteľ zadá problém a žiaci sa snažia pomocou
dosiaľ nadobudnutých poznatkov problém vyriešiť. Využívajú
nie len spomenuté dosiaľ získané poznatky ale i logiku, fantáziu
a kreativitu, pomocou ktorých prichádzajú na nové riešenia
a získavajú tak nové informácie, ktoré im učiteľ v rámci
vyučovacej hodiny sprostredkoval.
Technická tvorivosť je teda podskupinou tvorivosti. Je
pomenovaná podľa oblasti činnosti jedinca a preferovaným
typom myslenia. Pri technickej tvorivosti sa preferuje technické
a analytické myslenie, kde je uprednostňovaná logika,
jednotlivé odpovede, analýza a hľadanie riešení, komplexnosť,
súčinnosť praxe a získaných poznatkov.(Kováč, M., 2003,
s. 100-103), (Šoltés, J., 2005, s.168-171)
I. Krušpán vo svojej práci preložil definíciu technického
myslenia od poľského psychológa E. Franusa, ktorý technické
myslenie definoval ako proces odrážania a využívania
prírodných zákonov a technických princípov v technických
výtvoroch a technologických procesoch. (Krušpán, I., 1985,
s. 47-58)
Medzinárodná
technická
technickej tvorivosti

olympiáda

ako

Medzinárodná
technická
konzorcia pri VŠTE

olympiáda

Technického

Súťaživosť je prirodzenou pre všetky vekové kategórie
v rôznych odvetviach. Žiaci stredných škôl si tiež radi zasúťažia
so svojimi výrobkami či funkčnými modelmi. Inak tomu nebolo
ani na 2. ročníku medzinárodnej technickej olympiády, ktorá
bola organizovaná na VŠTE ČB dňa 20. marca 2015.
Do súťaže sa prihlásilo deväť súťažných prác z Českej
a Slovenskej republiky. Z Českej republiky bolo päť prác (2x
SOŠSaE Velešín, 1x SPŠSaS Tábor, 1x VOŠ SPŠ a SOŠŘaS
Strakonice a SOUZaS Dačice). Zo Slovenskej republiky boli štyri
práce (3x SPŠ Levice a 1x SOŠE Trnava).
Priebeh súťaže ukázal, že pripravené exponáty a funkčné
vzory sú na vysokej úrovni a študenti zo skúsenosti svojich
starších kolegov venovali príprave a prezentácii veľmi veľa
času. Odborná komisia v zložení Ing. Monika Karková, Ing.
Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP, Ing. Milan Timko, INGPAED IGIP, Ing. Marcel Gause a Ing. Miloslav Pileček
rozhodovanie vôbec nemala ľahké.
Vzhľadom ku kvalite prác komisia sa rozhodla udeliť okrem
umiestnení na 1. až 3. mieste aj dve mimoriadne ceny poroty.
Mimoriadnu cenu získali práce:
 Model bagru s hydraulickým riadením (obr. 1).

výstup

Technická tvorivosť je teda proces technického myslenia.
Technická tvorivosť sa pripisuje v rámci školstva študentom
a pedagógom škôl s technickým zameraním. Výstupom
technickej tvorivosti môže byť technický produkt, ktorý je
možné zostrojiť v rámci praktickej činnosti na týchto školách.
Výstupom stredných odborných škôl nie len technického
zamerania je praktická časť maturitnej skúšky, kde študenti
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Funkčný exemplár spracovali žiaci odboru mechatronik Martin
Jaroš a Karol Kadlec zo SOŠSaE Velešín počas praxe vo firme
Robert BOSCH sr.o.. Rám bagru je zostavený z BOSCH profilov
30x30 mm a uložený na dvoch nápravách. Predná náprava je
pevná a hnaná elektromotorom na diaľkové ovládanie. Rameno
bagru je z duralových plechov. Hydraulické ovládacie prvky sú
od firmy FESTO. Diaľkový ovládač je vybavený lineárnymi
potenciometrami, ktoré menia napätie na vstupoch Arduina.
 Elektrický traktor (obr. 2)
Funkčný prototyp spracovali žiaci David Havlík a kol. zo SOZaS
Dačice počas odbornej praxe a práci v kružkovej činnosti.
Elektrický traktor je zložený zo zváraného hliníkového rámu na
dvoch nápravách. Zadná náprava je pevná a predná náprava je
pohyblivá. Elektrický pohon tvorí systém Smartec od firmy
Hydro-Gear (USA). Traktor je napájaný štyrmi trakčnými
batériami jednosmerným napätím 48V.

Obrázok 3 Model lietadla TONO

Obrázok 1 Model bagru s hydraulickým riadením

Obrázok 4 Elektrická štvorkolka SPS E4-1
Elektrická štvorkolka sa skladá zo strojárskej a elektrotechnickej
časti. Strojársku časť tvorí spodný a horný rám. V spodnom
ráme sú uchytené nápravy. Predná riadená náprava je výkyvná
a zadná náprava je pevná. Elektrokára je poháňaná
samostatnými elektromotormi so zdrojom napätia v štyroch
gelových 12V batérií a brzdená kotúčovými brzdami.
 3. miesto získali dve práce:
a) Stavba RC modelu historického lietadla žiaka Dušana Labáta
zo SPŠ Levice (obr. 5)
Model lietadla bol vyrobený z drevených komponentov. Na
jednotlivé komponenty autor nakreslil výkresy a vyrobil
prostredníctvom 3-D tlačiarne. Lietadlo je ovládané diaľkovým
ovládaním.
b) Vyžitie obnoviteľných zdrojov energií pri rekonštrukcii
vodného mlyna žiakov Erika Bodnára a kol. zo SOŠE Trnava
(obr. 6)

Obrázok 2 Elektrický traktor

Reálny vodný mlyn sa nachádza v blízkosti mesta Levice,
oddelený od mestskej časti. Rodinný príslušník jedného
s autorov bol oslovený, aby nejaké zaujímavé riešenie na
dodávku elektrickej energie na vykurovanie a klimatizáciu.
Študenti vytvorili model mlyna a pripravili možné riešenie. Na
zásobovanie elektrickou energiou boli navrhnuté naďalej
využívať fotovoltické panely. Avšak pôvodný systém Off-Grid
navrhli vymeniť za hybridný systém OFF-Grid. Na vykurovanie
bol navrhnutý 24 kW kotol Junkes so 48 l zásobníkom ZVSB 304 A a ako klimatizácia bola navrhnutá splitová klimatizačná
jednotkaHAIER. V letnom období môže byť využívaná na
chladenie.

Na prvých troch priečkach sa umístnili práce:
 1.miesto: Model lietadla TONO žiaka Matěja Štefana z VOŠ,
SPŠ a SOŠŘaS Strakonice (obr. 3)
 2. Miesto: Elektrická štvorkolka SPS E4-01 žiakov Lukáša
Máchu a kol. z SPŠSaS Tábor (obr. 4)
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Obrázok 7 Vyhodnotenie súťaže
Záver

Obrázok 5 Model historického letadla

Medzinárodná
technická
olympiáda
pri
technickom
a vzdelávacom konzorciu pri VŠTE je jedna z možností ako
ukázať dôležitosť technických študijných odborov, ale aj
ďalšieho pokračovania v štúdiu po skončení strednej školy.
Cieľom technickej olympiády bolo ukázať možnosti
technickej tvorivosti a fantázie žiakov stredných škôl.
Výsledky ukázali, že žiaci majú nielen dobré teoretické
a prezentačné zručnosti, ale aj dokážu vyrobiť funkčné modely
a technické výkresy k modelom.
V budúcom roku plánujeme uskutočniť ďalší ročník
medzinárodnej technickej olympiády, ktorú plánujeme rozšíriť
aj o prírodné vedy a tým dať možnosť ukázať svoje vedomosti
aj študentom gymnázií a iných netechnických škôl.
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ABOUT ONE EDUCATIONAL PROJECTS SUPPORTED FLASCH ANIMATIONS
O JEDNOM VÚČBOVOM PROJEKTE PODPORENOM FLASCH ANIMÁCIOU
Milan BERNÁT, Ľubomír ŽÁČOK
Abstract

The paper reports the aspects related to creation and their application in teaching technical subjects. The authors of the paper also
present the Flash animation himself created and applied in the natural and technical teaching process. At the same time he emphasises
the irreplaceability of didactic and professional master ship of a teacher in the teaching process using flash animation programs.
Keywords: teaching technical and natural subjects, interactive whiteboard, Flash animation
Abstrakt

Príspevok prezentuje základné aspekty tvorby Flash animácií a ich aplikáciu vo výučbe technicky orientovaných tém učiva. Autori v
príspevku prezentujú predovšetkým vlastnú tvorbu, ktorú aplikovali vo výučbe technických predmetov prednosťou ktorá dáva
predpoklad pre zužitkovanie didaktického i odborného majstrovstva vyučujúceho.
Kľúčové slová: výučba odborných predmetov, interaktívna tabuľa, Flash animácia
Introduction

itwork/function? or Do you know why/Do you know how…? Ako
fungujú digitálne hodiny ?

The main goal of our research was to create Flash animations
for improving natural and technical subject teaching. Our
objective was not only to create an innovative system of
teaching natural and technical subject but also to verify it in the
conditions of real school.
For this purpose we created Flash animations in the Flash
environment. The applets were created, i.e. the individual static
pictures and figures from the traditional printed text books or
schemes included in the instructions for use in pupils’ model
electro construction kits were animated (or simulated).
Moreover, on one of the Flash animations we demonstrated
the technique of the Flash animations creation and its didactic
application. The creation principles, strategies and tactics of the
other Flash animations are analogical. In general, the key point
of the application of visualization may be articulated as follows:
those phenomena, processes and objects that can be visualized
in a traditional, it means static way (a picture or a figure in a
textbook, a plastic model or other three-dimensional models
such as a model construction kit, etc.) are to be visualized
traditionally. Those phenomena, processes and objects which
go beyond the possibilities of the traditional and conventional
ways of visualization are to be realized by means of Java
applets Flash animations (‘enlargement of a hand of
knowledge’).
1 Set of Selected Flash Animations Designed for
Teaching in Thematic Unit - Production and
distribution of electricity
On the contrary, the visualisation by means of a computer
model may be improved by a practical and real attribute that is
contained in a textbook or a model construction kit but not in
an computer model. The created collection of computer models
was called (Figure 1).
The world of natural and technical sciences (of younger
pupils) in computer models. In order to strengthen the didactic
application of the computer model the names of the individual
computer models begin with the words. The individual applets
of the packet start with the following words: How does

Figure 1.1 The Flash animation - Ako fungujú digitálne hodiny
(from the process of “slowed” animation”)
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Fig 2. The concrete teaching system (How do the digital clock?
is demonstrated in Figure 1.

Figure 2 The principle of the pedagogical experiment
The main aim of the experimental research was to investigate
the possibilities of the NIESV system application in order to
increase the effectiveness of the teaching process.
Conclusion and Acknowledgements:
In conclusion, we would like to say that we present only partial
results of the continuous pedagogical experiment in the article,
which we implement in the second, third and fourth grade of
technical school in the curriculum of technical science subjects.
The current results - of technical school has a positive impact
on the acquisition of the educational contents of the technical
sciences by school pupils. This work was supported by KEGA002 UMB – 4/2015.
Bibliography
BERNÁT, M. 2005. Visualization of some electro-physical

processes through for didactic purposes and its application in
teaching electrotechnical subjects. PhD. thesis, PdF UKF Nitra
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teaching system called NIESV. It was designed for visualisation
of teaching processes and phenomena through applets. In the
process of our research the NIESV system (in the form of
concrete models designed for teaching selected thematic
sections in teaching was also experimentally verified. The
method of pedagogical experiment was used to compare the
two teaching systems in the experimental group (the NIESV
system) and the control group (traditional teaching system).
The principle of the pedagogical experiment is demonstrated in
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TECHNOLÓGIE MONTÁŽE V ELEKTROTECHNIKE
IN ELECTRICAL ENGINEERING ASSEMBLY OF TECHNOLOGY
Ján PAVLOVKIN
Abstrakt
Montáž je súbor rôznych činností, pomocou ktorých sa z jednotlivých súčiastok vytvára funkčný celok (stroj, zariadenie a pod.).
Zvyčajne ide o poslednú fázu výroby a po nej nasledujú funkčné skúšky a zábeh. Rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje nielen kvalitu
a spoľahlivosť výrobkov, ale aj priebežnú dobu výroby, produktivitu práce i efektívnosť celého výrobného systému. Montáž predstavuje
veľmi prácnu a nákladnú operáciu často aj s vysokým podielom ručnej práce. Náklady na montáž umožňuje znižovať dodržiavanie
zásad technologickosti konštrukcie, najmä používanie typizovaných, resp. unifikovaných súčiastok, čo najjednoduchších spôsobov
spájania súčiastok.
Kľúčové slová: elektrotechnika, technológia, povrchová montáž, spájkovanie
Abstract
Assembly is a mix of activities by which the various components creates functional unit (machinery, equipment, etc.). Usually the last
phase of production and is followed by functional testing and validation phase. A decisive influences not only the quality and reliability
of products, but also for continuous production, productivity and efficiency of the entire production system. Assembly is a very
laborious and expensive operation and often with a high proportion of manual work. The cost of installation allows reducing adherence
to the principles of construction technology, especially the use of standardized respectively unified components, the simplest method of
assembling components.
Key words: electrical engineering, technology, surface mount, solder
Úvod

1 Predvýrobné etapy – tvorba výrobnej dokumentácie

Elektrotechnika predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť
techniky, ktorá podmieňuje automatizáciu v priemysle. Nové
technológie a prístupy v elektrotechnike a obzvlášť zavádzanie
mikroelektroniky a informačných technológií, vedú k neustále sa
zvyšujúcim nárokom na elektrotechnických pracovníkov,
inžinierov a odborníkov. Tieto nároky si vyžadujú neustále
udržiavať a obnovovať vedomosti na aktuálnej úrovni. Súčasné
vysoké požiadavky na výkonnosť, spoľahlivosťou, dizajn,
funkčnosť, ekologickú nezávadnosť a účinnosť výrobkov určujú
ich cenu. O týchto vlastnostiach sa rozhoduje vo významnej
miere už v predvýrobných etapách pri tvorbe výrobnej
dokumentácie.
Z nástupom novej priemyselnej technológie vznikli nové
medzinárodné skratky v obore elektrotechniky a elektroniky:
 SMT (Surface Mount Technology) – Technológia povrchovej
montáže,
 SMA (Surface Mount Assembly) – Povrchová montáž,
 SMD (Surface Mount Device) – Súčiastka pre povrchovú
montáž
Hlavným rysom metódy SMT je, že elektronické súčiastky, často
miniatúrnejšie než doposiaľ bežne používané súčiastky a to buď
úplne bez vývodov (ktoré v podstate predstavujú plošné
kontakty), alebo s veľmi krátkymi vývodmi nových typov, sú
osadzované automatickými strojmi a elektricky pripojované na
povrch tzv. montážnych substrátov jedno alebo viacvrstvového
vyhotovenia dosky plošných spojov. Týmto sa technológia SMT
líši od bežného spôsobu montáže elektronických súčiastok vo
funkčné celky na dosky plošných spojov s predvŕtanými,
vyrazenými alebo pokovanými otvormi, do ktorých sú tieto
súčiastky zasúvané, fixované a elektricky prepojované.
Technológia
SMT
osádzania
elektronických
systémov
a podsystémov je prakticky vhodná pre všetky typy
elektronických súčiastok, t.j. pasívne (kondenzátory, rezistory,
indukčnosti, konektory) i aktívne súčiastky všetkých typov
v diskrétnej i integrovanej podobe, zapuzdrené ale i tzv.
otvorené.

Technickú prípravu výroby je možné definovať ako súhrn
činností a technicko-organizačných opatrení, ktoré je nutné vo
firme vykonať ešte pred začiatkom výroby výrobku. Uvedené
činnosti sú zamerané hlavne na prípravu a spracovanie
technickej (konštrukčnej, technologickej a projekčnej)
dokumentácie a dokumentácie pre zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia výrobného procesu, t.j. pre realizáciu
výrobných úloh, ktoré vyplývajú z technicko-hospodárskych
plánov a plánov technického rozvoja (Novak-Marcinčin, 2002).
Technická
príprava
výroby
má
využívať
takých
konštrukčných, technologických a projekčných variantov
riešenia, ktoré zabezpečia maximálnu možnú produktivitu práce
a efektívnosť výrobných procesov najmä z hľadiska úspor
materiálov, energií, pracovných síl, výrobných nákladov,
prácnosti, ale aj skrátenie priebežných dôb ako technickej
prípravy výroby, tak výroby samotnej. Dodržanie týchto zásad
v praxi znamená rešpektovať vzájomné systémové vzťahy
jednotlivých etáp, činností a prvkov výrobných procesov
a systémov. (Zelenka, Kovač, 1995)
Technickú prípravu možno rozdeliť na etapy, konštrukčnú,
technologickú a projekčnú, alebo do dvoch obsahových častí,
t.j. konštruovanie a technologické projektovanie, ktoré majú na
seba jednoznačné nadväznosti. Koordinačným prvkom v rámci
technickej prípravy výroby je technologická príprava výroby,
kde sa prelínajú vzájomné väzby medzi konštrukciou,
technológiou a projektom, t.j. časová a priestorová štruktúra
výrobného procesu, organizácia, plánovanie a riadenie výroby.
Konštrukčná a technologická príprava výroby tvoria hlavné
články technickej prípravy výroby. Svojou činnosťou významne
ovplyvňujú úroveň výrobkov i technicko-organizačnú úroveň
výrobných systémov a určujú smery inovačných procesov
výrobno-technickej základne. V týchto útvaroch vznikajú
základné podklady a informácie, ktoré sú ďalej spracovávané v
ostatných útvaroch technickej prípravy výroby. Zabezpečenie
požiadaviek kladených na technickú prípravu výroby,
predpokladá racionálnu spoluprácu všetkých útvarov, ktoré
zaisťujú a realizujú výrobu. (Zemčík, 2002)
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Konštrukčná príprava výroby

2 SMT – technológia povrchovej montáže

Dizajn výrobku najprv vyžaduje dôkladné pochopenie funkcie
a výkonu ktorý sa očakáva od výrobku. Výrobok a jeho
predpokladané použitie, musí byť jasne definované, na základe
analýzy trhu a možnosti uplatnenia výrobku na trhu
a spracované do návrhu výrobku. (Kalpakjian, Schmid, 2006)
Ako uvádza Novák-Marcinčin (Novák-Marcinčin, 2002)
„Úlohou konštrukčnej prípravy výroby je navrhnúť vhodnú

Pri
klasickej
montáži
sú
vývodové
súčiastky
po
predchádzajúcom natvarovaní a ostrihaní zasúvané do
prekovených alebo neprekovených dier dosky s plošnými spojmi
a následne spájkované zo strán spojov. Technika povrchovej
montáže predpokladá využitie bezvývodových súčiastok,
prípadne súčiastok s vývodmi, ktoré sa spájkujú priamo na
povrch dosky s plošnými spojmi. Takéto súčiastky môžu mať
podstatne menšie rozmery a vyššiu hustotu vývodov.
V súčasnej dobe sú k dispozícii kompletné rady súčiastok ako
pasívnych (rezistory, kondenzátory, cievky, trimre), tak
i aktívnych (tranzistory, diódy, integrované obvody), vrátane
rôznych typov pätíc a konektorov. Technika povrchovej
montáže je tak stále využívanejšia pre výhody, ktoré je možné
zhrnúť do niekoľkých bodov (Záhlava, 2005):
 zmenšenie rozmerov a hmotnosti dosky s plošnými spojmi,
 zmenšenie počtu prekovených dier spájkovacích plôšok,
 vyššia pracovná frekvencia (kratšie prívody súčiastok a
vzdialenosti vôbec),
 jednoduché osadzovanie dosiek pomocou automatov,
 vyššia spoľahlivosť, nižšia cena osadenej dosky.

funkciu, tvar, rozmery a dizajn výrobku z hľadiska potrieb
budúcich užívateľov s prihliadnutím na platné bezpečnostné,
hygienické, požiarne a ekologické predpisy a aktuálne technické
normy. Konštrukčná príprava výroby sa realizuje na
konštrukčných oddeleniach firmy a jej hlavnou úlohou je
realizovať konštrukčnú dokumentáciu (potrebné výkresy
a technické správy)“.

Konštrukčnú dokumentáciu tvoria grafické a textové
dokumenty, ktoré podľa účelu jednotlivo alebo spoločne s inými
dokumentmi určujú zloženie a usporiadanie výrobku, obsahujú
údaje nevyhnutné na jeho vývoj, výrobu, kontrolu, preberanie,
dodávku, prevádzku a opravy. (Veselovský, Kroupa, 1990)
Technologická príprava výroby

Technologický postup SMT má niekoľko fáz (Šavel, 2000):
 nanášanie spájkovacej pasty resp. lepidla - slúžiaceho na
vytvorenie kovového vodivého spoja medzi komponentom
a doskou plošného spoja pretavením alebo predbežnú
fixáciu komponentu na dosky plošného spoja v prípade
lepidla,
 osadenie komponentov – ručné osadenie alebo osadenie
komponentov automatickými strojmi na dosky plošného
spoja,
 strojné spájkovanie – súčiastky sú trvale mechanicky
fixované a elektricky prepojené niektorým zo známych alebo
modifikovaných
technologických
procesov
strojného
spájkovania, prípadne pri použití vodivého tmelu alebo
lepidla, ich vytvrdnutím,
 optická kontrola osadenia súčiastok a spájkovaných spojov –
vizuálne alebo plne automaticky technickým zariadením na
automatickú optickú kontrolu,
 testovanie – elektronické celky testované, premeriavané a
prevádzanie výstupnej kontroly ich technických parametrov.

Technologickú prípravu výroby môžeme charakterizovať ako
súhrn technicko-organizačných činností a opatrení zameraných
na spracovanie výrobnej dokumentácie a podkladov pre
materiálové
vybavenie
výrobného
procesu
náradím
a prípravkami. Výrobná dokumentácia obsahuje súbor
záväzných technicko-organizačných a ekonomických informácií
(údajov) potrebných pre zaistenie racionálnej výroby z hľadiska
navrhovaných spôsobov, najmä technológie výroby, kontroly,
organizácie a ekonomiky práce. (Novák-Marcinčin, 2002)
Návrh výrobku je často spojený s prípravou a analýzou
fyzikálnych modelov výrobku ako pomôcka pre štúdium
faktorov, ako sú sily, vychýlenie a optimálne tvary dielu.
Nutnosť takých modelov závisí od zložitosti produktu.
V súčasnosti tvorba a štúdium analytických modelov je výrazne
uľahčená vďaka počítačovým softvérom podporovaného
modelovania a navrhovania (CAD), počítačom podporované
inžinierstvo (CAE), a automatizovanej výroby (CAM) techniky.
(Kalpakjian, Schmid, 2006)

Zásadný obrat v montážnych technológiách nastal so
zavedením novej technológie spájkovania pretavením (reflow)
do sériovej výroby. Spájka je nanášaná na kontaktné plôšky
DPS vopred v podobe pasty (sieťotlačou, šablónou alebo
dávkovačom). Do nej sú osadzované súčiastky a nakoniec je
takto osadená doska plošných spojov ohriata na teplotu, ktorá
zaistí pretavenie spájky. Vzhľadom k tomu, že nie vždy máme k
dispozícii všetky súčiastky vo vyhotovení pre povrchovú montáž,
môže byť kombinované spájkovanie pretavením s ručným
spájkovaním. U zložitejších obvodov sa často používa zmiešaná
montáž. Tu sú použité oba typy súčiastok. Pod podmienkou
striktného dodržania pravidla osadenia SMD z jednej strany a
klasickými súčiastkami zo strany druhej je možno použiť
kondukčné spájkovanie cínovou vlnou (wave soldering). Pri
obojstrannej montáži SMD a jednostrannej montáži klasických
súčiastok je nutné kombinovať pretavenie so spájkovaním
cínovou vlnou. I keď sa technika osadzovania dosiek plošných
spojov povrchovou montážou zavádza hlavne z dôvodov vyššej
produktivity výroby zavedením osadzovacích automatov,
presadzuje sa SMT stále viac i v prototypovej a malosériovej
konštrukcii a tiež v amatérskej praxi. Pre hromadné spájkovanie
veľkých sérií DPS sa niekoľko rokov používa technológia
spájkovania cínovou vlnou. Pri spájkovaní súčiastok pre

Obrázok 1 Závislosť nákladov a flexibility v etapách návrh –
príprava – výroba
Zdroj:
http://fstroj.utc.sk/web/kma/student/ca/kap7/Image64.gif
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povrchovú montáž pomocou tejto metódy je nutné súčiastky
vopred na dosku plošného spoja prilepiť. (Záhlava, 2005)
Z hľadiska technickej realizácie výroby je kombinované
osadzovanie najzložitejšou metódou montáže. Aj v tomto
prípade je možná kombinácia klasickej technológie s SMD
osadenými z jednej alebo obidvoch strán. Vývodové súčiastky
sú spájkované vlnou. SMD na strane spájkovania môžu byť tiež
spájkované vlnou ale odporúča sa použiť komponenty vhodné
k ponoreniu do tekutej spájky.

spájkovací materiál privádza na spájkované miesto.
V technológii spájkovania pretavením sa najskôr nanesie
spájkovacia materiál na spájkované miesto a potom pôsobením
tepelnej energie dochádza k pretaveniu spájkovacieho
materiálu. Dôležitým faktorom pre kvalitu spájkovania je nielen
voľba správnej metódy a stroje, ale aj spájkovacieho materiálu
– spájkovacej pasty.
Technológia
osadzovania
do
pasty
patrí
medzi
najperspektívnejšie technológie v SMT. Tu je možné spracovať
jemné rozstupy (až 0,3 mm). Technológia nevyžaduje žiadne
špeciálne postupy pre ochranu súčiastok proti vniknutiu tavidla,
žiadne spájkovacia rámčeky, atď. spájkovacími materiálom je tu
spájkovacia pasta. Keďže je spájkovacia pasta cca 10-krát
drahšia ako rovnaké množstvo spájky v tyčiach, je táto
technológia preferovaná u náročnejších výrobkov. Väčšina
dosiek s vyššou technologickou úrovňou je dnes spracovávaná
"do pasty". Parametre spájkovacie pasty sú kľúčovým prvkom
na dosiahnutie bezproblémového spájkovania s dostatočnou
kvalitou. (Abel, 2000)
Kolísanie teploty počas reflow spájkovanie musí byť
kontrolované a optimalizované. Cieľom je zabezpečiť vysokú
kvalitu spájkovaného spoja. Typický reflow profil môžeme
rozdeliť na:
 predohrev,
 zmáčanie,
 pretavenie,
 chladiace zóny.

Osádzanie z jednej strany dosky plošného spoja. Prvým
výrobným krokom je aplikácia spájkovacej pasty na dosku
plošného spoja. Najčastejšie sa používa sieťotlač cez šablónu
alebo pomocou dispenzera. Nasleduje osádzanie súčiastok
prevádzané strojom, pracujúceho na princípe sekvenčného
osádzania (pick & place – uchop a polož) a môže spracovať celý
sortiment súčiastok. Nasleduje spájkovanie pretavením ktoré
spočíva v pretavení spájkovacej pasty pomocou zdroja tepelnej
energie, napr. teplovzdušný ohrev alebo infračervené žiarenie.

Obrázok 2 Jednostranná technológia osadzovania SMD
Zdroj: http://www.smtcentrum.cz/fotogalerie/65/
Osádzanie z obidvoch strán dosky plošného spoja.
Používajú sa dva postupy osádzania obidvoch strán dosky
plošného spoja. Prvým je montáž SMD po obidvoch stranách
dosky plošného spoja. Nanesením spájkovacej pasty na stranu
súčiastok dosky plošného spoja (strana TOP), osadením
súčiastkami a prvým pretavením. Nanesením spájkovacej pasty
na strane spájkovania dosky plošného spoja (strana BOT),
osadením SMD a druhým pretavením. Teplotný profil
spájkovania pretavením, musí byť nastavený tak, aby nedošlo
k odspájkovaniu už zaspájkovaných SMD. (Abel, 2000)

Každá zóna má svoj vlastný ohrev, vlastnosti a rýchlosť.
Predohrev býva stanovený od 100 °C do 150 °C, s teplotným
gradientom všeobecne 2 až 4 °C/sek., pre minimalizáciu
tepelných šokov, aby sa dosiahlo spoľahlivé spájkovanie.
Zmáčanie sa nazýva niekedy i pre – flow zóna. Hlavným cieľom
tejto fázy je úplne vysušiť spájkovaciu pastu a aktivovať
tavidlo. V zóne pretavenia sa spájkovacia pasta skutočne topí
a úplne tvorí spoj. Správne pretavenia vyžaduje teplotu o 20 °C
vyššiu, ako je teplota topenia, pre dobre spájkovaný spoj.
Doba, na ktorú spájka zostáva nad teplotou topenia pasty sa
nazýva čas zmáčania, a je zvyčajne 30 až 60 sekúnd, pre
väčšinu pást. Ak je doba zmáčania prekročená, môže nadmerný
ohrev spôsobiť nežiaducu krehkosť spoja. Avšak, skutočná šírka
pásma je závislá na mnohých faktoroch, vrátane spájkovacej
pasty, na typoch komponentov a doskách plošných spojov.
(Pecht, 1993)

Obrázok 3 Zmiešaná obojstranná technológia osadzovania
Zdroj: http://www.smtcentrum.cz/fotogalerie/65/

Kondukčné spájkovanie cínovou vlnou
Táto technológia sa v súčasnej dobe používa i pre spájkovanie
DPS osadených SMD komponentmi pri zmiešanej alebo
i výhradne SMD montáži. Pri jej aplikovaní je dôležité pamätať
hneď na niekoľko aspektov, ako napr. hustota, výška a sklon
osádzaných komponentov a prípadný pred ohrev spájkovaného
celku, ktoré ovplyvňujú správanie vlny po prechode cez
komponenty. Problémom pri spájkovaní vlnou je taktiež
vytváranie skratových mostov medzi jej jednotlivými spojmi.
Vzhľadom k tomu, že počas procesu spájkovania vo vlne sú
SMD komponenty ponorené do roztavenej spájky pri teplote
260°C, metóda spájkovania vlnou sa vyznačuje veľkým
teplotným gradientom, kedy dochádza k tzv. šoku
komponentov. Tomu možno predísť opäť pred ohrevom dosiek
plošných spojov. (Šavel, 2000)
Vznik nežiaducich javov, tieňový efekt a tvorba skratov: ak
sú na doske plošných spojov umiestnené komponenty s určitou
výškou, dochádza z pohľadu smeru priebehu vlny v priestore za
nimi k tvoreniu tzv. hluchých miest, tzn. miesta ktoré nie sú v
styku s dostatočným množstvom spájky. To sa dá eliminovať

Spájkovaním spájame dva kovy tretím za pôsobenia prenosu
tepla rôznymi technológiami. V zásade sa jedná o tri spôsoby
vedenia tepla:
 kondukcia – prenos tepla vedením, teplo postupuje
pevným telesom bez zjavného premiestňovania molekúl,
 radiácia
–
žiarením,
teleso
vyžarovaným
elektromagnetickým žiarením ohrieva svoje okolie,
 konvekcia – pretavením (reflow), prenos tepla v kvapaline
resp. plyne. Prirodzeným alebo mechanicky vyvolaným
(ventilátory) prúdením teplého plynu – kvapaliny.
Najpoužívanejšie technológie spájkovania v súčasnosti sú
konvekčné a kondukčné spájkovanie. (Abel, 2000)
Konvekčné spájkovanie pretavením „reflow“
Spájkovanie pretavením je ďalším významným typom
spájkovania. Princíp je opačný ako u spájkovania vlnou alebo
ručného spájkovania kontaktným nástrojom, kedy sa roztavený
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použitím dvojitej vlny. Pre úplné potlačenie tieňového efektu je
nutné upraviť veľkosť spájkovaných plôšok na tieňovej strane
a hlavne dodržať minimálnu vzdialenosť komponentov
v závislosti na orientácii komponentov vzhľadom na smer
pohybu vlnou. Na vzdialenosť komponentov vplýva i výška
samotných komponentov.
Záver
Technológia povrchovej montáže bola vyvinutá na zvýšenie
efektívnosti výroby. Je určená predovšetkým pre veľkosériovou
výrobu s nasadením poloautomatických a automatických strojov
a výrobných liniek. Umožňuje okrem iného zmenšenie rozmerov
súčiastok vďaka absencii drôtových vývodov, zmenšenie
rozmerov dosiek plošných spojov a tým aj zmenšenie celých
výrobkov.
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VÝSKUM VYBRANÝCH VEDOMOSTÍ ŽIAKOV PRVÝCH ROČNÍKOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL
ZO ZÁKLADOV ELEKTROTECHNIKY
THE RESEARCH OF SELECTED KNOWLEDGES OF PUPILS OF FIRST VOLUMES OF SECOND PROFESSIONAL
SCHOOLS IN GROUNDING OF ELECTROTECHNICS
Jakub MACHALA, Daniel NOVÁK
Abstrakt

V tomto článku sa zameriavame na analýzu vstupného didaktického testu, ktorý bol použitý pri realizácii nášho empirického výskumu
pri vytváraní multimediálneho učebného materiálu na podporu vzdelávania žiakov stredných odborných škôl v predmetoch
elektrotechnického zamerania. V príspevku je aj stručná analýza výsledkov didaktického testu a jednotlivých testovacích otázok.

Kľúčové slová: elektrotechnika, vstupný didaktický test, respondenti, analýza
Abstract
In this article we focus on the analysis of the input didactic test, which was used in the implementation of our theme, empirical
research in multimedia teaching material for the education of students of second professional schools on the subject focusing on
electrical engineering. The article is a brief analysis of the results of the achievement test and individual test questions.
Keywords: electrotechnics, input didactic test, respondents, analysis
Úvod

a zručností. Vstupný DT, ako nástroj zisťovania vedomosti
a odlišností kontrolnej a experimentálnej skupiny vo výskume,
sme zvolili v rámci výskumu z dôvodu objektívneho zistenia
úrovne zvládnutia učiva elektrotechnického charakteru
v predmete Fyzika v deviatom ročníku. Pre tento predmet sme
sa rozhodli, pretože žiaci študujúci učebný odbor Mechanik
počítačových sietí sa zatiaľ nestretli na strednej odbornej
škole s predmetmi elektrotechnického zamerania. Na základe
charakteristiky vzdelávacích oblastí predmetu Fyzika, po
dôkladnej analýze výkonového a obsahového štandardu, na
základe podnetov a pripomienok učiteľov predmetu Základy
elektrotechniky (tabuľka č. 1) a taktiež po naštudovaní
výchovno-vzdelávacieho plánu, sme vytvorili banku úloh
vstupného DT a zo širšieho výberu testových otázok sme

V rámci vytvárania a následného overovania multimediálneho
učebného materiálu na podporu vzdelávania žiakov stredných
odborných škôl v predmetoch elektrotechnického zamerania
bolo potrebné preveriť kvalitu a kvantitu vedomostí žiakov,
ktoré si prinášajú zo základných škôl. Tieto vedomosti sa
najefektívnejšie zistia prostredníctvom didaktických testov. Na
ich základe potom možno konštituovať základné požiadavky na
pripravovaný učebný materiál.
Metóda výskumu a charakteristika výskumnej vzorky
Didaktické testy (ďalej len "DT") sú efektívnym prostriedkom,
umožňujúcim zistiť u žiakov kvalitu a kvantitu vedomostí
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skonštruovali DT, zameraný na kognitívnu oblasť. DT pozostáva
z desiatich konkrétnych úloh (tabuľka č. 2).
Neštandardizovaný vstupný DT na zisťovanie úrovne vedomostí
v kognitívnej oblasti je zameraný na dve úrovne Niemierkovej
taxonómie vzdelávacích cieľov, a to na porozumenie
a špecifický transfer.

Váhu jednotlivých úloh DT sme realizovali prostredníctvom váhy
významu. V súvislosti s Niemierkovou taxonómiou vzdelávacích
cieľov sme úlohy č. 1 – 5 v našom DT zamerali na porozumenie
s váhou významu v = 1 (bod). Pri úlohách č. 6 – 10 sme sa
zamerali na špecifický transfer a priradili sme týmto úlohám
váhu významu v = 2 (body). Keďže vzorku respondentov tvoria
žiaci 1. ročníka SOŠ, jednotlivé úlohy sme zostrojili
z obsahového a výkonového štandardu predmetu Fyzika,
s ktorým sa stretli počas základnej školy.

Úlohy č. 1 - 5 sú s výberom odpovede, kedy len jedna
z ponúkaných možností je správna. Úlohy č. 6 - 10 sú otvorené
úlohy so stručnou odpoveďou.

Tabuľka 1 Podnety a pripomienky učiteľov k zostrojeniu vstupného DT
Podnety DT
1.

Veľkosť písma

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprievodný text
Výber testových úloh
Formulácia testových úloh
Formát stránky
Bodovanie jednotlivých úloh (skórovanie)
Určenie testovacieho času
Iné postrehy

Pripomienky učiteľov predmetu
Základy elektrotechniky
Použiť väčšiu veľkosť písma kvôli
lepšiemu čítaniu textu.
Bez pripomienok.
Bez pripomienok.
Bez pripomienok.
Bez pripomienok.
Bez pripomienok.
Bez pripomienok.
Bez pripomienok.

Tabuľka 2 Testové úlohy DT
Číslo
úlohy

Testovacia úloha

Zameranie
z hľadiska
Niemierkovej
taxonómie
porozumenie

1

Doplň do vety:
Jednotkou elektrického prúdu je ……… .

2

Označ správnu schematickú značku striedavého
prúdu!
Doplň do vety:
Grafom striedavého prúdu je …………… .
Čo znamená termín elektrická práca?
Vyberte pravdivé tvrdenie!
Nakresli
elektrotechnické
značky
žiarovky,
kondenzátora a odporu!
Vysvetlite princíp elektromagnetu a jeho praktické
využitie!
Zotrieď vybrané pevné telesá na elektrické vodiče a
izolanty!
Opíš tepelné účinky elektrického prúdu a ich
praktické využitie!
Nakresli jednoduchý elektrický obvod podľa zadania!
SPOLU

3
4
5
6
7
8
9
10

Skórovanie

1

porozumenie

1

porozumenie

1

porozumenie
porozumenie
špecifický transfer

1
1
2

špecifický transfer

2

špecifický transfer

2

špecifický transfer

2

špecifický transfer

2
15

Tabuľka 3 Stupnica pre hodnotenie vstupného DT
Celkový počet otázok : 10
Bodová úspešnosť
15-14
13-11
10-8
7-6
5-0

Percentuálna úspešnosť
100 % - 93,33 %
86,66 % - 73,33 %
66,66 % - 53,33 %
46,66 % - 40 %
33,33 % - 0 %

Vstupný DT sme hodnotili podľa nami vytvorenej hodnotiacej
tabuľky (tabuľka č. 3), v ktorej uvádzame bodovú úspešnosť,
percentuálnu úspešnosť a hodnotenie v podobe známky za
dosiahnutý výsledok.

Celkový počet bodov: 15
Hodnotenie
~ 1 (výborný)
~ 2 (chválitebný)
~ 3 (dobrý)
~ 4 (dostatočný)
~ 5 (nedostatočný)

Výskumná vzorka žiakov stredných odborných škôl bola
zameraná na štvorročný odbor Mechanik počítačových sietí
v prvom ročníku v predmete Základy elektrotechniky. Do vzorky
patrilo 16 škôl a 16 učiteľov vyučujúcich daný predmet.
Výskumná vzorka mala teda zastúpenie na strednom
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a západnom Slovensku (tabuľka č. 4, graf č. 1). Z uvedeného
vyplýva, že pre náš výskum bol jasne a presne zadefinovaný
súbor.
Hlavným cieľom nášho pedagogického výskumu bolo
experimentálne overiť nami vytvorený multimediálny učebný
materiál a zistiť jeho implementáciou vplyv na vedomosti žiakov

v kognitívnej oblasti. Preto sme na základe nami stanoveného
hlavného cieľa rozdelili daný cieľ na niekoľko čiastkových
cieľov. Medzi tieto ciele patrilo aj zostrojenie vstupného DT
a prostredníctvom výsledkov rozdelenie výskumnej vzorky za
pomoci kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy na kontrolnú
a experimentálnu skupinu.

Tabuľka 4 Výskumná vzorka
Vzorka respondentov výskumu
Kraj

Počet škôl

%

Počet učiteľov

%

Počet žiakov

%

Banskobystrický kraj

4

25

4

25

46

22,3

Bratislavský kraj

4

25

4

25

50

24,3

Nitriansky kraj

4

25

4

25

48

23,3

Trnavský kraj

2

12,5

2

12,5

32

15,5

Žilinský kraj

2

12,5

2

12,5

30

14,6

SPOLU

16

100

16

100

206

100

Počet

Výskumná vzorka zastúpená v rámci krajov SR
60
50
40
30
20
10
0

Počet škôl
Počet učiteľov
Počet žiakov

Kraje
Graf 1 Zastúpenie výskumnej vzorky v rámci krajov SR
Analýza výsledkov výskumu
Žiaci, ktorí riešili vstupný DT a boli zaradení do výskumu, dosiahli nasledujúce výsledky (tabuľka č. 5, graf č. 2).
Tabuľka 5 Výsledky respondentov vo vstupnom DT
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Úspešnosť respondentov vo vstupnom DT
2% 1%
5%

3%

3%

15 bodov

6%

14 bodov
13 bodov

13%

11%

12 bodov
11 bodov
10 bodov

16%

9 bodov
8 bodov
7 bodov

40%

6 bodov

Graf 2

Úspešnosť respondentov vo vstupnom DT

Úloha č. 1 – Vo vstupnom DT mali žiaci odpovedať na prvú
úlohu, a to doplnením správnej jednotky elektrického prúdu.
Úlohu vyriešilo 178 z 206 žiakov, čo predstavuje 86,0 %
respondentov (graf č. 3). Vysokú úspešnosť danej úlohy
prikladáme faktu, že sa žiaci s touto fyzikálnou jednotkou
stretávajú v bežnom živote, pri spotrebičoch a pod.

Úloha č. 2

18%

Úspešní riešitelia

Úloha č. 1
82%
14 %

Úspešní riešitelia

86 %

Graf 3

Neúspešní
riešitelia

Graf 4

Neúspešní
riešitelia

Úspešnosť riešenia úlohy č.2

Úloha č. 3

Úspešnosť riešenia úlohy č.1

Úspešní riešitelia

36 %

Úloha č. 2 – V úlohe mali žiaci správne označiť schematickú
značku striedavého elektrického prúdu. Úlohu vyriešilo správne
169 z 206 respondentov, aj pri tejto otázke sme zaznamenali
vyššiu úspešnosť riešenia, čo dokazuje, že žiaci sa s touto
značkou
stretli
už
v predchádzajúcich
ročníkoch
na
laboratórnych prácach, kde pracovali s meracím prístrojom.
Úspešnosť riešenia danej úlohy bola 82 % (graf č. 4).

64 %

Úloha č. 3 – Úloha pozostávala zo správneho určenia druhu
grafického priebehu striedavého prúdu. Úlohu vyriešilo správne
131 z 206 respondentov. V tejto úlohe je malý pokles
úspešnosti, ktorý mohla zapríčiniť malá pozornosť učiteľa danej
téme. Úspešnosť riešiteľov bola 64,0 % (graf č. 5).

Graf 5

Neúspešní
riešitelia

Úspešnosť riešenia úlohy č.3

Úloha č. 4 – V tejto úlohe mali respondenti vybrať správne
tvrdenie k fyzikálnemu pojmu elektrická práca. Na túto testovú
otázku dokázalo úspešne odpovedať 157 z 206 respondentov.
S pojmom elektrická práca sa žiaci stretli už v 8. ročníku na
základnej škole. V 9. ročníku sa znova žiaci stretávajú s týmto
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pojmom v tematickom celku Práca elektrického prúdu, jednotka
elektrickej práce, elektrická energia, preto úspešnosť je vyššia,
ako sme očakávali (graf č. 6).

Úloha č. 6

Úloha č. 4

24 %

19 %

81 %

Úspešní riešitelia

76 %

Úspešní riešitelia

Neúspešní
riešitelia

Graf 8

Neúspešní
riešitelia

Úspešnosť riešenia úlohy č.6

Úloha č. 7
Graf 6

Úspešnosť riešenia úlohy č.4

Úloha č. 5 – V poslednej úlohe na porozumenie mali žiaci
vybrať správne tvrdenie zo štyroch možností. Úlohu správne
vyriešilo 116 z 206 respondentov čo je pokles úspešnosti oproti
prvým otázkam. Úspešnosť testovej bola 56 % (graf č. 7).

23 %

Úspešní riešitelia

77 %

Neúspešní
riešitelia

Úloha č. 5

Graf 9

Úspešní riešitelia

Úloha č. 8 – Táto úloha bola zameraná na špecifický transfer.
Respondenti mali roztriediť pevne telesá na elektrické vodiče
a izolanty. Úspešnosť testovej otázky bola vysoká 79 % (graf č.
10). Z hľadiska porovnania úloh DT je zrejmé, že daná úloha
nebola pre žiakov príliš náročná. Túto skutočnosť dokazuje fakt,
že žiaci porozumeli účinkom zasiahnutia elektrickým prúdom
a jeho následkom. Dôsledkom toho sú aj kvalitnejšie vedomosti
respondentov z danej oblasti.

44 %
56 %

Graf 7

Úspešnosť riešenia úlohy č.7

Neúspešní
riešitelia

Úspešnosť riešenia úlohy č.5

Úloha č. 8

Úloha č. 6 – Táto testová úloha bola zameraná na špecifický
transfer, a to tým, že žiaci mali nakresliť elektrotechnické
značky žiarovky, kondenzátora a odporu. Úspešnosť bola 81 %
(graf č. 8). S elektrotechnickými značkami sa žiaci stretávali na
hodine fyziky v témach elektrotechnického zamerania pomerne
často, preto sme aj vyššiu percentuálnu úspešnosť
respondentov pri tejto otázke očakávali.

21 %

Úloha č. 7 – V testovej otázke dokázalo úspešne odpovedať
159 z 206 respondentov, čo je 77 % (graf č. 9). Táto úloha
bola zameraná na špecifický transfer. Žiaci mali svojimi slovami
vysvetliť princíp elektromagnetu a jeho praktického využitia
v reálnom svete. Väčšina respondentov odpovedala správne, čo
naznačuje, že táto úloha nebola pre nich až tak náročná,
pretože pre tému Magnetizmus a elektromagnetizmus majú
žiaci vyhradenú najväčšiu časť časovej dotácie pre daný
predmet. S pojmy magnet, elektromagnet a magnetizmus sa
žiaci stretávajú aj v bežnom živote, či už zo siete Internet,
časopisov alebo televízie, preto stručne popísať princíp
a praktické využitie väčšine respondentov nerobilo problém.

Úspešní riešitelia

79 %

Neúspešní
riešitelia

Graf 10 Úspešnosť riešenia úlohy č.8
Úloha č. 9 – Na otázku dokázalo správne odpovedať 139 z 206
respondentov (graf č. 11). Žiaci mali stručne opísať tepelné
účinky elektrického prúdu a ich praktické využitie. Tu cítime
nízky pokles, ktorý sme nepredpokladali z dôvodu častého
využitia tepelných účinkov elektrického prúdu v bežnom živote.
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Najčastejšie respondenti uviedli, že tepelné účinky elektrického
prúdu sa využívajú k vykurovaniu v domácnostiach.

Záver
Vstupný didaktický test je nástrojom na zisťovanie kvality
vedomostí
v kognitívnej
oblasti.
V spojitosti
s dobre
premysleným a zorganizovaným pedagogickým výskumom nám
vstupný didaktický test ponúka akúsi úlohu primárneho vstupu.
Preto pri jeho zostrojovaní musím dbať na to, že jednotlivé
úlohy tohto nástroja musia byť vytvorené tak, aby priestor
kognitívnej úrovne a nameraných hodnôt mal v rámci
nasledujúcich etáp výskumnej činnosti primeraný a merateľný
status.
Z výsledkov vykonaného výskumu vyplynulo, že vedomosti
takmer 40 % žiakov zo základov elektrotechniky bolo možno
hodnotiť ako chválitebné. To je vizitkou dobrej práce učiteľov
fyziky na základných školách napriek tomu, že u žiakov
študujúcich učebný odbor Mechanik počítačových sietí sa určité
penzum vedomostí nad bežný priemer predpokladá.
Výsledky opísaného výskumu sú základom pre korekcie
multimediálneho učebného materiálu na podporu vzdelávania
žiakov
stredných
odborných
škôl
v predmetoch
elektrotechnického zamerania.

Úloha č. 9

Úspešní riešitelia

33 %
67 %

Neúspešní
riešitelia

Graf 11 Úspešnosť riešenia úlohy č.9
Úloha č. 10 – V otázke mali žiaci podľa zadania zakresliť
jednoduchý elektrický postup. Ak porovnáme jednotlivé testové
otázky v DT, táto otázka bola pre respondentov najnáročnejšia,
čomu nasvedčuje fakt, že úspešnosť riešenie danej úlohy bola
len 54 % (graf č. 12). Najväčším problémom u respondentov
bolo zakresľovanie samotného elektrického obvodu a jeho
správneho zapojenia a nie elektrotechnických značiek. Preto si
myslíme, že na vyučovacích hodinách bola nižšie kladená
pozornosť danej téme a zakresľovaniu elektrického obvodu, čo
sa odzrkadlilo na danej testovej otázke.
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INTERAKTÍVNE VYUČOVACIE METÓDY A ICH VYUŽITIE V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ
INTERACTIVE TEACHING METHODS AND THEIR USE IN TECHNICAL EDUCATION
Ján STEBILA
Abstrakt
Hlavným cieľom článku je analyticko-sumarizačné predstavenie nových vývojových trendov vyučovania a učenia sa (prostredníctvom
inovatívnych metód), ktoré sa v plnej miere odvíjajú od nových cieľov vzdelávania. Autor dlhodobo pracuje s tvrdením, že niektoré
inovatívne metódy (aktivizačné, interaktívne) nie sú ničím novým, iba sa s nimi naši žiaci v školskej praxi stretávajú veľmi málo alebo
vôbec.
Kľúčové slová: interaktívne metódy, učiteľ, žiak, technika, odborný predmet
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Abstract
The main aim of the article is analytical and presentation summarizing new developments of teaching and learning (through innovative
methods), which are fully derive from the new learning goals. Author works in the long term, arguing that some innovative methods
(activation, interactive) are not new, only with them our students in school practice faced little or no.
Key words: interactive teaching methods, teacher, pupil, technics, vocational subject
Úvod

tak, aby čo najviac podporoval žiakovo učenie. Napriek tomu sa
môže zdať, že takéto spontánne učenie je plné pokusov
a omylov, že dieťa stráca čas na ceste k správnym poznatkom
(Krupová, Melicherčíková, 2009, s. 7). Jednou z alternatívnych
ciest je práve zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód do
vzdelávania.
Dnes už nie je škola jediným zdrojom informácií. Je
vystavená
konkurencii
omnoho
atraktívnejších
médií
a elektronických zdrojov. Preto sa i škola snaží zmeniť svoje
zameranie z tradičného prezentovania znalostí na zvládnutie
metód, ako informácie poskytovať a aplikovať. Hlavnou úlohou
modernej školy je tak poskytnúť systematickú a vyváženú
štruktúru základných pojmov a vzťahov, ktoré potom žiakovi
umožňujú zaraďovať nové informácie do zmysluplného
kontextu a životnej praxe. Musí pri tom reagovať na neznáme
riziká - povrchnosť niektorých informácií, nevyváženosť
a nesystematickosť poznávania, neschopnosť orientovať sa
a hodnotiť, a v neposlednom rade i na nadmerné zahltenie
informáciami (Bajtoš, 2006).
V poslednom období zaznamenávame i u nás zvýšený
záujem o problematiku vzdelávania. Jeho odrazom na našich
školách sú reformné kroky, ktoré by mali viesť k zmene
prístupu k cieľom, vzdelávacím obsahom, modernizácii
vlastného procesu vyučovania spočívajúceho vo využívaní
modernej pedagogickej metodológie.
Konkrétnym príkladom súčasných zmien je odklon od
podrobných, centrálne spracovaných učebných plánov
k rámcovým vzdelávacím plánom. Vlastná, podrobná náplň
vzdelávania, spôsoby, formy a metódy vyučovania sa začali
ponechávať na školu a učiteľov v podobe školských
vzdelávacích programov, ktoré si škola spracováva individuálne.
Tento nový prístup vo vzdelávaní na Slovensku je zásadnou
výzvou pre všetkých učiteľov jednotlivých typov škôl.
Súčasný stav technického vzdelávania na Slovensku viacerí
odborníci z oblasti školstva hodnotia ako kritický. Otázky
transformácie tradičnej školy, humanizácia a alternatívne
prístupy k výchovno-vzdelávaciemu procesu sú dnes, ako sme
už spomenuli, mimoriadne aktuálne.
Základnou požiadavkou, ktorá sa javí ako kľúčová pre
tradičnú školu, je nové ponímanie a nové definovanie vzťahov
medzi učiteľom a žiakom. Ide o dôraz, aby žiak nebol iba
objektom učiteľovho pôsobenia, ale aby bol chápaný ako
významný subjekt. Vzájomné partnerské vzťahy medzi učiteľom
a žiakom tak vylučujú nadradenosť a moc učiteľa. Sú založené
na vysokej miere úcty k žiakovi a jeho osobnosti.
Obrovskou rýchlosťou sa menia aj žiaci slovenskej školy, ich
sociálna situácia, v dôsledku premien spoločnosti u nich
vznikajú celkom nové potreby, ktoré slovenská škola častokrát
nie je schopná uspokojiť (Van Oudenhoven, Wazir, 2006). Deti
formujú svoj životný štýl podľa prevažujúcich globálnych
trendov, edukácia v škole ani v rodine ho však nekompenzuje
vedomím globálnej zodpovednosti. Prestávajú žiť zdravým
životným štýlom, v každodennom živote sú stále viac ohrozené
konzumným pohľadom na svet, egocentrizmom, rizikami
civilizačných chorôb, virtuálnymi sieťami namiesto skutočných
medziľudských vzťahov (Vančíková, 2011). Príťažlivé médiá, pri
ktorých dnes deti strávia viac času ako s kamarátmi, spôsobujú,
že sa vo vedomí detí stráca schopnosť rozlišovať medzi

V súčasnosti existuje niekoľko metód a techník, na základe
ktorých sa posudzuje, do akej miery bola práca učiteľa i žiaka
vo vyučovacom procese efektívna. Meria sa napr. efektivita
vyučovacej metódy, čas aktívnej práce žiakov vo vyučovacom
procese a pod. Efektívnosť sa zvykne posudzovať aj na základe
vedomostí alebo zmeny názorov, postojov a hodnotovej
orientácie. Ani o jednej z týchto metód však nemožno povedať,
že by bola skutočne optimálnym ukazovateľom reálnej
skutočnosti, keďže výsledky, ktoré sú posudzované, môže
ovplyvňovať veľké množstvo činiteľov a žiadna z týchto metód
ich neposudzuje komplexne.
Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že v súčasnosti
posúdenie efektívnosti vzdelávacieho procesu viac-menej závisí
od schopností učiteľa, t.j. do akej miery používa svoje postupy
v práci, metódy, nové vyučovacie pomôcky atď.
Aj napriek tomu sme sa pustili do realizácie viacročného
pedagogického výskumu, ale viac ako získané čísla a výstupy
boli pre nás dôležité skúsenosti, ktoré nás mali utvrdiť
v presvedčení, že navrhnuté inovatívne metódy sú efektívne
a pomáhajú žiakom pri učení sa.
1 Súčasný stav skúmanej problematiky
Predmetom i čiastkovým cieľom predkladaného vedeckého
článku je charakteristika, vývoj, popis, analýza, implementácia
a perspektívy inovatívnej (interaktívnej) vyučovacej metódy,
ktorá bola navrhnutá a vytvorená za účelom napomáhať
zefektívneniu vyučovacieho procesu orientovaného na žiaka
v technickom vzdelávaní, a preto považujeme za dôležité
popísať súčasný stav problematiky oblastí, ktorých sa vytvorená
metóda priamo či nepriamo dotýka, ktoré s ňou úzko súvisia.
Súčasná zložitá spoločnosť charakterizovaná búrlivým
vedecko-technickým vývojom, informačnou explóziou či
globalizáciou je na druhej strane poznamenaná tiež
ekologickými, ekonomickými či spoločenskými problémami.
Požiadavky modernej spoločnosti sa stále viac sústreďujú na
posilňovanie ekonomickej úrovne ľudstva chápanej ako dôležitý
globálny predpoklad zvyšovania kvality života na Zemi. Sme
svedkami obrovského celosvetového záujmu o špičkových
odborníkov aj osoby s vyšším vzdelaním. V posledných rokoch
sa výrazne zvýšil i podiel študentov študujúcich na vysokých
školách. Medzi mladými ľuďmi sa razí cesta, že vzdelávanie
otvára cestu k úspechu. Kvalitný systém vzdelávania
poskytujúci všestranné a flexibilné vzdelávanie je základom
rýchleho rozvoja prosperujúcej a ekonomicky úspešnej
spoločnosti. Ako ale dosiahnuť všeobecné vzdelanie čo
najrýchlejšie, najefektívnejšie a najkvalitnejšie?
Na tento trend musí reagovať i náš školský systém. Len ten,
kto sa v škole naučí flexibilne, kreatívne riešiť zložité problémy,
spolupracovať s inými, ale i presadzovať svoje myšlienky
a kriticky myslieť, len ten sa stane úspešným a platným členom
spoločnosti.
Takéto
vzdelávanie
musí
byť
založené
predovšetkým na konštruktívnej pedagogike (viac v Kapitole 3).
Pedagogický
konštruktivizmus
vychádza
z prirodzených
procesov spontánneho učenia a poznávania, ktorým umožňuje
naučiť sa niečo efektívnou cestou. Upravuje učebné podmienky
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skutočnosťou, mediálnymi obrazmi a virtuálnou realitou, ktorú
dnešní autori nazývajú dokonca stratou skutočnosti (Malík,
2008). Pod vplyvom médií a internetu, ktoré ponúkajú
množstvo najnovších, ale zároveň morálne neutriedených
informácií, stráca škola svoje tradičné postavenie v edukácii,
vzhľadom na požiadavky detí a spoločnosti, menia sa teda aj jej
funkcie.
Ešte stále v súčasnej škole dominuje encyklopedické
ponímanie vzdelávania. Žiaci sú preťažovaní množstvom
nadbytočného učiva, uprednostňuje sa faktografické učenie
a memorovanie vedomostí. I napriek nesmiernemu významu
primárnej motivácie sa vo výučbe skôr uplatňuje tá sekundárna,
ktorá vychádza z ocenenia a klasifikácie. Žiaci sa neučia
z vlastného záujmu, ale z prinútenia. Dôsledkom takéhoto
poňatia vzdelávania je vysoká nezamestnanosť a jeho nesúlad
s potrebami trhu práce.
Najčerstvejšie výsledky prognóz a štatistík ukazujú na
skutočnosť, že vyhliadky na zamestnanie pre ľudí do 25 rokov
sú nelichotivé nielen v Európe, ale aj na celom svete. Napríklad
v Španielsku a Grécku je nezamestnaný každý druhý mladý
človek. Na Slovensku síce nezamestnanosť ľudí do 25 rokov za
posledný rok 2014 poklesla takmer o 3 %, bez práce je však
podľa údajov Štatistického úradu SR stále takmer tretina
mladých ľudí. Ide o najviac ohrozenú vekovú skupinu. Ku koncu
apríla 2014 bolo na úradoch práce evidovaných 115 879
uchádzačov do 29 rokov, z toho bola viac ako polovica (66 594)
do 25 rokov (ÚPSVaR SR, 2015).
Podľa prieskumu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
zamestnávatelia poukázali na fakt, že väčšina mladých ľudí aj
napriek tomu, že dostali najnovšie poznatky, ovládajú prácu
s IKT, prešli intenzívnou výučbou cudzích jazykov, sa
problematicky
uplatňujú
na
trhu
práce.
Tretina
zamestnávateľov uvádza ako problémy pri zamestnávaní
mladých ľudí ich nedostatok odborných zručností a praktických
skúseností. Chýba im odborná prax a základné pracovné
návyky. Nie vždy sú schopní aktívne komunikovať a riešiť
problémy. Absolventi majú vysoké finančné požiadavky
vzhľadom na ich pracovné skúsenosti a prax, často práve už vo
verejne známom dôsledku nedostatočnej prepojenosti
školského
systému
s požiadavkami
zamestnávateľských
organizácií. Školský vzdelávací systém častokrát reaguje
oneskorene, pretože mu chýbajú prognózy vývoja trhu práce,
relevantné výskumy a potrebné financie.
Ďalším, nie menej dôležitým, spúšťačom a motiváciou
k napísaniu tejto monografie boli aj dlhodobé nelichotivé
výsledky medzinárodnej štúdie Programme for Producing
Indicators on Student Achievement - PISA (v monografii riešené
z pohľadu prírodovednej gramotnosti), ktoré ukázali, a stále
i ukazujú, že slovenskí žiaci majú síce osvojené prírodovedné
poznatky a základné teórie, ale problémy im robia ich aplikácie
do praxe, vytváranie hypotéz, využívanie výskumných metód,
získavanie a interpretovanie údajov, experimentovanie a pod.
Túto situáciu sme sa rozhodli celoplošne riešiť v rámci
nášho dlhodobého záujmu o tvorbu a zavádzanie inovatívnych
(interaktívnych, aktivizačných metód), a tým reflektovať na
popísané zmeny pomocou výskumov v rámci národných
i medzinárodných projektov.
Kľúčovým subjektom všetkých týchto súvisiacich procesov je
žiak, učiteľ a správne zvolená metóda. V článku je žiak vnímaný
ako aktívny učiaci sa subjekt, učiteľ ako jednotlivec i ako
profesia v kontexte jeho profesijného rozvoja, moderná
inovatívna metóda ako cesta k efektívnemu získavaniu
teoretických,
ale
i praktických
zručností
v technickom
vzdelávaní.

2 Moderné stratégie a kreativita výučby v technickom
vzdelávaní
Zmena pohľadu na vyučovací proces a vzdelávanie znamená
tiež postavenie a aplikáciu novej stratégie vyučovania.
V súvislosti s požiadavkou vývoja kompetencií žiaka sa
doporučujú i nové metódy a formy výučby, ktoré sa rôznou
mierou už osvedčili aj v praxi.
Vzdelávacie stratégie vo vyučovaní zameranom na žiaka
zdôrazňujú
využívanie
aktivizujúcich,
interaktívnych,
činnostných metód, ktoré v prvom rade vytvárajú žiakovi
priestor pre vlastnú myšlienkovú a praktickú činnosť. Umožňujú
mu získavať vlastné skúsenosti, prežívať učenie a podieľať sa
na aktívnom konštruovaní nových poznatkov v spolupráci so
spolužiakmi a učiteľom (Šikulová In Škoda, Doulík a kol., 2009,
s. 93).
Východiskom pri zavádzaní inovatívnych metód do
vyučovania je snaha o zmenu prístupu žiakov k učeniu. Prioritou
je premeniť ich z pasívnych poslucháčov na aktívnych
spolupracovníkov učiteľa a ostatných spolužiakov, ktorí sa
zapájajú do vyučovania a podieľajú sa na procese učenia.
Vyučovanie
vedené
modernými
stratégiami
(napr.
aktivizačnými, interaktívnymi metódami) rozvíja komunikačné
a interpersonálne zručnosti, žiaci sa učia obhájiť svoj vlastný
názor, nachádzať, ale aj prijať kompromis a pod. Vo veľkej
miere sú u žiakov pri vyučovaní pomocou moderných metód
podporované sociálne zručnosti a kritické myslenie. Žiak vie
regulovať svoj proces učenia a zvládnuť postupy efektívneho
učenia.
Voľba vyučovacích metód a foriem by mala byť vždy
realizovaná v súlade s vyučovacími cieľmi, mala by vychádzať
zo zvolenej stratégie vyučovacích činností učiteľa a učebných
činností žiaka v súvislosti so zvoleným obsahom (učivom).
Z hľadiska moderného ponímania vyučovania zameraného na
žiaka je významné využívať také metódy a postupy, z ktorých
sa môžu žiaci naučiť tzv. autoregulovanému učeniu (Mareš,
2001).
Učiteľ umožňuje žiakom uplatniť vo vyučovaní svoju vlastnú
poznávaciu činnosť, a samozrejme i jeho vlastné skúsenosti.
Z aktivizačných metód je vhodné do technického vzdelávania
zavádzať napríklad didaktické hry, samostatnú prácu žiakov,
prácu s textom, diskusiu, inscenačné metódy, simulačné
metódy, tvorivé hry, brainstorming, myšlienkové mapy,
experimenty, riešenie problémových úloh, projektov a pod.
Z požiadavky spojenia školy s reálnym životom vychádza
problémové vyučovanie. Je postavené na myšlienke, že človek
sa neustále dostáva do situácií, ktoré pociťuje ako problémové.
Vieme, že učenie prebieha efektívne iba vtedy, keď sa čo
najviac priblíži k reálnemu životu. Z toho dôvodu sa problémy
využívajú ako metóda v školskom vyučovaní a problémové
vyučovanie je považované za veľmi efektívne.
S nárastom informácií a poznatkov z rôznych odborov sa
mení aj rola učiteľa, ktorý už nie je jediným zdrojom informácií
a poznatkov pre žiakov. Učiteľ má svojich žiakov naučiť
orientovať sa v zložitom komplexe nových informácií. Z tohto
dôvodu je nevyhnutné vyvárať vo vyučovaní podmienky, ktoré
vedú k tvorivému osvojovaniu učiva. Učiteľ vyhľadáva také
formy a metódy práce, ktorými sa žiak učí nielen riešiť
problémy, ale podporuje aj snahu problémy samostatne
formulovať. Problémové úlohy môžu žiaci riešiť individuálne
alebo v skupinách.
Ak učiteľ chce svojich žiakov naučiť samostatnému
rozhodovaniu a má záujem, aby pri riešení učebnej úlohy
uplatňovali najrôznejšie vedomosti, musí svojím žiakom
umožniť, aby aspoň časť dňa pracovali v malých skupinách. Pri
kooperatívnom učení sú žiaci spojení do zmiešaných skupín,
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v ktorých sú všetci zodpovední za výsledok celej skupiny.
Kooperatívne učenie je založené na snahe, aby všetci členovia
tímu dosiahli cieľ. Čím je skupina početnejšia, tým ťažšie je
zistiť, či sa všetci žiaci aktívne zapájali do činnosti.
Najproduktívnejšie sú dvojice a trojice.
Netradičným spôsobom sprostredkovania informácií sa
zaoberá projektové vyučovanie. Je postavené na integrácii
obsahu učiva, kde predmet štúdia tvorí jednotný celok a jeho
časti spolu vzájomne súvisia. Tento typ vyučovania umožňuje
učiteľovi rozvíjať širokú škálu vedomostí žiakov, ich fantázie,
tvorivosti, ale zároveň vyžaduje náročnú prípravu, ktorá
znamená výber vhodnej témy a premyslenej štruktúry celého
projektu. Pri tomto vyučovaní sa žiaci stávajú aktívnymi
činiteľmi a dostávajú možnosť rozvíjať svoje poznávacie
vedomosti.
Tak ako pri správnej a premyslenej voľbe metód aj voľba
organizačných foriem v škole je do istej miery obmedzovaná
viacerými faktormi – rozvrh vyučovacích hodín, rôznorodosť
a striedanie predmetov počas vyučovania a pod. Organizácia
vyučovania v primárnej škole však prináša učiteľom možnosť
získavať
skúsenosti
s individualizovaným
a skupinovým
vyučovaním. Organizačnými formami by mal každý učiteľ
vytvárať priestor pre posilňovanie spolupráce medzi žiakmi.
Preto by sa malo tradičné, hromadné vyučovanie dopĺňať
napríklad skupinovým, párovým vyučovaním či prácou v kruhu.

Metóda Interactive Lecture Demonstrations

3 Interaktívne metódy v technickom vzdelávaní

Vyučovacia metóda Peer Instruction (ďalej PI) bola vyvinutá
autorom Ericom Mazurom v 90-tych rokoch minulého storočia
pre výučbu základných kurzov prírodovedných predmetov na
Harvardskej Univerzite. Za viac ako 20 rokov jej vývoja sa
metóda rozšírila z vysokoškolského prostredia už aj do nižších
stupňov výučby v rôznych vyučovacích predmetov. Z jej názvu
možno dedukovať, že ide o vyučovanie založené na vzájomnej
pomoci medzi spolužiakmi. Metóda má tri základné prvky:
zahrievacie otázky pred výkladom, moduly v dĺžke 5 až 10
minút, konceptuálne otázky pre každý modul. Žiaci v priebehu
vyučovania odpovedajú na špeciálne vytvorené otázky, tzv.
konceptesty, ktoré odhaľujú zažité miskoncepcie.
Učenie pomocou tejto metódy pozostáva z úvodného
samostatného oboznámenia sa s učivom (samostatné
preštudovanie si nasledujúceho učiva v učebnici) pred
vysvetľovaním. Priamo pred vysvetľovaním nového učiva
nasleduje úsek kladenia niekoľkých otázok, pomocou ktorých
učiteľ zistí, kde je potrebné pri vysvetľovaní najviac zamerať
svoju pozornosť, kde majú žiaci najväčšie medzery. Po tejto
časti nasleduje výklad nového učiva, ktoré je rozdelené do
niekoľkých modulov. Každý modul, pri ktorom učiteľ preberá
nové učivo, trvá približne 5 až 10 minút, a to podľa jeho
náročnosti. Po skončení modulu nasleduje tzv. konceptuálna
otázka (s výberom odpovede) zameraná na nové preberané
učivo. Otázky sú vo forme online odpovedania pomocou
tlačidlového systému. Žiaci odpovedajú pomocou elektronického
hlasovacieho zariadenia (ak nemá učiteľ k dispozícii hlasovacie
zariadenie, je možné ho nahradiť napríklad hlasovacími
kartičkami).
Najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje efektivitu tejto
metódy, sú správne zvolené a naformulované konceptuálne
otázky, ktoré sú zamerané na nové preberané učivo. Otázky by
mali byť kvalitatívneho charakteru.
Po hlasovaní (odpovedaní) nasleduje najdôležitejšia časť
metódy, a tou je vzájomná diskusia medzi žiakmi, kde sa
postupne vyjadrujú k správnosti, resp. nesprávnosti ich
odpovedí na pripravené konceptuálne otázky. Nasleduje ďalšie
hlasovanie (odpovedanie), v ktorom prebieha náprava
k správnym odpovediam. V prípade, že nastane výrazný posun

Autormi tejto interaktívnej metódy (ďalej ILD) sú R. Thornton
a D. Sokoloff z Oregon University v USA. Prioritou i hlavnou
myšlienkou je aktívna rola žiaka počas vyučovacej hodiny.
Základným obsahom sú tzv. interaktívne demonštrácie
problému, ktoré súvisia s novým preberaným učivom (základné
pojmy a pod.). Na začiatku vyučovacej hodiny popíše učiteľ
hlavný problém a zrealizuje napríklad jednoduchý experiment.
Po jeho prezentovaní sa žiaci vyjadrujú k nastolenému
problému z nového učiva a predpokladajú výsledok daného
problému. Svoje predpovede a postrehy zapíšu do predikčných
listov. Ďalším krokom je diskusia medzi žiakmi v skupinách, kde
sa navzájom vyjadrujú k svojim správnym, resp. nesprávnym
odpovediam (postrehom). Učiteľ následne vyzve všetkých
žiakov k celoplošnej diskusii, počas ktorej zapisuje ich odpovede
na tabuľu. Po skončení plenárnej diskusie učiteľ pristúpi ku
kompletnej demonštrácii, napr. experimentu a následne so
žiakmi analyzuje správnosť, resp. nesprávnosť ich postrehov
a výsledkov, ktoré zaznamenávali do predikčných listov.
Správne odpovede a výsledky si potom žiaci zapíšu do
odpoveďových hárkov, ktoré si nechajú k ďalšiemu štúdiu
a predikčné listy žiaci odovzdajú učiteľovi, ktorému slúžia na
spätnú väzbu aj sebareflexiu.
Metóda Peer Instruction

V tejto časti článku predstavíme a upozorníme na niektoré
návrhy metodík interaktívnych metód a postupov prác
zahraničných pedagógov (autorov metód), ktorí sa snažili
zaujať svojich žiakov a vytvoriť v nich návyky učenia sa hravou
a im blízkou formou. Neodmysliteľnou časťou práce žiakov
s interaktívnymi
metódami
sú
informačno-komunikačné
technológie. Interaktívne cvičenia každého žiaka sú
aplikovateľné frontálne, ale aj pri individuálnej práci s
počítačom. Prezentované pedagogické skúsenosti s jednotlivými
metódami sú aplikovateľné vo vyučovaní na všetkých typoch
škôl.
Výsledky výskumu už skôr spomínaného amerického fyzika
R. Hakea boli v nasledujúcich rokoch potvrdené mnohými
výsledkami výskumov pracovných skupín na celom svete.
Výsledky
získané
z medzinárodných
výskumov
možno
zovšeobecniť do tvrdenia, že používanie tradičných metód vo
vyučovaní technických (prírodovedných) predmetoch, pri
ktorých je žiak iba pasívnym článkom, je neefektívne a žiak si
nevie predstaviť súvislosti preberaného učiva a ich následnú
aplikáciu v praxi. Ďalším záverom výskumov bolo zistenie, že
miskoncepcie a ich pribúdanie v pokračujúcom štúdiu na
vyššom stupni spôsobuje, že žiaci nerozumejú preberanému
učivu a že sa ho učia naspamäť.
Tieto poznatky a ich následná overená aplikácia sa
v uplynulých rokoch stala základom pre vznik nových prístupov
a metód
používaných
vo
vyučovaní
technických
(prírodovedných) predmetoch, použitie ktorých prináša
výraznejšie „lepšie“ výsledky ako používanie tradičných metód
vo vyučovaní. Interaktívne metódy vychádzajú predovšetkým
z interaktivity medzi učiteľom a žiakmi, pričom sú aktívne
zapájaní do jednotlivých fáz vyučovacieho procesu a aktívne
riešia nastolené problémy. Medzi najznámejšie prístupy
a metódy možno zaradiť napr. program FAST, metódu ILD, Just
in Time Teaching (JiTT), Peer Instruction (PI) a iné.
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správnych odpovedí k vopred stanovenej hranici, nasleduje 2 až
3 minútové zhrnutie nového preberaného učiva. Učiteľ následne
pokračuje ďalším takto pripraveným modulom.
Ak nastane situácia, kde žiaci nedosiahnu minimálnu učiteľom
stanovenú hranicu, nastáva po druhom hlasovaní (odpovedaní)
ďalšia vzájomná diskusia za intenzívnejšej účasti učiteľa.
Pri vzájomnom porovnávaní s klasickými metódami má táto
metóda niekoľko výhod:
 učiteľ získava pomocou hlasovania (odpovedania) žiakov ich
okamžitú spätnú väzbu;
 učiteľ intenzívne sleduje vzájomnú diskusiu medzi žiakmi
a môže okamžite reagovať na miskoncepcie u žiakov
súvisiace s preberaným novým učivom;
 žiaci sa učia navzájom, čo je podľa tzv. pyramídy učenia
jeden z najefektívnejších spôsobov učenia.

zostaviť malé skupiny žiakov, ktoré mali pracovať na systéme
výskumného tímu. Učiteľ zohrával úlohu facilitátora, iniciátora,
motivátora a pod.
Program FAST obsahuje vo svojich východiskách širšie
spoločenské zretele na rozvoj osobnosti žiaka a prebudovanie
jeho myslenia. Základné ciele vzdelávania v programe FAST
smerujú k tomu, aby žiaci nadobudli (pochopili):
 schopnosť vykonávať základné laboratórne činnosti,
 schopnosť samostatne získavať informácie,
 podstatu vedy a jej prirodzeného vývoja,
 znalosť pojmov, ktoré sú základom moderných prírodných
vied,
 schopnosť využívať symboliku zavedenú v prírodných
vedách, vzťahy medzi prírodnými vedami,
 schopnosť vykonávať rozhodnutie na základe získaných
vedomostí, vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou,
hodnoty, postoje a návyky dôležité pre výskum v prírodných
vedách a správanie sa v prírode,
 schopnosť aplikovať vedomosti do iných vedných oblastí.

Metóda Just in Time Teaching
Táto interaktívna metóda je v určitých bodoch veľmi podobná
metóde Peer Instruction. Tvorcami (autormi) sú G. Novák a A.
Gavrin z Indiana University v USA. Just in Time Teaching (ďalej
JiTT) je výučbová metóda založená na interakcii medzi
vypracovaním tzv. web úloh a následnom aktívnom vyučovaní
(active learning) na vyučovacej hodine.
Ako sme už spomínali, v určitom úseku je podobaná „PI“,
a to najmä v prvej fáze učenia. Študenti dostanú pred
prednáškou úlohu naštudovať doma študijné materiály, ktorým
sa bude vyučujúci na najbližšej prednáške venovať. K týmto
materiálom dostanú študenti ešte sériu tzv. zahrievacích otázok,
pričom
vypracované
odpovede
zasielajú
učiteľovi
(prednášajúcemu). Učiteľ dané odpovede analyzuje a na ich
výsledkoch postaví najbližšiu expozičnú časť hodiny.
Najpodstatnejším
znakom
a kľúčom
k úspešnému
a efektívnemu použitiu tejto metódy vo vyučovacom procese je
tvorba a vývoj banky úloh, ktoré sú pre učiace sa subjekty
(študentov) k dispozícii online pred prednáškou. Otázky sú
tvorené tak, že nerobia závery a požadujú od študentov, aby pri
ich vypracovávaní vykonali nejakú činnosť (preštudovanie
kapitoly, analýza prezentácie, analýza poskytnutého videa,
simulácie a pod., ktoré sú úzko prepojené s novým učivom).
Táto metóda je vhodná najmä pre vysokoškolské štúdium, ale
pri určitých korekciách sa dá použiť aj na základnej a strednej
škole.

K hlavným prínosom a výsledkom, ktoré priniesol program
FAST, patrili najmä súbory učebných pomôcok, nadčasových
referenčných príručiek pre žiaka, metodických príručiek pre
učiteľa a pod.
Po dlhoročných skúsenostiach možno zovšeobecniť a tvrdiť,
že pre danú vekovú kategóriu žiakov (11 až 14-ročných) spĺňa
tento program požiadavky kladené na moderný program
integrovaného
vyučovania
prírodovedných
predmetov.
V strategických cieľoch tohto programu sa odrážajú nové
prístupy k prírodovednému vzdelávaniu. Je možné ich zhrnúť do
dvoch bodov:
1) Prírodovedné vzdelávanie tvorí súčasť základného
vzdelávania a pomáha porozumieť vývoju spoločnosti
v minulosti, súčasnosti a budúcnosti.
2) Obsah prírodovedného vzdelávania by mal podporovať
intelektuálny rozvoj žiaka k samostatnému mysleniu
a podnecovať jeho túžbu po poznaní (Lapitková, 1997).
Program sa už niekoľko rokov realizuje na Slovensku práve pod
vedením spomínanej V. Lapitkovej.
4 Empirický pedagogický výskum
V tejto kapitole popisujeme, čo sme chceli zistiť, prečo to bolo
potrebné a ako sa získavali a spracovali jednotlivé informácie
dlhodobého
pedagogického
experimentu.
Sumárne
prezentujeme výskumné výsledky, ktoré sme získali výskumom
zaradenia inovatívnych metód do vyučovania. V kapitole
poukazujeme na opodstatnenosť použitia inovatívnych metód
vo výučbe predmetu Technika (predtým Technická výchova)
v nižšom strednom vzdelávaní. Pre potreby tohto výskumu sme
si zvolili metódu experimentálneho overenia.
Vo všeobecnosti prevláda názor, že ukazovateľom
efektívnosti vzdelávacieho procesu je žiakov výsledok. Je nutné
si uvedomiť, že pri dosiahnutí daného výsledku nás musí
zaujímať aj čas, za aký ho žiak dosiahol. Je rozdiel, ak dvaja
žiaci dosiahli rovnako kvalitný výsledok, ale jednému sa to
podarilo za pár hodín a druhému za tri dni.
Tieto parametre sú merateľné, ale proces výchovy
a vzdelávania je charakteristický ešte jedným špecifikom,
z pohľadu efektívnosti, a to stálosťou a kvalitou dosiahnutých
výsledkov. Produktom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia je
osobnosť, ktorá dosiahla určitú úroveň vzdelania, zaznamenala
určitý rozvoj svojich schopností, osvojila si požadované
zručnosti a základné výchovné princípy. Zhrnutím týchto
skutočností
sa
dostávame
k najväčšiemu
problému
posudzovania efektívnosti vzdelávania, pretože toto sú

Program FAST - Foundational Approaches in Science
Teaching
Program (ďalej FAST) vznikol za podpory projektu
integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov, ktorý sa
riešil na oddelení Curriculum Research and Development Group
na University of Hawai v USA. Zameriaval sa na cieľovú skupinu
učiteľov a žiakov základných škôl v USA, bol určený
predovšetkým 11 až 14-ročným žiakom.
Teoretické, všeobecno-pedagogické východiská programu
FAST spočívali v konštruktivistickej teórii autorov J. Deweya, K.
Lewina, J. Piageta, J. Brunera a L. Vygotského. Výber
i didaktické spracovanie obsahu programu sa opieralo o znalosť
procesov učenia sa žiakov založenú na poznatkoch
pedagogickej psychológie.
Program
integroval
obsah
vzdelávania
viacerých
prírodovedných predmetov, napríklad Fyziky, Chémie,
Prírodopisu, Techniky - Technical Education, Geografie,
Ekológie. Proces vzdelávania bol koncipovaný tak, že žiaci 60 až
80 % času venovali pozorovaniu prírody, experimentovaniu,
výskumu prírodných javov, a 20 až 40 % diskusiám
a záverečným zovšeobecneniam. Hlavnou myšlienkou bolo
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ukazovatele, ktoré sú len veľmi ťažko merateľné a nie je ľahké
ich vyhodnocovať.
Nosnou časťou práce je poukázať na možnosti
skvalitňovania technického vzdelávania na slovenských
základných školách po obsahovej, ale i metodickej stránke.
Výskum prebiehal na Katedre techniky a technológií Fakulty
prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, ale aj na iných
pracoviskách na Slovensku i v zahraničí (Katedra fyziky,
elektrotechniky a aplikovanej fyziky na Drevárskej fakulte TU vo
Zvolene, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy,
Pedagogická fakulta Západočeská univerzita v Plzni) v rokoch
2008 až 2014.
Predmet, ciele a hypotézy výskumu
V tejto podkapitole si kladieme za cieľ sumárne prezentovať
výskumné výsledky, ktoré sme získali výskumom zaradenia
nami vytvorenej metódy P&E do vyučovania. Má poukázať na
opodstatnenosť použitia metódy P&E vo výučbe v predmete
Technika (predtým v predmete Technická výchova). Pre
potreby tohto výskumu sme si zvolili metódu experimentálneho
overenia.
Predmet výskumu
Predmetom výskumu boli žiaci nižšieho stredného vzdelávania,
u ktorých sa vyučovanie v predmete Technika (Technická
výchova) vo vybraných tematických okruhoch realizovalo nami
navrhnutou metódou P&E s optimálnou podporou informačných
a komunikačných technológií.
Ciele výskumu
Cieľom bolo overenie úspešnosti a zistenie možností
implementácie použitia nami vytvorených inovatívnych
(interaktívnych) metód v reálnych podmienkach vybraných škôl
v predmete Technika (Technická výchova), kde sa využila aj
práca s počítačom. Skúmali sme vedomosti na prvých troch
úrovniach vzdelávacích cieľov Niemierkovej taxonómie a aktívne
učenia sa žiakov.

Výskumné otázky, ktoré vyplynuli z cieľa výskumu, boli
formulované nasledovne:
 Dosahujú žiaci vyučovaní inovatívnymi metódami (metódou



P&E) lepšie výsledky ako žiaci, ktorí sú vyučovaní
konvenčnými metódami?
Majú žiaci vyššiu motiváciu na vyučovaní, kde sa
používajú inovatívne metódy (metóda P&E) ako tam, kde
učiteľ používa konvenčné metódy?
Učia sa žiaci aktívnejšie na vyučovaní, kde sa používajú
inovatívne metódy (metóda P&E) ako na vyučovaní, kde sa
uplatňujú pri výučbe iné metódy?

Z vyššie vysloveného cieľa a výskumných otázok sme každý rok
(2008 - 2014) sformulovali nasledovnú hlavnú, východiskovú
hypotézu:
H: Použitie nami vytvorenej inovatívnej metódy X

(metóda sa menila v priebehu rokov, pozri Tabuľku 8.)

vo vyučovaní predmetu Technika (Technická výchova)
v nižšom strednom vzdelávaní štatisticky významne
ovplyvní úroveň vedomostí žiakov.
Aby sme mohli potvrdiť, alebo vyvrátiť a jednoznačne
kvantitatívne a kvalitatívne verifikovať hlavnú, východiskovú
hypotézu, sformulovali sme nasledovné pracovné hypotézy:
H1:
Pri riešení úloh didaktického testu zameraného na
vybranú oblasť dosiahnu žiaci v experimentálnej
skupine štatisticky významne lepšie výsledky v prvých
troch oblastiach Niemierkovej taxonómie ako žiaci
v kontrolnej skupine.
H2:
Žiaci v experimentálnej skupine, kde sa používa
inovatívna metóda X, sa budú učiť na hodinách
aktívnejšie ako žiaci v kontrolnej skupine, kde sa táto
metóda nepoužíva.
Počas realizovania jednotlivých výskumov boli najčastejšie
sledované nasledujúce aktívne premenné:
Nezávisle premenná:
Inovatívne metódy - nezávislá premenná, ktorou sa v rámci
výskumu manipulovalo, bola použitie inovatívnej metódy
(metóda A, B, C alebo metóda P&E). Túto sme mali počas
experimentu pod kontrolou. Premenná reprezentovala
uplatnenie inovatívnej metódy vo vyučovacom procese a bola
aktívna iba v experimentálnej skupine.
Závisle premenné:
VYK - závislá premenná popisujúca výkon žiakov v kognitívnej
oblasti,
ŠPT - závislá premenná popisujúca výkon žiakov v oblasti
špecifick. transferu,
ZAP - závislá premenná popisujúca výkon žiakov v oblasti
zapamätania,
POR - závislá premenná popisujúca výkon žiakov v oblasti
porozumenia,
AKT - závislá premenná popisujúca aktívne učenie sa žiakov.
Intervenujúce premenné boli eliminované nasledovne:
 špecifické ciele boli zhodné v oboch skupinách,
 didaktický test bol zhodný po obsahovej stránke v oboch
skupinách,
 predmet Technika (Technická výchova) bol vyučovaný tým
istým učiteľom v oboch skupinách,
 počas výskumu sme zabezpečili hygienické podmienky pre
obe skupiny rovnaké,
 výber respondentov bol kvalitne zabezpečený.
Na overenie východiskovej hypotézy bolo potrebné uskutočniť
nasledovné pracovné úlohy pedagogického experimentu:
 Pripraviť experiment (vybrať žiakov, určiť experimentálnu

Na splnenie cieľa pedagogického výskumu sme stanovili
nasledovné čiastkové úlohy:
 Navrhnúť inovatívne metódy zamerané v plnej miere na
rozvoj technického vzdelávania žiakov v predmete Technika
(Technická výchova).
 V pedagogickej praxi overiť inovatívne metódy (napr.
metódu P&E) na ZŠ.
 Pomocou výskumných techník a metód overiť stanovené
hypotézy.
 Zistiť, či uplatnenie inovatívnych metód ovplyvní úroveň
teoretických vedomostí v oblasti porozumenia, zapamätania,
špecifického transferu a aktívneho učenia sa žiakov nižšieho
stredného vzdelávania v predmete Technika (Technická
výchova) na ZŠ.
V rámci výskumu bol realizovaný prirodzený pedagogický
experiment. Vyučovanie bolo realizované v experimentálnych
(vo vyučovacom procese boli použité nami vytvorené inovatívne
metódy) a v kontrolných triedach, kde vyučovanie bolo
realizované tradične, bez použitia nami vytvorených
inovatívnych metód.
Zaujímali nás najmä tie pedagogické javy, ktorým teória
prisudzuje
najvyššie
priority
vo
vzťahu
k tvorivohumanistickému vyučovaniu.
Pri riešení problematiky zaraďovania inovatívnych
vyučovacích metód bol v rámci pedagogického výskumu
stanovený nasledovný cieľ: Zistiť, či je možné rozvíjať
kognitívne schopnosti žiaka z vybraných tematických celkov
nižšieho stredného vzdelávania na základných školách
aplikáciou navrhnutých inovatívnych metód vo vyučovaní
predmetu Technika (Technická výchova).
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a kontrolnú skupinu, pripraviť meracie nástroje, organizačne
zabezpečiť experiment).
Zrealizovať experiment (striktne, podľa vopred určených
pravidiel zrealizovať výučbu v kontrolnej a experimentálnej
skupine, organizačne pripraviť a zabezpečiť záverečné
testovanie žiakov).
Tabuľka 1



Štatisticky spracovať a analyzovať zozbierané údaje
(pomocou metód deskriptívnej a induktívnej štatistiky).
Na základe analýz zhodnotiť úspešnosť, opodstatnenosť
uplatnenia inovatívnej metódy vo vyučovaní.

Postupná implementácia inovatívnych metód na slovenských ZŠ

Metóda
2007
2008
A

Výklad učiva
Tradičný výklad

Praktická časť
Tradičné úlohy

Testovanie

Zvýšený dôraz na problémové úlohy

Problémové úlohy

DT, dotazník

2009 - 2010
B

Výklad
nového
učiva
prostredníctvom
multimediálnej prezentácie (vo forme interaktívnej
hry, pexesa, simulácie)

Problémová
úloha
(klasická
i počítačom
podporovaná)

DT, dotazník

2011 - 2012
C

Delenie výkladu nového učiva na bloky (vo forme
textovej úlohy, videa, simulácie)

Problémová
úloha
(klasická
i počítačom
podporovaná)

DT, dotazník

2013 - 2014
P&E

Delenie výkladu nového učiva na bloky zadané
piatimi možnosťami, spôsobmi (vo forme textovej
úlohy, videa, simulácie)

P&E

DT, dotazník

Metóda A - MUP (multimediálna učebná pomôcka), metóda B - MUP (multimediálna učebná pomôcka), metóda C - ILD (interaktívna
metóda - Interactive Lecture Demonstrations), metóda P&E (metóda problému a experimentu), DT - didaktický test
5 Zhodnotenie
výskumu
a predikciu
interaktívnych metód vo vyučovaní

uplatnenia

didaktický test, štandardizovaný dotazník pre žiakov) v procese
výučby na základných školách v Slovenskej republike na
výskumnej vzorke žiakov nižšieho stredného vzdelávania
v predmete Technika (Technická výchova).
Implementáciou inovatívnych metód s podporou IKT do
vyučovania v predmete Technika (Technická výchova) sme
dospeli k jednotlivým záverom. Prínos tejto práce vidíme
v dvoch rovinách, a to teoretickej, ale i praktickej.
V rámci
každého
obdobia
sme
didaktické
testy
vyhodnocovali pomocou T-testov, F-testov a štatistických
veličín. Výsledky didaktických testov v jednotlivých obdobiach
sú pre porovnanie uvedené v Tabuľke 2 a Grafe 1.
Aby bolo možné porovnávať úspešnosť metódy
v jednotlivých rokoch s rôznymi vstupnými vedomosťami
žiakov, použili sme parameter normalizovaný zisk gN ako podiel
priemerného zisku (posttest-pretest), ktorí žiaci dosiahli
a maximálneho zisku, ktorý žiaci mohli dosiahnuť.

Od roku 2008 sme spracovávali každoročné výsledky pretestov,
posttestov a dotazníkov. Výskum v jednotlivých obdobiach bol
zameraný nielen na vybrané inovatívne metódy ako jeden
celok, ale aj na použitie nových trendov (ako napr. didaktických
prostriedkov,
multimediálnych
učebných
pomôcok,
problémových úloh, experimentov a pod.) v nižšom strednom
vzdelávaní.
Vychádzajúc z analýzy získaných výsledkov sme dospeli
k záverom a návrhom, akým smerom by sa malo technické
vzdelávanie na 2. stupni ZŠ v rámci využívania nových metód,
učebných pomôcok a informačných komunikačných technológií
uberať.
Skúmali sme vplyv použitia inovatívnych prvkov (metód,
učebných pomôcok) do vyučovacieho procesu. Predpoklady
formulované do hypotéz sme komplexne overili prostredníctvom
viacerých metód výskumu (prirodzený pedagogický experiment,
Tabuľka 2

Výsledky pretestov a posttestov v rokoch 2008 - 2014 (metódy A, B, C, P&E)

DT
DT
pre (%)
post (%)
KLASICKÁ METÓDA (kontrolné skupiny)
2008
41
48
2009-2010
36
42
2011-2012
31
43
2013-2014
42
50
INOVATÍVNA METÓDA (experimentálne skupiny)
2008
41
50
2009-2010
36
46
2011-2012
31
48
2013-2014
42
60
Rok

Post-pre
(%)

Normalizovaný
gN (%)

6
5
9
8

13
10
12
14

107
65
80
75

8
9
14
20

18
19
20
26

107
65
80
75

70

zisk

N
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Úspešnosť v teste (%)

Výsledky pretestu a postestu v rokoch 2008-2014
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Výsledky pretestov a posttestov v rokoch 2008 - 2014 (metódy A, B, C, P&E)

Priemerný normalizovaný zisk (%)
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Priemerný normalizovaný zisk (metódy A, B, C, P&E)

V Grafe 2 je vidieť, že v prípade používania tradičných metód
bol priemerný normalizovaný zisk vo všetkých rokoch približne
rovnaký (medzi 10 % až 14 %), v prípade použitia inovatívnych
prvkov ale v období rokov 2013 - 2014 dosiahol pri vyučovaní
pomocou metódy P&E normalizovaný zisk 27 %.
Z celkových aj parciálnych výsledkov je tak možné urobiť
niekoľko sumárnych záverov.



Odporúčania pre základné školy:












vytvárať podmienky pre slobodný výber metód a techník pri
vyučovaní (pre potreby seba), ale aj učení sa (pre potreby
žiaka);
poskytnúť učiteľom možnosti vzdelávania a vytvárať
prostredie pre vzájomné učenie sa učiteľov v oblasti
používania a vytvárania inovatívnych trendov (metód a
techník) v technickom vzdelávaní;
vytvárať podmienky na aplikovanie IKT a inovatívnych
prvkov do edukačného procesu, kde učiteľ nepredkladá
žiakom hotové, spracované výsledky, ale vedie ich k riešeniu
problémových úloh, k spracovaniu nových informácií;
obohatiť edukačný proces o inovatívne prvky, ktoré
rozširujú vedomosti žiakov z vybraných problematík
a podporujú vytváranie pozitívneho vzťahu k technike;



rozvíjať kľúčové zručnosti žiakov základných škôl
v predmete Technika (Technická výchova) v nižšom
strednom vzdelávaní;
poskytnúť učiteľom možnosti na tvorenie vlastných
jednoduchých metód a interaktívnych učebných pomôcok
s cieľom zlepšiť efektivitu a vedomostnú, psychomotorickú
úroveň žiakov základných škôl v predmete Technika
(Technická výchova);
zaujímať sa o výsledky použitia inovatívnych metód vo
vyučovaní ich kolegov a prostredníctvom hospitácií,
motivačno-hodnotiacich
rozhovorov
ich
motivovať
k profesijnému rozvoju;
pomocou kooperácie a výmeny skúseností spolupracovať pri
tvorbe a vzájomnej implementácii inovatívnych prvkov do
technického vzdelávania.

Odporúčania pre fakulty pripravujúce budúcich učiteľov
pre prírodovedné a technické predmety:
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rozvíjať personálne kompetencie budúcich učiteľov už v ich
pregraduálnej príprave;
rozvíjať konštruktívne kompetencie, ktoré sú spojené
s konštruovaním obsahu informácií, ktoré majú byť žiakom
sprostredkované a žiakmi osvojené v priebehu učebnej
činnosti;
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rozvíjať organizačné kompetencie, ktoré úzko súvisia
s vytváraním organizačných foriem vyučovania, so
zapojením žiakov do rôznych druhov činností a s takým
spôsobom ich riadenia, aby boli čo najlepšie realizované
ciele pedagogického procesu;
rozvíjať gnozeologické kompetencie budúcich učiteľov, ktoré
podporujú ich objekt vlastnej činnosti, obsahu, prostriedkov,
foriem a metód vzdelávania;
zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pre učiteľov technických
predmetov na ZŠ;
v rámci personálnych kompetencií rozvíjať vedomosti,
zručnosti a postoje, ktoré sú nevyhnutné pre potreby
sebarozvoja pedagogických zamestnancov;
zabezpečiť vydanie kvalitných učebných textov pre budúcich
učiteľov;
prostredníctvom projektov získavať prostriedky na
vzdelávacie programy a zvyšovanie kvality základných,
stredných a vysokých škôl.

Záver
V poslednom období sa v našej spoločnosti prejavila potreba
zvyšovania záujmu o vzdelávanie. Odrazom tejto skutočnosti sú
i reformné kroky zo strany MŠVVaŠ SR smerujúce k zmene
cieľov, vzdelávacích obsahov a k celkovej modernizácii
vlastného vyučovacieho procesu. Nevyhnutné zmeny si
vyžadujú v plnej miere využívať prvky modernej pedagogickej
metodológie, nové prístupy k vzdelávaniu sú výzvou a dávajú
priestor pre učiteľov všetkých úrovní a typov škôl.
V celom rozsahu tejto práce sme sa snažili prezentovať
poznatky, skúsenosti a vedomosti, ktoré sú blízke nášmu
zmýšľaniu a ktoré považujeme za relevantné v procese
humanizácie školy. Snahou bolo poukázať na skutočnosť, že
jednou zo základných podmienok zefektívnenia vzdelávania je
samotné zefektívnenie práce každého učiteľa. Zodpovedná
príprava na každú vyučovaciu hodinu a aktívny prístup musí byť
prvoradým nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Je
nevyhnutné, aby učitelia svoje prípravy, metódy a učebné
pomôcky pravidelne aktualizovali, dopĺňali. Mali by pri svojej
práci
využívať
všetky
dostupné
materiálno-technické
prostriedky, vedomosti z oblasti pedagogiky, psychológie,
didaktiky, ktoré môžu zatraktívniť vyučovací proces.
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Vážení čitatelia,
som veľmi rád, že sa Vám môžem prihovoriť aj v prvom čísle
nášho časopisu v roku 2015. Časopis vychádza v roku, v ktorom
si pripomíname 20. výročie vzniku Fakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (fakulta bola
etablovaná dňa 1.3. 1995 po rozdelení Fakulty prírodných
a humanitných vied UMB v Banskej Bystrici).
Hlavným zameraním fakulty bola od začiatku jej samostatnej
existencie príprava učiteľov pre základné a stredné školy vo
všetkých prírodovedných odboroch, vrátane technickej výchovy.
Vychádzajúc z celospoločenskej objednávky a z európskeho
trendu rozvoja študijných odborov sa na Fakulte prírodných vied
(FPV) začali rozvíjať aj odbory neučiteľského zamerania
s výhľadom dosiahnuť ich rovnocenný stav s učiteľským
štúdiom.
V súčasnosti na fakulte študenti študujú v bakalárskych,
magisterských i doktorandských akreditovaných študijných
programoch s rôznym zameraním. Je predpoklad, že po
ukončenej komplexnej akreditácii bude môcť záujemca
o štúdium študovať na FPV UMB v Banskej Bystrici nielen
v pôvodných, ale i v nových atraktívnych študijných
programoch.
Na pozadí pripravovaných osláv fakulty sa ešte viac
zdôrazňuje vedecko-výskumná činnosť učiteľov i doktorandov
fakulty, ako neoddeliteľná súčasť vysokoškolskej prípravy jej
budúcich absolventov. Práve výsledky vedecko-výskumnej práce
učiteľov i doktorandov tvoria jadro obsahu tohto prvého čísla
časopisu.
Pozornosť si zaslúžia prezentované výsledky pedagogického
výskumu v príspevkoch viacerých autorov, ktoré majú dosah
a uplatnenie v pedagogickej praxi predovšetkým na základnej
škole vo vyučovacom predmete Technika v nižšom strednom
vzdelávaní. Zaujímavé informácie sú prezentované aj v ďalších
príspevkoch autorov.
Už sa stáva tradíciou, že v časopise uvádzame
a prezentujeme aj aktivity a činnosti katedier pripravujúcich
učiteľov pre predmet Technika na druhom stupni základnej
školy.
V tomto čísle prezentujeme aktivity, ktoré sú spojené
s Katedrou techniky a technológie FPV UMB v Banskej Bystrici.
Jednou z nich je návšteva kolegov z Univerzity v Zelenej Hore
v januári 2015. Vysokoškolskí učitelia dr inž Pawel Bachman
a mgr inž. Marcin Chciuk v rámci programu Erasmus na
katedre realizovali nielen vyučovaciu činnosť, ale zúčastnili sa aj
slávnostnej inaugurácie nového rektora UMB v Banskej Bystrici,
(fotodokumentácia na vnútornej strane obálky).
V dňoch 21. – 24.6. 2015 sa zúčastnili zahraničného pobytu
v rámci programu Erasmus+ kolegovia z katedry doc. Ing.
Alena Očkajová, PhD. a PaedDr. Ján Stebila, PhD., súčasťou
ktorého bola i aktívna účasť na III. Medzinárodnom kongrese
PROFERG 2015 na Univerzite v Zelenej Hore (Poľsko)
(fotodokumentácia na vonkajšej strane obálky).
Predpokladám, že aj v tomto čísle časopisu si čitateľ nájde
vhodné informácie, ktoré ho budú nielen inšpirovať, ale ktoré aj
vhodne využije vo svojej pedagogickej činnosti resp. vedeckovýskumnej práci.
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