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ÚVODNÍK
Vážení čitatelia,
na stránkach nášho časopisu sa Vám v tomto roku prihováram
druhý krát. Isto si dávate otázku čo nové, zaujímavé, iné, sa
čitateľ dozvie v tomto čísle. Pokiaľ ste pravidelnými čitateľmi
časopisu isto viete, že aj v druhom čísle časopisu toho istého
ročníka je snahou redakcie každý rok priniesť informácie nové
a aktuálne v oblasti technického vzdelávania v základných,
stredných i na vysokých školách, ako aj v oblasti aplikovaného
výskumu, resp. v oblasti aplikácie informačných technológií vo
výučbe odborných predmetov.
Inak tomu nie je ani tento rok, v druhom čísle, ktoré
vychádza s väčším a širším obsahom, ako číslo č. 1/2015.
Ak by som chcel pozornosť čitateľa zamerať na niektoré
významné a zaujímavé príspevky, tak by to boli predovšetkým
príspevky zamerané na technické vzdelávanie v základnej škole.
Možno si dáte otázku, prečo v základnej škole? Jednou
z odpovedí môže byť konštatovanie, že preto, lebo práve
v základnej škole v poslednom období, najmä za posledný rok
dochádza v oblasti technického vzdelávania k výrazným
pozitívnym zmenám. Tieto zmeny sú reakciou na nevydarenú
školskú reformu základných a stredných škôl, ktorá sa začala
v roku 2008 (šk. r. 2008/2009) a skončila v roku 2012 (šk. r.
2011/2012).
Nakoľko problematika technického vzdelávania v základnej
škole významne rezonuje v rôznych príspevkoch, každý názor
autora, prezentovaná informácia, má nielen kriticko-analytický
charakter, ale i aplikačný, v prospech rozvíjania a uplatnenia
technického vzdelávania v nižšom strednom vzdelávaní. Sem
možno zaradiť príspevky autorov (J. Pavelku, A. Haškovej,
G Bánesza) a ďalších autorov.
Ako je technické vzdelávanie podporované na základnej
škole zo strany štátnych orgánov, je prezentované autorkou
príspevku (G. Horeckou), ktorá konkretizovala činnosti Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania, realizované v národnom
projekte za posledné tri roky, nakoľko národný projekt koncom
roka 2015 končí.
V časopise
je
venovaný
priestor
aj
odbornému
nakladateľstvu Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o, ktoré svoju
činnosť zameriava na tvorbu učebných materiálov, ktoré sú
v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, ktorý
sa od 1.9.2015 začína uplatňovať na základných školách.
Vytvorené učebné materiály majú za cieľ podporovať technické
vzdelávanie v primárnom i v nižšom strednom vzdelávaní.
Riešenie projektov KEGA na fakultách vysokých škôl
s cieľom podporiť a rozvíjať technické vzdelávanie na
základných školách je významnou aktivitou riešiteľských
kolektívov. Výsledkom riešenia projektov sú nielen nové
informácie aplikovaného výskumu v skúmaných oblastiach, ale
i nové metodické prístupy a stratégie, vysokoškolské učebnice,
ktoré sú určené učiteľom, študentom (budúcim učiteľom)
predmetu Technika. Autori projektov (J. Pavelka, A. Hašková,
M. Ďuriš) prezentujú dosiahnuté výsledky aj na stránkach tohto
časopisu.
Záverom vyslovujem presvedčenie, že aj v tomto čísle
časopisu si čitateľ nájde vhodné informácie, ktoré ho budú
nielen inšpirovať, ale aj vhodne využije vo svojej pedagogickej
činnosti resp. vedecko-výskumnej práci.
Milan Ďuriš
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VÝSLEDKY KONČIACEHO PROJEKTU KEGA Č. 015PU-4/2013 METODIKA IMPLEMENTÁCIE INRETAKTÍVNEJ
TABULE PRI VZDELÁVANÍ KU KOMPETENCIÁM V PRÍPRAVE UČITEĽOV TECHNIKY, FYZIKY A MATEMATIKY
PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE
RESULTS ENDING KEGA NO. 015P-4/2013 "IMPLEMENTATION METHODOLOGY INRETAKTÍVNEJ BOARDS
IN EDUCATION TO THE COMPETENCIES OF TEACHER TRAINING TECHNIQUES, PHYSICS AND
MATHEMATICS FOR LOWER SECONDARY EDUCATION
Jozef PAVELKA
Abstrakt
Štúdia poskytuje informácie o zameraní, cieľoch a organizácii aktivít, ktoré riešitelia projektu KEGA realizovali počas riešenia projektu
v období od r. 2013 a prezentuje výsledky a výstupy projektu, ktorý končí v závere roka 2015. Hlavnými cieľmi projektu boli
vypracovanie metodiky implementácie interaktívnej tabule pre prípravu učiteľov nižšieho stredného vzdelávania (2. stupeň ZŠ technika, fyzika a matematika) na vysokých školách a zavedenie predmetnej metodiky do výučby. Ďalšími cieľmi projektu boli
vytváranie schopností študentov - budúcich učiteľov - využívať interaktívnu tabuľu na realizáciu nových vzdelávacích obsahov
učebného predmetu technika a vytváranie takých modelov a učebných stratégií, ktoré prispievajú k rozvoju vybraných kľúčových
zručností žiakov v rámci výučby predmetov technika, fyzika a matematika v ZŠ.
Kľúčové slová: grantový projekt, interaktívna tabuľa, technika, fyzika, matematika, kľúčové zručnosti žiakov
Abstract
This paper informs about the main theme, aims, activities organization and research results of of the KEGA project its researchers have
achieved since 2013.This project will be completed by the end of 2015. The main aims of the project were to create a methodology of
use of interactive board in pre-service physics and mathematics teacher training for lower secondary education (basic school, such
subjects as technology, physics, and mathematics) at the universities and an introduction of this methodology into teaching. The other
aims of the project were to stimulate students´, that is future teachers´ abilities to use the interactive board to create new educational
content of the subject technology as well as to create such models and teaching strategies which considerably contribute to the
development of the select key skills of the pupils during teaching such subjects as technology, physics, and mathematics at basic
schools.
Key words: sponsored project, interactive board, technology, physics, mathematics, key skills


Úvod
Školský zákon prijatý v roku 2008 historicky po prvýkrát vytýčil
ako hlavný cieľ vzdelávania – vzdelávanie ku kľúčovým
kompetenciám. Hlavnou požiadavkou sa teda stalo, aby každý
učebný predmet všeobecnovzdelávacej školy a základná škola
ako celok všetkými prostriedkami a cielene okrem vedomostí
a zručností žiakov rozvíjala aj kľúčové kompetencie žiakov
a tým pripravovala žiakov na ďalšie úspešné štúdium a život.
Problematike definovania, výberu, rozvíjania a skúmania
kľúčových kompetencií človeka sa najmä v poslednom desaťročí
venuje zvýšená pozornosť tak v zahraničí, ako aj na Slovensku.
Rozvíjanie kľúčových zručností žiakov na nižšom stupni
stredného vzdelávania (ZŠ) v učebných predmetoch technika,
fyzika a matematika je oblasťou, v rámci ktorej doteraz neboli
publikované výstupy a neboli realizované výskumné aktivity.
Predpokladáme, že systémovému rozvíjaniu a skúmaniu
nadobúdania, uplatňovania a rozvíjania kľúčových zručností
žiakov bola pozornosť odbornej komunity venovaná okrajovo
najmä z dôvodu, že predmetná problematika je v školstve nová,
veľmi široká a náročná a zatiaľ neprebádaná.
Riešitelia projektu KEGA i napriek tomu, že si boli vedomí
ťažkostí, ktoré môžu spôsobiť uvedené okolnosti, rozhodli sa
riešiť problematiku rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov
najmä z týchto troch podstatných dôvodov:
 na Slovensku sa systémovému prístupu k rozvoju
a skúmaniu kľúčových kompetencií žiakov v učebných
predmetoch technika, fyzika a matematika (T – F - M) v ZŠ
doposiaľ nik nezaoberal,
 na fakultách pripravujúci učiteľov T – F - M sa doposiaľ
príprava so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií
žiakov v ZŠ nerealizovala,

z dostupných výsledkov prieskumov a osobných zistení
vyplýva, že interaktívne tabule IT), ktoré ZŠ získali v rámci
rôznych projektov alebo ktoré zakúpili, sú počas výučby
hodín T – F - M využívané minimálne, resp. nie sú využívané
vôbec.

Riešiteľský tím projektu KEGA č. 015PU-4/2013 pozostával z 3
subkolektívov z pracovísk:
Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU v Prešove (pp.
prof. PaedDr. J. Pavelka, CSc. – zodpovedný vedúci projektu,
RNDr. K. Šterbáková, PhD., Mgr. J. Brajerčík, PhD., PaedDr. J.
Šoltés, PhD., Ing. J. Litecká, PhD.),
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre (pp.
prof. Ing. T. Kozík, DrSc. – vedúci spolupracujúceho pracoviska,
PaedDr., P. Brečka, PhD.),
Katedra techniky a technológií FPV UMB v B. Bystrici (pp. prof.
PaedDr. M. Ďuriš, PhD. – vedúci spolupracujúceho pracoviska,
PaedDr. M. Bendík, PhD.).
Obdobie riešenia projektu bolo schválené na obdobie 4/2013 až
12/2015.
Ciele, postup realizácie projektu a výsledky výskumov
Hlavnými cieľmi projektu bolo vypracovanie metodiky
implementácie IT pre prípravu učiteľov nižšieho stredného
vzdelávania (T – F - M) na vysokých školách a jej zavedenie do
výučby. Ďalšími cieľmi projektu bolo vytváranie schopností
študentov - budúcich učiteľov - využívať IT na realizáciu nových
vzdelávacích obsahov (stanovil ŠVP ISCED 2) a vytváranie
takých modelov a učebných stratégií, ktoré prispejú k rozvoju
vybraných kľúčových zručností žiakov v predmetoch T – F - M v
ZŠ.
K tomu aby bolo možné hlavné ciele projektu naplniť, riešitelia
projektu prijali a realizovali nasledujúce čiastkové úlohy:
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Ciele výskumu

získavanie odbornej literatúry z oblasti predmetu záujmu,
štúdium a spracovanie literatúry so zámerom vytvorenia
metodiky IT,
vypracovanie prvotnej koncepcie a stratégie realizácie
výskumných aktivít,
vykonanie individuálnych prieskumov členmi riešiteľského
kolektívu, ktoré boli zamerané na zistenie používania druhov
a softvérov IT , ktoré sa v ZŠ používajú a na zistenie ochoty
škôl spolupracovať pri realizácii výskumných aktivít,
na základe zistení, že v ZŠ a na VŠ sa používa viac druhov
IT a viac druhov softvérov bol riešený závažný problém,
akým je potreba zabezpečiť kompatibilitu softvéru napr.
Smart Notebook (bez finančných nákladov dostupný pre
riešiteľov projektu) s inými druhmi softvérov, ktoré sú
v súvislosti s IT používané v ZŠ,
analýza výskumných metód a výber vhodných metód na
realizáciu výskumu,
prebiehal individuálny tréning zameraný na bezproblémové
ovládanie a prácu so softvérom a IT a na tvorbu
predvádzacích zošitov pre žiakov,
v závere šk. r. 2013 / 2014 a od začiatku šk. r. 2014 / 2015
bola medzi riešiteľmi projektu a ZŠ vedená intenzívna
komunikácia zameraná na skúmanie časového rozloženia
učív v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch T – F M, ktorej cieľom bolo vytypovať ZŠ, ročníky a témy
vyučovacích hodín, počas ktorých sa výskum v ZŠ bude
realizovať,
tvorba návrhov modelov vyučovacích hodín, tvorba
predvádzacích zošitov a pracovných listov pre vybrané témy
vyučovania T – F - M vo vybraných ročníkoch 5. až 9. ZŠ,
vývoj meracích nástrojov a ich konzultovanie vo vybraných
ZŠ a s partnerom v zahraničí,
dopracovanie modelov vyučovacích hodín, predvádzacích
zošitov pre vybrané témy vyučovania a meracích nástrojov,
príprava na realizáciu čiastkových výskumov.

Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť, či navrhnuté modely
a stratégie výučby učebných predmetov T – F - M aplikované
počas výučby vo vybraných ročníkoch ZŠ a témach vyučovacích
hodín v spojení s využitím IT vytvárajú podmienky a prispievajú
k rozvíjaniu vybraných kľúčových zručností žiakov.
Čiastkovými cieľmi výskumu boli:
 overenie vhodnosti a správnosti vypracovaných modelov,
stratégií výučby a učebných pomôcok (predvádzacích
zošitov a pracovných listov žiakov),
 overenie funkčnosti vypracovaných meracích nástrojov
(pozorovací hárok).

Hypotéza výskumu
Hlavnou a zároveň pracovnou hypotézou výskumu pre všetkých
riešiteľov projektu bola hypotéza H: Predpokladáme, že modely
a stratégie výučby učebných predmetov T – F - M aplikované
počas výučby vo vybraných ročníkoch 5. až 9. ZŠ a témach
vyučovacích hodín v spojení s využitím IT vytvárajú podmienky
na rozvíjanie takých vybraných kľúčových zručností žiakov,
k rozvoju ktorých počas klasických (bežne realizovaných)
vyučovacích hodín nedochádza, resp. len v minimálnej miere.
Zámerom riešiteľov bolo zistiť účinok nezávisle premennej vyučovania s použitím IT a pracovných listov žiakov (príčina) na závisle premennú - rozvoj vybraných kľúčových zručností
žiakov (dôsledok).
Nakoľko problematika kľúčových kompetencií človeka je veľmi
rozsiahla a vnútorne hierarchicky široká, riešiteľský kolektív
prijal východiskový záver, že výber vybraných kľúčových
zručností žiakov z množiny kompetencií (napr. informačné,
učebné,
kognitívne,
komunikačné,
personálne
a interpersonálne) uskutoční každý člen riešiteľského tímu
samostatne na základe týchto tímom prijatých kritérií:
 špecifické ciele vyučovacích hodín sa majú počas
experimentálnej výučby vybraných tém jednotlivých
učebných predmetov dosiahnuť,
 obsah a charakter učiva, ktoré majú byť počas
experimentálnej výučby vybraných tém realizované,
 rozsah výučby – zakaždým 1 vyučovacia hodina,
 učebný predmet T – F - M a jeho špecifiká,
 ročníky 5. až 9., v ktorých sa má experimentálna výučba
realizovať,
 počet vybraných kľúčových zručností, ktoré budú
pozorovateľmi sledované a zaznamenávané v rámci jednej
vyučovacej hodiny - najviac 15.

Vymedzenie skúmanej problematiky, zdôvodnenie
potreby
výskumu,
doterajšie
výskumy
danej
problematiky
Aby bolo možné do výučby a prípravy budúcich učiteľov T – F M pre nižší stupeň stredného vzdelávania zaviesť aj modul
obsahovo zameraný na schopnosť študentov vytvárať také
modely a stratégie výučby, ktoré s využitím IT napomáhajú
rozvoju vybraných kľúčových zručností žiakov, bolo najskôr
potrebné uskutočniť štúdium odbornej literatúry a publikácií
zameraných za predmetný problém. Na základe analýzy
odborných prameňov a zistení bola navrhnutá štruktúra
a skladba obsahu teoretickej a praktickej časti plánovanej
Metodiky IT. Aby bolo možné prijať záver, že celá, ale najmä
praktická časť metodiky je odborne, didakticky i funkčne
vhodne spravovaná (modely vyučovacích hodín a predvádzacie
zošity pre IT) a že vytvorené výučbové stratégie sú v školskej
praxi plne použiteľné a prinášajú žiaduci efekt, tj. prispievajú
k rozvoju vybraných kľúčových zručností žiakov, riešiteľský
kolektív podľa predmetového zamerania jednotlivých členov
tímu počas výučby jednotlivých učebných predmetov realizoval
vo vybraných školách experimentálny výskum.

Konkrétne informácie o výbere kľúčových zručností, ktorých
výskyt v rámci jednotlivých pozorovaní bol sledovaný, uvádzajú
správy z čiastkových výskumov jednotlivých riešiteľov, ktoré nie
je možné v tejto štúdii podrobne prezentovať.
Po výbere kľúčových zručností žiakov, ktoré sa počas
vyučovacích hodín vybraných tém vyučovania T – F - M mali
rozvíjať, stála pre riešiteľmi veľmi ťažká a neobvyklá úloha.
Úlohou riešiteľov bolo, aby kolektívne alebo individuálne
vypracovali obsahom, najmä však didaktickým spracovaním
vhodné predvádzacie zošity a pracovné listy pre žiakov, ako aj
metodiky a stratégie výučby vybraných tém vyučovania pre
vybrané ročníky a učebné predmety. Túto úlohu riešitelia
s vysokým nasadením a vypätím svojich síl v pomerne krátkom
časovom období, ktoré k dispozícii v rámci riešenia projektu
mali, úspešne a na veľmi vysokej odbornej úrovni zvládli.
Považujeme za potrebné uviesť aj tú skutočnosť, že časový
priestor stanovený obdobím riešenia projektu a prebiehajúca
výučba v školách (podľa vopred školami schválených
tematických výchovno-vzdelávacích plánov) neposkytovali

Druh výskumu
Z hľadiska klasifikácie druhov pedagogického výskumu sa
riešitelia projektu rozhodli a v školskej praxi realizovali
aplikovaný experimentálny výskum krátkodobý, skupinový,
heuristický výskum.
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riešiteľom možnosti realizovať pilotáže priamo v školách,
zamerané na overenie správnosti a vhodnosti vypracovaných
predvádzacích zošitov, pracovných listov pre žiakov a metodík
a stratégií výučby. Riešitelia projektu s cieľom získať názory
a postoje kvalifikovaných odborníkov na vypracované materiály,
konzultovali a pripomienkovali predmetné materiály tak
navzájom, s učiteľmi T – F - M z rôznych ZŠ (nezapojenými do
tohto projektu), ako aj s tými učiteľmi, ktorí v rámci
experimentálnej výučby výučbu v školách realizovali.
Súbor vyhotovených predvádzacích zošitov, pracovných
listov a metodík a stratégií výučby v elektronickej forme bude
tvoriť elektronické prílohu predpokladaného výstupu projektu,
ktorým má byť učebnica so zatiaľ pracovným názvom IT vo
výučbe techniky, fyziky a matematiky v ZŠ.

v odbornej literatúre nebolo možné analyzovať metodológiu
a použitie výskumných metód vo výskumoch iných autorov.
Na základe analýzy metód vedeckého výskumu a analýzy
reálnych možností získať objektívne výsledky výskumov na
overenie stanovenej hypotézy a tiež zhodnotenia možností
riešiteľov a ZŠ, riešitelia projektu sa pre experimentálne účely
rozhodli použiť metódu pozorovania. Ako pomocnú metódu
riešitelia zvolili metódu rozhovoru.
Vzhľadom na ciele a zámery výskumu a riešiteľov projektu
a tiež na reálne možnosti realizácie pozorovania v školách,
riešitelia projektu sa rozhodli v rámci svojho výskumu uplatniť
štruktúrované pozorovanie. Vedomí si skutočnosti, že
štruktúrované pozorovanie je ďalej možné deliť podľa viacerých
kritérií, riešitelia zvolili nasledujúce prístupy k výberu druhu
štruktúrovaného pozorovania:
a) Podľa dĺžky trvania môže byť pozorovanie realizované ako
krátkodobé alebo dlhodobé. Keďže v našom prípade cieľom
bolo pozorovať nie komplexné javy, ale výskyt vybraných
javov v krátkom časovom rozmedzí (1 vyučovacia hodina),
rozhodli sme sa priebežne vykonávať pozorovania
krátkodobé.
b) Z hľadiska množstva pozorovaných objektov (početnosti
žiakov) mali riešitelia možnosť zvoliť individuálne alebo
skupinové pozorovanie. Aby bola zabezpečená čo najvyššia
miera validity zaznamenávaných výskytov sledovaných javov
a tiež, aby bolo možné pozorovať účinok výučbových
stratégií na rozvoj vybraných kľúčových zručností žiakov
(napr. schopnosť komunikovať a riešiť problém v tíme),
riešitelia projektu prijali záver, že túto požiadavku možno
naplniť najskôr tým, že použijú pozorovanie skupinové
a v obmedzenom množstve pozorovaných skupín (dve
skupiny žiakov pracujúce vo dvojiciach).
c) Podľa rozsahu pozorovaných javov bolo možné zvoliť
pozorovanie čiastkové alebo celkové – komplexné
pozorovanie. Cieľom pozorovania neboli komplexné činnosti
žiakov počas vyučovacej hodiny, ale výskyt vybraných
špecifických a osobitých prejavov, zručností a schopností
žiakov, ako napr. schopnosť riešiť problém, komunikovať
v tíme, hodnotiť iného apod. Z tohto dôvodu bolo počas
výskumu aplikované pozorovanie čiastkové.
d) Podľa techniky mali riešitelia projektu možnosť realizovať
pozorovanie priame, keď sa pozoruje bezprostredne alebo
nepriame, ak sa výsledky získavajú prostredníctvom
záznamu (videozáznamu a pod.). V zámere riešiteľov
projektu bolo použiť obidve techniky s tým, že nepriame
pozorovanie bude použité na overenie presnosti
a spoľahlivosti
záznamov
vykonaných
pozorovateľmi
v pozorovacích hárkoch počas priameho pozorovania. Tento
zámer riešiteľov sa neporadilo uskutočniť z dôvodu, že
väčšina ZŠ, v ktorých sa výskum realizoval, neumožnila
vykonať súčasne s priamym pozorovaním aj zaznamenanie
vyučovacích hodín prostredníctvom videokamery. V rámci
výskumov pozorovatelia použili priame pozorovanie.

Predmet výskumu a vzorka výskumu
Predmetom výskumu boli žiaci 5. až 9. ročníkov vybraných ZŠ
v prešovskom, nitrianskom a banskobystrickom regióne a rozvoj
vybraných kľúčových zručností týchto žiakov vplyvom metodiky
realizovanej s využitím IT.
K výberu vzoriek žiakov čiastkových výskumov pristúpili
riešitelia zohľadňujúc reálne jestvujúce podmienky v ZŠ podľa
predmetového
zamerania,
pričom
jednotliví
riešitelia
kontaktovali viaceré ZŠ v rámci uvedených regiónov s cieľom
zistiť:
 informácie o druhoch a softvéroch IT, ktoré sa v ZŠ
používajú,
 softvérovú kompatibilitu /nekompatibilitu medzi softvérmi
používanými v danej škole, vo vybraných školách
a softvérom, ktorý majú k dispozícii riešitelia,
 ochotu vedení škôl a učiteľov spolupracovať pri realizácii
výskumných aktivít,
 časové rozloženie učív v tematických výchovno-vzdelávacích
plánoch T – F - M (mesiace, týždne a konkrétne dni) a na
základe uvedeného z kontaktovaných vytypovať tie ZŠ,
ročníky (z 5. až 9.) a témy vyučovacích hodín, počas ktorých
môže byť výskum v ZŠ realizovaný.
Z hľadiska výberu vzorky výskumu riešitelia pre výber uplatnili
stratifikovaný zámerný výber. Informácie o konkrétnych
základných školách, v ktorých sa experimentálna výučba
realizovala s uvedením konkrétnych ročníkov nižšieho stredného
vzdelávania a početnosti vzoriek výskumu a o výsledkoch
výskumov uvádzajú štúdie z čiastkových výskumov, ktoré budú
publikované v rámci iných publikačných výstupov riešiteľov
projektu.
Na tomto mieste považujeme za potrebné uviesť naše
dôležité zistenie, ktoré môže byť osožné pre ďalších
výskumníkov, ktorí sa rozhodnú bádať v oblasti využívania IT
vo výučbe. Dospeli sme k zisteniu, že ZŠ, ktoré boli nami
kontaktované, sú vybavené niekoľkými typmi IT, pričom
v rovnakej škole zväčša nie sú zhodné typy IT a IT sú ovládané
rôznymi softvérmi, čo výrazne obmedzuje, sťažuje a komplikuje
použitie napr. predvádzacích zošitov v ktorejkoľvek škole,
prostredníctvom ktorejkoľvek IT a jej softvérového vybavenia.
Na túto skutočnosť musí byť budúci výskumník veľmi dobre
pripravený.

Pri štruktúrovanom pozorovaní bola všetkými riešiteľmi projektu
a súčasne pozorovateľmi uplatňovaná veľmi dôležitá podmienka
na zachovanie prirodzenosti pozorovanej situácie. Pozorovatelia
žiadnym spôsobom nezasahovali do pedagogických situácií,
vhodné miesto pozorovateľa zaujali tesne pred začiatkom
vyučovacej hodiny, učebňu opúšťali po odchode žiakov
z učebne, pozorovanie vykonávali diskrétne. Náhodne vybrané
pozorované skupiny žiakov nevedeli, že sú objektom
pozorovania, aby nedošlo k vplyvu na ich správanie. Počas
pozorovaní sa pozorovatelia zameriavali najmä na výskyt
a zaznamenávanie javov, ktoré boli predmetom pozorovaní.

Metodika výskumu
Ako sme už uviedli, systémovému rozvíjaniu a skúmaniu
nadobúdania, uplatňovania a rozvíjania kľúčových zručností
žiakov bola doterajšia pozornosť odbornej komunity venovaná
okrajovo najmä z dôvodu, že predmetná problematika je nová,
veľmi široká a náročná a zatiaľ neprebádaná. Z tohto hľadiska
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zaznamenať výskyt javu opakovane a na nesprávnom mieste.
Aby pozorovatelia mohli správne určovať aj intenzitu
jednotlivých pozorovaných javov, aby pozorovanie bolo
presnejšie a aby sa výsledky pozorovania dali aj štatisticky
spracovať, bolo potrebné používať aj tzv. posudzovacie škály.
V našom prípade bola použitá zatiaľ len dvojstupňová škála
(Tabuľka 1) s krajnými intenzitami (stavmi) z dôvodu
zjednotenia zaznamenávania výsledkov pozorovaní u všetkých
pozorovateľov.

Pozorovacie hárky so špecifickým zameraním, boli vyhotovené
podľa učebných predmetov T – F – M, podľa jednotlivých tém
vyučovania a v súlade s úlohami predvádzacích zošitov
a pracovných listov pre žiakov. Do pozorovacieho hárku bol
pozorovateľmi zaznamenávaný výskyt javov zapísaním „áno“
(alebo „+“) alebo zapísaním „nie“ (alebo „-„) v riadku tabuľky
s príslušným javom v rámci jednotlivých etáp vyučovacej
hodiny. Pozorovací hárok bol konštruovaný tak, aby svojim
členením kopíroval priebeh etáp realizovaného modelu výučby
a aby pozorovateľovi nedával možnosť omylu, t.j. napr.
Tabuľka 1 Príklad posudzovacej škály pre vybrané pozorované javy

Posudzovacia škála k vybraným kľúčovým zručnostiam – učebný predmet technika
Kategória (jav - zručnosť)
Interpersonálna - pracovať v tíme
Informačná – informácie kriticky hodnotiť a
použiť na riešenie problému
Informačná – vyjadrovať sa graficky

Prejavy (správanie sa)
radia sa obaja vo dvojici
informácie kriticky hodnotí a sám úlohu úspešne
rieši
náčrt el. schémy je nejasný,
náčrt je čitateľný, správny a úhľadný
nesprávny a neúhľadný
pracuje – neradí sa
číta a rieši úlohu samostatne



Riešiteľský kolektív prijal rozhodnutie, že metódu pozorovania,
ako jednu z metód vedeckého skúmania, použije ako hlavnú
metódu v rámci svojich výskumných aktivít aj z nasledujúcich
dôvodov:
 výskum
sa
uskutoční
v prirodzených
školských
podmienkach zakaždým v jednej triede alebo skupine
žiakov (v prípadoch, kedy sa trieda delí na skupiny),
 cieľom pozorovania je zaznamenať vopred konkrétne
stanovené javy, t.j. výskyt vybraných kľúčových zručností
žiakov do pripraveného štruktúrovaného pozorovacieho
hárku,
 k výskytu javov má dôjsť prostredníctvom aplikovanej
metodiky výučby, ktorá bola vypracovaná tak, aby si žiaci
počas danej vyučovacej hodiny nielen poznatky osvojili, ale
aby zároveň dochádzalo k vytváraniu učebných situácií
a činností, ktoré prispievajú k rozvoju vybraných kľúčových
zručností žiakov (práca žiakov v 2-oj členných skupinkách;
použitie pracovných listov pre žiakov; použitie IT
a predvádzacieho zošita),
 aby pozorovateľ postrehol a zaznamenal výskyt javov čo
najobjektívnejšie a najpresnejšie, reálne zakaždým počas
jednej vyučovacej hodiny pozoroval len dve vopred
náhodne vybrané skupinky žiakov (2 + 2 žiakov).





vykonanie individuálnych prieskumov členmi riešiteľského
kolektívu, ktoré boli zamerané na zistenie používania
druhov a softvérov IT, ktoré sa v ZŠ používajú,
analýza druhov a softvérov IT a výber najvhodnejšieho
softvéru na tvorbu predvádzacích zošitov,
zistenie ochoty škôl spolupracovať pri realizácii
výskumných aktivít,
v priebehu šk. r. 2013 / 2014 bola medzi riešiteľmi projektu
a ZŠ vedená intenzívna komunikácia zameraná na
skúmanie časového rozloženia učív v tematických
výchovno-vzdelávacích plánoch T – F - M, ktorej cieľom
bolo vytypovať ZŠ, ročníky a témy vyučovacích hodín,
počas ktorých sa výskum v ZŠ bude realizovať.

Na základe zistení každý z riešiteľov vypracoval individuálny
harmonogram realizácie vlastných čiastkových výskumných
aktivít, ktoré sa následne uskutočnili v závere roka 2014 a do
apríla šk. r. 2014/2015.
Príklad vyhodnotenia úlohy č. 1 v predvádzacom zošite P 1
pre tému vyučovacej hodiny Schematické značky, jednoduchý
elektrický obvod (učebný predmet technika, 8. ročník).
Predvádzací zošit P 1, snímok 3 – úloha 1.: „Zaželaj niečo
spolužiakom na úvod hodiny...“
Kľúčová zručnosť: učebná – motivovať seba aj druhých;

komunikačná – vyjadrovať sa ústne

Kolektív riešiteľov z časového hľadiska nemal dostatočný
priestor na vyhľadanie, kontaktovanie a posúdenie
výskumných nástrojov externými expertmi. V snahe zvýšiť
validitu a reliabilitu výskumných nástrojov boli jednotlivé
nástroje pripomienkované v rámci kolektívu riešiteľov.
Uskutočniť zácvik pozorovateľov – členov riešiteľského
kolektívu naraz nebolo možné realizovať, nakoľko riešiteľský
tím bol vytvorený z 3 subkolektívov pôsobiacich na
pracoviskách.
Vzájomný
zácvik
v rámci
jednotlivých
subkolektívov sa ale uskutočnil na každom z uvedených
pracovísk. Kolektív riešiteľov projektu je si vedomý, že ako
každá iná metóda, aj pozorovanie má svoje prednosti
a nedostatky. Ich analýzou a porovnaním s inými výskumnými
metódami sme dospeli k utvrdeniu sa, že metóda pozorovania
je najvhodnejšia vo vzťahu k výskumným zámerom a túto
v rámci nášho výskumu použijeme.

Úlohou žiakov z jednotlivých pozorovaných skupín (skupina
č. 1 – dievčatá a skupina č. 2 – chlapci) bolo po výzve učiteľa
pokúsiť sa vyjadriť ústne (komunikačná zručnosť) a zaželať
spolužiakom úspech do práce takým spôsobom, aby žiaci
v triede boli k práci pozitívne motivovaní.
Z výsledkov pozorovaní práce žiakov vyplýva, že v:
 ZŠ Važecká v Prešove zo 4 požiadaných žiakov
(z pozorovaných skupín 1 – dievčatá a 2 – chlapci) želať
úspechy spolužiakom nebol schopný žiaden žiak,
 ZŠ Májové námestie v Prešove zo 4 požiadaných žiakov
(z pozorovaných skupín 1 – chlapci a 2 – dievčatá) želali
úspechy spolužiakom 2 žiaci – chlapci, dievčatá sa nevedeli
vyjadriť,
 ZŠ Sibírska v Prešove zo 4 požiadaných žiakov
(z pozorovaných skupín 1 – dievčatá a 2 – chlapci) želali
úspechy spolužiakom 2 žiačky – dievčatá, chlapci sa
vyjadriť nevedeli.

Časový harmonogram a organizácia výskumu
Na stanovenie harmonogramu realizácie výskumu mali vplyv
nasledujúce okolnosti:

Výsledky a konštatovanie:
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Zo 6 pozorovaných skupín žiakov (spolu 12 žiakov) v 4
prípadoch došlo k pozorovaniu javov, t.j. kľúčovej zručnosti
„vyjadrovať sa ústne“ a „motivovať seba a druhých“ a v 8
prípadoch k pozorovaniu uvedených javov nedošlo. Zistenie, že
66,67 % zástupcov pozorovaných skupín sa nevedelo vyjadriť
umožňuje konštatovať, že formulácia a zaradenie úlohy v P 1
má opodstatnenie v metodike výučby. Keďže úloha vyžaduje
ústne vyjadrovanie a aspekt tvorivého pobádania k vytvoreniu
potreby a záujmu ostatných učiť sa, prispieva k rozvíjaniu
uvedených
vybraných
kľúčových
zručností
žiakov.
Predpokladáme, že počas výučby nie je na hodinách techniky
(aj iných učebných predmetov) vytváraný dostatočný priestor
na rozvoj schopnosti žiakov samostatne sa vyjadrovať ústne
(napr. k netradičnej požiadavke učiteľa) - čo potvrdzuje zistený
výsledok. Na základe uvedeného prijímame záver, že zaradenie
úlohy má svoje opodstatnenie, lebo úloha napomáha rozvoju
vybranej (pozorovanej) kľúčovej zručnosti žiakov.
Osobitosť
a novosť
(netradičnosť)
vytvorených
a vypracovaných úloh pre žiakov, ktoré obsahujú predvádzacie
zošity a pracovné listy žiakov v porovnaní s úlohami, ktoré
učitelia žiakom bežne zadávajú deklarujeme nasledujúcim:
a) úlohy pre žiakov umožnili skúmať a vyhodnocovať
informácie o žiakoch v dvoch rovinách, t.j. vo výkonovej
rovine (v kognitívnej a psychomotorickej oblasti –
vedomosti, zručnosti a manuálne zručnosti) a v rovine
osobnostnej (schopnosti a vybrané kľúčové zručnosti),

b) novosť a netradičnosť úloh spočívala v tom, že úlohy boli
konštruované
tak,
aby
vytvárali
priestor
a zároveň vyžadovali od žiakov také aktivity a činnosti,
ktoré doposiaľ žiaci počas výučby techniky, fyziky
a matematiky nerealizovali – napr.:
 zaželať spolužiakom úspechy v práci a motivovať ich do
práce,
 striedavo
na
riešení
úloh
pracovať
samostatne
i spolupracovať s partnerom v tíme v kľudnej a priateľskej
pracovnej atmosfére,
 počas riešenia úloh samostatne i v tíme komunikovať –
vyjadrovať sa ústne, písomne i graficky,
 počas riešenia úloh samostatne i v tíme kriticky hodnotiť
a pracovať
s informáciami
(učivom)
poskytnutými
z rôznych informačných zdrojov (slovo učiteľa, text
a obrázky v pracovnom liste a na IT, pomocný text,
učebnica),
 čestne kontrolovať (porovnať správnosť riešenia úloh
svojich aj partnerom riešených úloh so správnym riešením,
ktoré na IT zobrazil učiteľ) a hodnotiť seba (prideliť si body
za správne riešenia úloh), žiaka pri tabuli (hodnotiť
správnosť riešenia zakrúžkovaním „správne – nesprávne“
i tímového partnera (prideliť body za správne riešenia úloh
partnerovi) a body čestne a zodpovedne spočítať.

Tabuľka 2 Sumárne informácie o uskutočnených čiastkových výskumoch
Riešiteľ / pracovisko

Počet ZŠ / ročník

Pavelka / Prešov

3 / 8. a 9. roč.
2 / 8. a 9. roč.
1 / 7. roč.
3 / 5., 6. a 8 roč.
1 / 7.
1 / 9. roč.
1 / 9. roč.
2 / 8. roč.
2 / 8. roč.
2 / 6. a 8. roč.
1 / 6. a 8. roč.
2 / 8. roč.
1 / 7. roč.
1 / 7. roč.
2 / 8. roč.
18 / 5. až 9.

Šoltés / Prešov
Litecká / Prešov
Šterbáková / Prešov

Brajerčík
Kozík, Brečka, Valentová / Nitra

Ďuriš, Bendík / Banská Bystrica
Ďuriš, Bendík / Banská Bystrica
Ďuriš, Bendík / Banská Bystrica
Spolu:

Téma vyučovacej hodiny /
učebný predmet
Téma 1 / T
Téma 2 / T
Téma 1 / T
Téma 1 / T
Téma 1 / F
Téma 2 / F
Téma 3 / F
Téma 1 / M
Téma 2 / M
Téma 1 / T
Téma 2 / T
Téma 3 / T
Témy 1 / T
Témy 2 / T
Témy 3 / T
15 tém

Zhrnutie celkových výsledkov čiastkových výskumov


Nakoľko práve v tomto období prebieha proces štatistického
spracovania celkových výsledkov výskumu, nie je v tejto štúdii
možné výsledky prezentovať. Výsledky v súčasnom štádiu ich
spracovania umožňujú konštatovať, že:
 realizátorom projektu sa podarilo úspešne vypracovať
metodiky a stratégie výučby s využitím IT, ktorých
súčasťou sú predvádzacie zošity a pracovné listy žiakov pre
vybrané témy učebných predmetov a ročníky ZŠ,
 výsledky
uskutočnených
čiastkových
výskumných
pozorovaní potvrdili vhodnosť a správnosť navrhnutých,
vypracovaných a na hodinách učebného predmetov T – F M aplikovaných metodických materiálov,
 navrhnuté metodické materiály sú po vykonaní drobných
úprav týkajúcich sa počtu úloh v pracovných listoch žiakov
v celom rozsahu použiteľné k ďalšiemu ich použitiu, t.j.

Počet pozorovaných skupín
žiakov
6 (12 žiakov)
4 (8 žiakov)
4 (8 žiakov)
6 (12 žiakov)
2 (4 žiaci)
2 (4 žiaci)
2 (4 žiaci)
4 (8 žiakov)
4 (8 žiakov)
8 (16 žiakov)
4 (8 žiakov)
4 (8 žiakov)
8 (16 žiakov)
8 (16 žiakov)
32 (64 žiakov)
98 (196 žiakov)

k vypracovaniu Metodiky IT, ktorá predstavuje jeden
z hlavných cieľov predmetného projektu,
riešiteľmi projektu následne vypracovaná Metodika IT bude
vhodným, odborne a špecificky spracovaným dielom
použiteľným v rámci vzdelávania študentov s príslušným
predmetovým
zameraním
a v rámci
celoživotného
vzdelávania.

K problémovým oblastiam, ktoré z našich výskumných aktivít
vyplynuli, t.j. boli vypozorované počas výučby, vyplynuli
z rozhovorov s učiteľmi zúčastnenými na výskume a ku ktorým
sme dospeli na základe práce s výskumnými materiálmi patria:
 väčšina žiakov nemá skúsenosti a na dostatočnej úrovni
rozvinuté zručnosti na prácu s IT,
 rozsah predvádzacích zošitov a rozsah pracovných listov
(počet úloh) je potrebné v niektorých prípadoch čiastočne
redukovať vzhľadom na dobu trvania vyučovacej hodiny
(45 minút) a v závislosti od výkonovej úrovne žiakov a ich
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pracovného tempa, pritom náročnosť úloh je žiakom
primeraná,
proces kontroly a vyhodnocovania každej jednotlivej úlohy
pracovného listu je pre výskumníka veľmi náročný
z hľadiska
pozornosti
a zaznamenávania
výsledkov
jednotlivca a skupiny žiakov i celkového hodnotenia práce
skupiny, ako aj z hľadiska vysokej časovej náročnosti na
spracovanie čiastkových a celkových výsledkov.



vyvinúť aktivity zamerané na získanie IT a jej inštalovanie
v školských odborných učebniach,
vytvárať vlastné predvádzacie zošity pre výučbu a vlastné
inovatívne modely a stratégie výučby zamerané tak na
zefektívnenie výučby, ako aj na rozvoj kľúčových zručností
žiakov a zážitkové učenie sa.

Záver

K niektorým našim zisteniam, ku ktorým sme dospeli na
základe uskutočnených pozorovaní a ktoré nám v rámci
rozhovorov učitelia potvrdili patria, t.j. že žiaci:
 dokážu pracovať v skupinách, nie sú ale zvyknutí na vyššiu
úroveň vzájomnej spolupráce, ako napr. v tíme vzájomne
sa radiť, čítať odlišný text, vzájomne sa informovať o jeho
obsahu a „hľadať“ spoločné riešenie napr. úlohy,
formulovanie záveru a pod.,
 školské úlohy zvyčajne radšej riešia samostatne,
 nevedia, resp. nie sú vedení k využívaniu možnosti
efektívne v tíme spolupracovať, napr. rozdeliť si povinnosti
(napr. úlohu rozdeliť na dve časti a tým ušetriť čas na
riešenie ďalších úloh),
 žiaci majú problém vyjadrovať sa ústne pri neobvyklých
situáciách (hanbia sa vyjadrovať).

Výsledky čiastkových výskumov poskytujú možnosť na
formulovanie záveru, t.j. že navrhnuté modely a stratégie
výučby vybraných tém T – F a M s využitím IT a vo výučbe
použité predvádzacie zošity a pracovné listy žiakov sú správne
vypracované a v školskej praxi nielen použiteľné, ale vytvárajú
aj vhodné podmienky na rozvoj vybraných kľúčových zručností
žiakov. Použité výskumné metódy a výskumné materiály aj
napriek menšej výskumnej vzorke žiakov, umožnili pre daný
účel a zámer získať objektívne a dostatočne spoľahlivé
výsledky meraní. Uvedené potvrdzuje, že na základe
realizovaných čiastkových výskumov boli získané také
výsledky, ktorú poskytujú riešiteľskému tímu základné, pritom
veľmi dôležité a podstatné východisko na vypracovanie
Metodiky IT, na vypracovanie vzdelávacieho modulu Metodika
IT a jeho zaradenie do výučby študentov študujúcich príslušné
študijné programy na fakultách pripravujúcich učiteľov.
Sme si vedomí, že problematika rozvíjania kľúčových
zručností žiakov vôbec a na hodinách T – F a M je oblasťou
novou a dosiaľ málo prebádanou. Výsledky našich výskumov
a vyvodené závery je preto potrebné vnímať s rezervou
a opatrne, ich platnosť nie je možné zovšeobecniť v plnej
miere a platnosť výsledkov je možné potvrdiť len pre skúmanú
vzorku žiakov.
Skúmaná problematika nás vysoko zaujala, zaujala aj
učiteľov a žiakov na výskume patricipujúcich. V našom zámere
je v nasledujúcom období v rámci napr. ďalších projektov
problematike venovať naďalej pozornosť.

Odporúčania pre pedagogickú prax
Na základe zhrnutia celkových výsledkov čiastkových výskumov
odporúčame:
a) Ministerstvu školstva VV a Š SR:
Vypracovať, prijať a v školskej praxi zaviesť systémový
prístup k nákupu a využívaniu IT vo výučbe všetkých
učebných predmetov ZŠ.
b) Vedeniam základných škôl:
 podporiť učiteľov T – F a M tým, aby pre výučbu mali
k dispozícii IT, optimálne inštalovanú v školskej dielenskej
učebni a ostatných odborných učebniach,
 iniciovať školských správcov IKT, aby priamo v školách
vytvárali podmienky na zjednotenie a univerzalizáciu
softvérového vybavenia IT (napr. ActivInspire) s cieľom
v školách vytvoriť podmienky na bezproblémové využívanie
rôznych druhov IT vo výučbe, ktoré v súčasnosti fungujú
s rôznym softvérovým vybavením.
c) Učiteľom T – F a M v ZŠ:

prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.
Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove,
Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
e-mail: pavelkj0@unipo.sk

DOPAD OBSAHOVEJ REFORMY NA REALIZÁCIU TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA NA ZŠ
IMPACT OF CURRICULA REFORM ON TECHNOLOGY EDUCATION CARRIED OUT AT LOWER LEVEL OF
SECONDARY SCHOOLS
Alena HAŠKOVÁ
Abstrakt
V súvislosti s obsahovou reformou, ktorá sa začala realizovať v roku 2008, sa na Katedre techniky a informačných technológií
Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre rieši projekt KEGA 023UKF-4/2013 Analýza dôsledkov obsahovej reformy
na technické vzdelávanie na základných školách (doba riešenia 2013 – 2015). Príspevok sa zaoberá problematikou riešenou v rámci
tohto projektu. Sú v ňom analyzované základné východiská koncepcie obsahovej reformy, zmeny týkajúce sa realizácie technického
vzdelávania na základných školách, popis metodológie hlavnej časti výskumu ako aj niektoré z výsledkov riešenia predmetnej
problematiky.
Kľúčové slová: technická výchova, vyučovací predmet technika, nižší stupeň sekundárneho vzdelávania, ISCED 2, školská reforma,
kvalifikovanosť učiteľov
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Abstract
In connection with the curricula reform which has come effective from 2008, the Department of Technology and Information
Technologies at the Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra solves a KEGA project 023UKF-4/2013
Analysis of Educational Reform Impact on Technical Education at Primary Schools (project duration 2013 – 2015). The paper deals with
issues solved in frame of this project.. There are analysed base attributes of the curricula reform, changes regarding technology
education carried out at lower level of secondary education, description of the research main part methodology as well as some from
the results of the solved concerned issues.
Key words: technology education, school subject technology, lower level of secondary education, ISCED 2, educational reform,
qualification of teachers
Úvod

v máji 2008. Obsahovou reformou vládna garnitúra do značnej
miery reagovala na nepriaznivé výsledky, ktoré slovenskí žiaci
dosiahli v medzinárodných monitoringoch PISA. Dôvodov snahy
o vytvorenie koncepčných legislatívnych podmienok systémovej
reformy školstva v rámci štátnej vzdelávacej politiky bolo však
viac. Sumarizovať ich možno v nasledujúcich bodoch:
 požiadavka zosúladenia školského systému Slovenska
s odporúčaniami uvádzanými v strategických dokumentoch
Európskej únie,
 požiadavka eliminovania predimenzovanosti učiva na
základe stanovenia základného učiva,
 požiadavka podporenia autonómie škôl a učiteľov pri tvorbe
vzdelávacieho obsahu,
 požiadavka riešenia problému rýchleho zastarávania
a prudkého nárastu informácií,
 požiadavka zaoberať sa príčinami neuspokojivých výsledkov
slovenských žiakov v rámci medzinárodného hodnotenia
vedomostnej úrovne žiakov PISA,
 požiadavka zaoberať sa príčinami problémov uvádzaných
v správe o vzdelávacej politike z roku 2003 (ktorá v súlade
s následnými výsledkami monitoringu PISA poukazovala na
pokles dosiahnutého kurikula od roku 1995 do roku 2003,
pričom nedošlo k žiadnej zásadnejšej zmene plánovaného
kurikula),
 požiadavka riešiť problém nízkeho záujmu žiakov o odborné
vzdelávanie a prípravu,
 požiadavka zastaviť neustále znižovanie hodinovej dotácie
praktického vyučovania na základných školách,
 požiadavka reagovať na nespokojnosť zamestnávateľov
s úrovňou pripravenosti absolventov škôl pre prax,
 požiadavka zaoberať sa narastajúcimi problémami
spojenými so správaním detí a mládeže,
 požiadavka reagovať na výsledky prieskumov medzi
učiteľmi, podľa ktorých až 86 % učiteľov požadovalo
obsahovú reformu.

Prírodovedné a technické odbory už dlhodobo patria k menej
populárnym študijným smerom a mladí ľudia neprejavujú veľký
záujem o ich štúdium. Analýzy výsledkov široko koncipovaných
medzinárodných výskumov realizovaných OECD v európskych aj
mimo európskych krajinách (OECD, 2007a, 2007b, 2010; Olsen,
Prenzel, Martin, 2011) ako aj mnohých národných výskumov
(Lamanauskas, Gedrovics, Raipulis, 2004; Hus, Aberšek, 2007;
Koršňáková, Kováčová, 2007; Dopita, Grecmanová, 2008;
Koršňáková, Kováčová, Heldová, 2010) poukazujú na mnohé
spoločné sprievodné znaky jednak klesajúceho záujmu mládeže
o prírodné a exaktné vedy a jednak dosahovanej vzdelanostnej
úrovne mládeže v týchto oblastiach.
Európska únia si uvedomuje potrebu a nevyhnutnosť
zabezpečovať
prepojenosť
vzdelávania
so
sociálnym
a kultúrnym kontextom reality, v ktorej žijeme. Preto vo svojich
strategických dokumentoch venuje veľkú pozornosť rozvoju
technického vzdelávania, nakoľko v súčasnosti naše sociálne
a kultúrne prostredie je výraznou mierou ovplyvňované rýchlym
vývojom nových technológií a širokou infiltráciou informačných
a komunikačných technológií do všetkých oblastí nášho života.
Ukážkou uvedomovania si dôležitosti rozvoja vzdelávania
mládeže v oblasti techniky (technického vzdelávania, resp.
technickej výchovy mládeže) zo strany Európskej únie bolo
formulovanie konkrétnych cieľov pre systémy vzdelávania a
odbornej prípravy Európskou radou v roku 2001 (EC, 2001).
Stanovenie konkrétnych cieľov malo prispieť k dosiahnutiu
strategických cieľov Lisabonského procesu a podporiť aktívnu
účasť obyvateľstva na budovaní novej vedomostnej spoločnosti
Európy. V rámci strategického cieľa Zlepšovanie kvality
systémov vzdelávania a odbornej prípravy (Improving the
quality of education and training systems) uvedeného
pracovného programu na sledovanie cieľov systémov
vzdelávania a odbornej prípravy bolo stanovených päť
strategických úloh. Na štvrtom mieste medzi nimi figuruje úloha
zvýšiť nábor študentov na prírodovedné a technické študijné
odbory. Táto úloha je v ďalšom konkretizovaná do štyroch
parciálnych úloh, ktorými sú:
 podporovať rozvoj záujmu mládeže o matematiku, prírodné
vedy a techniku už od skorého veku,
 výraznejšie motivovať mládež k voľbe profesií a študijných
odborov zameraných na matematiku, prírodné vedy
a techniku,
 znížiť rozdiel rodovej proporcionality v uvedených odboroch,
 zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných učiteľov.

Ciele, ktoré sa mali naplniť súčasnou kurikulárnou reformou,
možno vymedziť na dvoch úrovniach a to na úrovni
všeobecných zámerov a špecifických zámerov (Zelina, Rosa,
Pajtinka, Hajduk, Krajčír in Synek, 2007). Medzi všeobecnými
zámermi možno uviesť:
 zámer vybudovať spoločnosť založenú na informáciách
a vedomostiach;
 zámer vytvoriť flexibilný školský systém, na výstupe ktorého
budú vzdelaní, etickí a zdraví ľudia, schopní konkurencie
v globalizovanom svete;
 zámer vytvoriť podmienky na rozvíjanie vyšších kognitívnych
schopností žiakov;
 zámer zabezpečiť prechod od faktografického učenia
k rozvoju kľúčových kompetencií, otvoriť školu a prepojiť ju
s okolitým prostredím a celou spoločnosťou;
 zámer odstrániť zaostávanie SR v niektorých parametroch
medzinárodných meraní (IEA-TIMSS, PIRLS, SITES, CIVIC,
OECD-PISA);

Logickým očakávaním bolo, že obsahová reforma na Slovensku
bude koncipovaná tak, aby prispela k naplneniu uvedených
úloh.
1 Základné východiská koncepcie obsahovej reformy
Spustenie realizácie obsahovej (kurikulárnej) reformy sa
odvíjalo od schválenia nového školského zákona (Zákon č.
246/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní) Národnou radou SR
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2 Definovanie postavenia technického
v rámci obsahovej reformy

zámer vytvoriť na Slovensku vzdelávací systém kompatibilný
so vzdelávacími systémami krajín EÚ;
zámer zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva SR
s dôrazom na schopnosť celoživotne sa vzdelávať, uplatniť
sa na trhu práce a plnohodnotne žiť v meniacich sa
spoločensko-ekonomických podmienkach;
zámer upraviť vzdelávacie ciele a obsah výchovnovzdelávacích programov poskytujúcich stupeň vzdelania, aby
poskytli absolventovi kompetenčný profil na jeho
pokračovanie v ďalšej vzdelávacej ceste alebo jeho
uplatnení sa na trhu práce a aby mu poskytli schopnosť
i potrebu sa vzdelávať;
zámer na podporu obsahovej reformy uskutočniť aj
didaktickú reformu (podporiť na školách používanie
moderných vyučovacích stratégií, efektívnych foriem
a metód vzdelávania).

vzdelávania

V súvislosti s technickým vzdelávaním realizovaným na
základných školách bol v rámci obsahovej reformy (2008)
zmenený názov povinného vyučovacieho predmetu technická
výchova na technika, pričom tento predmet bol spolu s ďalšími
dvoma predmetmi, ktorými sú pracovné vyučovanie a svet
práce, zaradený do vzdelávacej oblasti Človek a svet práce:

pracovné vyučovanie 4. ročník 1,0 hod./týž.

svet práce
7. ročník 0,5 hod./týž.
8. ročník 0,5 hod./týž.
technika
7. ročník 0,5 hod./týž.

8. ročník 0,5 hod./týž.
Uvedené znamená, že časová dotácia technickej výchovy
(predmetu technika) bola znížená z 1 vyučovacej hodiny
týždenne vo všetkých ročníkoch na pol hodiny týždenne v dvoch
ročníkoch, t.j. došlo vlastne k obmedzeniu povinnej výučby
tohto predmetu len na 7. a 8. ročník (prípadne škola mohla
rozhodnúť, v ktorom ročníku bude predmet vyučovaný). Na
druhej strane školy mali možnosť využiť v rámci tvorby
školských vzdelávacích programov časť disponibilných hodín na
posilnenie výučby predmetu technika, resp. výučbu voliteľných
predmetov
technického
zamerania.
(V školskom
roku
2011/2012 nadobudol platnosť upravený Štátny vzdelávací
program, ktorým bola zvýšená časová dotácia výučby
povinného predmetu technika z 0,5 vyučovacej hodiny týždenne
na 1 hodinu týždenne a súčasne bola zrušená viazanosť výučby
povinného predmetu technika na konkrétne ročníky. Zrušenie
viazanosti výučby povinného predmetu technika na 7. a 8.
ročníky umožnilo školám zaradiť tento predmet do ľubovoľného
ročníka v rámci nižšieho stupňa stredného vzdelávania.)
Priestor, ktorý uvedeným spôsobom školská reforma
vytvorila pre realizáciu technického vzdelávania nie je možné
jednoznačne hodnotiť ako pozitívum alebo negatívum reformy.
Z formálneho hľadiska reforma týmto spôsobom školám
jednoznačne vytvorila prípadný priestor na posilnenie
technického vzdelávania v rámci kreovania ich školských
vzdelávacích programov. Z praktického hľadiska však školy
neboli vedené, resp. motivované tento priestor aj skutočne
využiť. Otázkou teda je, aká je realita, čo sa deje v praxi, ako
školy využívajú možnosti, ktoré im ponúkol legislatívny rámec
školskej (kurikulárnej) reformy.

Špecifickými zámermi bolo:
 vytvoriť dvojúrovňové pedagogické dokumenty;
 posilniť určité oblasti kurikula kvôli rozšíreniu jazykových
kompetencií absolventov základných a stredných škôl
(v záujme zlepšenia informačnej gramotnosti žiakov
a zmeny celkového poňatia kurikula s dôrazom na
získavanie a rozvíjanie kompetencií žiakov).
Zavedením dvojúrovňových pedagogických dokumentov sa
sledovalo zabezpečenie nosnej filozofie obsahovej reformy,
podľa ktorej tvorba školských kurikúl sa mala odvíjať od
samotných škôl, od ich vedenia a od členov učiteľského zboru.
Táto filozofia mala posilniť na školách atmosféru slobody,
profesijného rozhodovania a spoluzodpovednosti za výsledky
pedagogickej činnosti, ktorá mala zohľadňovať lokálne potreby,
požiadavky konkrétnych účastníkov vzdelávania a v konečnom
dôsledku
zvýšiť
adresnosť
a účinnosť
poskytovaného
vzdelávania (Pupala, Held, 2007). Praktickú konkretizáciu
participatívneho dvojúrovňového modelu koncipovania obsahu
vzdelávania predstavovalo legislatívne zavedenie štátnych
a školských vzdelávacích programov.
Ďalším inovatívnym prvkom obsahovej reformy bolo
zavedenie tzv. vzdelávacích oblastí. Rámcový učebný plán pre
základné školy (stupeň ISCED 2) obsahuje osem vzdelávacích
oblastí a to Jazyk a komunikácia, Príroda a spoločnosť, Človek
a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Matematika
a práca s informáciami, Človek a svet práce, Umenie a kultúra,
Zdravie a pohyb.
Ako sa uvádza v školskom zákone (2008), k hlavným cieľom
výchovy a vzdelávania patrí umožniť žiakom :
 získať základné kľúčové kompetencie, najmä v oblasti
komunikačných
schopností,
využívania
informačnokomunikačných technológií, komunikácie v štátnom,
materinskom a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti
a kompetencie v oblasti technických, prírodných vied
a technológií,
kompetencie
sociálne
a
občianske,
k celoživotnému
učeniu,
podnikateľské
schopnosti
a kultúrne kompetencie;
 rozvíjať
manuálne
zručnosti,
tvorivé,
umelecké
psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať
s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich
s nadväzujúcim
vzdelávaním
alebo
s
aktuálnymi
požiadavkami na trhu práce;
 naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy,
navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť;
 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne
sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba
zodpovednosť.

3

Realizácia výskumu zameraného na zhodnotenie
dopadu
obsahovej
reformy
na
technické
vzdelávanie na školách

V nadväznosti na nový školský zákon (2008) obsahová reforma
na školách sa začala realizovať od 1. septembra 2008, takže
v školskom roku 2012/2013 sa výučba realizovala vo všetkých
ročníkoch 5. – 9. podľa inovovaných kurikúl. Vzhľadom na túto
skutočnosť bol už v roku 2012 na Katedre techniky
a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre pripravený projekt zameraný na
zhodnotenie dopadu obsahovej reformy na technické
vzdelávanie na základných školách (na nižšie sekundárne
vzdelávanie – ISCED 2). Projekt bol schválený agentúrou KEGA
ako projekt KEGA 023UKF-4/2013 Analýza dôsledkov obsahovej

reformy na technické vzdelávanie na základných školách

s trojročnou dobou riešenia (2013-2015).
Zámerom projektu nebolo hodnotiť zlepšenie alebo
zhoršenie učebných výsledkov žiakov v oblasti technického
vzdelávania po zavedení nových kurikúl na školách, ale
postavenie ktoré školy priradili technickému vzdelávaniu v rámci
kreovania školských vzdelávacích programov.
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Zber výskumných údajov sa realizoval prostredníctvom dvoch
druhov dotazníkov. Jeden druh dotazníkov bol určený pre
riaditeľov a druhý pre učiteľov, ktorí sa na školách podieľajú na
výučbe predmetu technika (nezávisle od toho či majú alebo
nemajú kvalifikáciu na výučbu tohto predmetu). Nakoľko cieľom
výskumu bolo posúdiť dopad zmien zavedených reformou
schválenou v roku 2008 a v čase začiatku riešenia projektu už
prebiehala
celospoločenská
diskusia
inovácií
Štátnych
vzdelávacích programov a na vybraných školách realizácia
národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov

100%
80%
40%

zapojené
školy

Graf 2 Relatívne zastúpenie škôl vo výskumnej vzorke podľa
jednotlivých krajov
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Z grafickej prezentácie zastúpenia škôl vo výskumnej vzorke
podľa veľkosti (viď graf 3) je zrejmé, že obrysová krivka
spájajúca vrcholy jednotlivých stĺpcových grafov kopíruje
zastúpenie škôl jednotlivých veľkostných kategórií v slovenskom
školskom systéme. Celkovo teda možno konštatovať, že
spontánne vytvorená výskumná vzorka, od ktorej boli získané
výskumné údaje, spĺňa kritériá reprezentatívnosti.
Vyhodnotenia výskumných údajov od vzorky respondentov riaditeľov a vzorky respondentov - učiteľov (údaje od učiteľov
boli kategorizované v jemnejšom rozlíšení) prezentované na
graf 4 a graf 5 potvrdzujú reliabilitu jednotlivých poskytovaných
údajov.
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Graf 3 Zastúpenie škôl vo výskumnej vzorke podľa veľkosti
(v %)
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veľkým problémom bola formulácia jednotlivých dotazníkových
položiek (validita dotazníkov). So žiadosťou o spoluprácu pri
zbere výskumných údajov boli oslovení riaditelia všetkých plne
organizovaných štátnych základných škôl druhého stupňa na
Slovensku (t.j. základný výskumný súbor tvorilo 1477 ZŠ
uvedenej kategórie). Zber údajov bol realizovaný elektronicky v
období november 2014 až február 2015. Počas tohto obdobia
boli riaditelia kontaktovaní aj opakovane (kontakt na učiteľov
bol sprostredkovávaný riaditeľmi), aby sa dosiahla čo najvyššia
návratnosť dotazníkov. Na základe návratnosti dotazníkov
výsledný výskumný súbor pozostával z 509 riaditeľov (resp.
základných škôl riaditelia ktorých sa zapojili do realizovaného
výskumu) a 370 učiteľov (v súvislosti s nimi nie je možné
posúdiť zapojenosť škôl, nakoľko dotazníky boli anonymné
a z niektorých škôl mohli byť doručené údaje aj od viacerých
respondentov – učiteľov).
Výskumnú vzorku riaditeľov (34,9 % zo základného súboru)
tvorilo 167 mužov (32,8 %) a 342 žien (67,2 %) s dĺžkou
pedagogickej praxe od 5 do 45 rokov.
Výskumnú vzorku učiteľov tvorilo 132 mužov (35,7 %)
a 238 žien (64,3 %) s dĺžkou pedagogickej praxe od 1 do 48
rokov.
Graf č. 1 prezentuje zapojenosť škôl do výskumu (zberu
výskumných údajov) v rámci jednotlivých krajov. V absolútnych
číslach táto zapojenosť je v závislosti od krajov veľmi rozdielna.
Avšak čo sa týka relatívnej zapojenosti škôl (vzhľadom na
celkové absolútne počty škôl v jednotlivých krajoch) táto je
veľmi vyrovnaná (viď graf 2). Po odhliadnutí na vyššiu
zapojenosť škôl v rámci Nitrianskeho kraja (logický dôsledok
oslovenia škôl v kraji zo strany PF UKF v Nitre) ju možno
hodnotiť v podstate ako rádovo 30-percentnú (pritom
výskumná vzorka sa kreovala samostatne na základe oslovenia
všetkých škôl základného súboru, bez uplatnenia princípu
stratifikovaného výberu prvkov výskumného súboru).
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20%

základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na
rozvoj pracovných zručností a práca s talentami (ŠIOV, 2013),

120
100
80
60
40
20
0

63,4 68,8 72,9 53,7 72,1 65,4 60,3 64,4

60%

40
30

21,2

20
10

5,8

8,1

0 do 4

5 do 9

12,7

0
Graf 1 Absolútne zastúpenie škôl vo výskumnej vzorke podľa
jednotlivých krajov
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Graf 4 Kvalifikovanosť učiteľov podľa dĺžky praxe – údaje od
riaditeľov (v %)
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vyplývajúce z vyjadrení učiteľov možno sumarizovať do
nasledujúcich bodov:
 Učitelia v podstate veľmi kriticky hodnotia redukciu hodín
povinnej výučby predmetu technika, ku ktorej došlo v rámci
obsahovej reformy technického vzdelávania v roku 2008.
Najčastejšie proklamovanou požiadavkou je stanovenie
povinnej výučby predmetu technika s časovou dotáciou 2
hodín týždenne a to vo všetkých ročníkoch 5 až 9.
 Učiteľmi používaný spôsob výučby predmetu technika
nezávisí na dĺžke praxe učiteľa. Metodológia jeho výučby sa
odvíja od podmienok školy a príslušnej materiálnotechnickej vybavenosti pre výučbu tohto predmetu.
V prípade, že učitelia majú k dispozícii špeciálne učebne
a dielne, tak jednoznačne preferujú výučbu techniky
založenú na praktických aktivitách žiakov.
 Učitelia veľký dôraz kladú na zabezpečenie kvalitných
učebníc a to pre každý ročník, namiesto aktuálnej jednej
učebnice. K aktuálnej učebnici majú značné výhrady
a uprednostňujú používanie starých učebníc, resp internetu
ako zdroja učebných materiálov a úloh.
 V súvislosti s uvedením do platnosti inovovaného Štátneho
vzdelávacieho programu od 1. septembra 2015 sa učitelia
obávajú, že sa zopakuje situácia z roku 2008, t.j. že sa budú
opätovne zavádzať rôzne zmeny bez prípravy k nim
náležitých
podmienok.
V dôsledku
frustrácie
z predchádzajúcej situácie mnohí učitelia deklarujú svoje
zámery naďalej vyučovať rovnakým spôsobom ako vyučujú
v súčasnosti.
 Učitelia negatívne hodnotia preferovanie budovania
špecializovaných počítačových učební pred budovaním dielní
(dochádza tu však k pozitívnym zmenám v dôsledku
pokračovania implementácie národného projektu Podpora
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Graf 5 Kvalifikovanosť učiteľov podľa dĺžky praxe – údaje od
učiteľov (v %)
Z prezentovaných grafov vyplýva jedno závažné alarmujúce
zistenie a to fakt, že viac ako 50 % učiteľov s kvalifikáciou na
výučbu predmetu technika patrí do kategórie učiteľov
s pedagogickou praxou nad 20 rokov. Ide teda o učiteľov, ktorí
nastúpili do praxe pred rokom 1989. Celkovo možno
konštatovať, že po roku 1989 došlo k radikálnej (a neustále sa
prehlbujúcej) minimalizácii záujmu o štúdium učiteľstva
všeobecno-vzdelávacích predmetov v zameraní na technickú
výchovu. Zníženie legislatívne stanoveného minima výučby
predmetu technika v žiadnom prípade neprispelo k zvýšeniu
statusu technickej výchovy a v praxi bolo vnímané ako
odčlenenie predmetu technika od všeobecno-vzdelávacích
predmetov prírodovedného charakteru (matematika, fyzika,
chémia, biológia) a zaradenie medzi predmety výchovného
charakteru (výtvarná výchova, hudobná výchova). Pri aktuálnej
kritickej situácii so zabezpečovaním kvalifikovanej výučby
predmetu technika a ešte nepriaznivejším výhľadom do
najbližších rokov by bolo v podstate nezodpovedné zo strany
škôl (resp. ich riaditeľov) nejakým výrazným spôsobom
rozširovať výučbu techniky na školách. Obsahová reforma síce
vytvorila legislatívne možnosti posilňovania technického
vzdelávania na školách, ale jej súčasťou nebolo vytváranie
náležitého kontextu podporujúceho toto posilňovanie. Týka sa
to
aj
absencie
materiálno-technického
zabezpečenia
technického vzdelávania na školách (obsahová reforma sa
začala realizovať v roku 2008, ale národný projekt Podpora



profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej
výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca
s talentami (ŠIOV, 2013), v rámci ktorého začali byť vybrané

Reálna podpora poskytovaná posilňovaniu technického
vzdelávania na školách sa vyznačuje od školy ku škole
značnou variabilitou. Väčšinou sa však učitelia zhodujú
v názore, že najvýznamnejšiu úlohu tu zohráva vedenie
školy, najmä postoj riaditeľa školy k technickému
vzdelávaniu žiakov vo všeobecnosti a špecificky k výučbe
predmetu technika.

Záver
Ako uvádza Pavelka (2013), výsledky realizovaných výskumov
poukazujú na nevyhovujúci stav vyučovania predmetu technika
na školách (ISCED 2). Ako najzávažnejšie problémy v súvislosti
s vyučovaním tohto predmetu uvádza:
 nedostatočný počet vyučovacích hodín pridelených na
výučbu techniky,
 vysoký počet nekvalifikovaných učiteľov zabezpečujúcich na
školách výučbu predmetu technika (2011 – takmer 40 %
z výskumnej vzorky 179 učiteľov),
 zastarané a navyše neatraktívne prístrojové vybavenie
a vyučovacie prostriedky,
 (nedostatok učebníc, zastarané učebné pomôcky, zastarané
nástroje a prístroje, nedostatok technických zariadení,
nedostatok technických materiálov potrebných k tvorbe
technických výrobkov, nedostatok špeciálnych tried/dielní),
 v podstate nulová systematická podpora rozvoja materiálnotechnickej vybavenosti,
 viac-menej absencia náležitého oceňovania a nízky status
remeselnej výroby a manuálnej práce v spoločnosti.

školy vybavované špecializovanými učebňami (tzv. dielňami), sa
začal pilotne realizovať až v roku 2013).
Dotazníky použité na zber výskumných údajov síce
poskytovali rovnako riaditeľom ako aj učiteľom značný priestor
na vyjadrenie ich názorov, komentárov, kritických pripomienok
a pod., ale na získanie hlbšieho pohľadu učiteľov na
problematiku implementácie obsahovej reformy technického
vzdelávania do praxe boli realizované aj osobné dopytovania
niektorých učiteľov, ktorí vyučujú predmet technika. Išlo o dva
druhy dopytovania a to osobné semištrukturované rozhovory
a panelovú diskusiu (Hašková – Dvorjaková, 2015).
4

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

Zhrnutie vybraných zistení

Časť výsledkov výskumu realizovaného v rámci riešenia projektu

Analýza dôsledkov obsahovej reformy na technické vzdelávanie
na základných školách je prezentovaná v príspevku G. Bánesza
Hodnotenie základných atribútov obsahovej reform z pohľadu
učiteľov techniky. Niektoré ďalšie zistenia (Hašková, 2015
Hašková – Dvorjaková, 2015 Hašková – Bánesz, 2015)
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PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ODBORNÉ VZDELÁVAIE A PRÍPRAVU
PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY ZAMERANEJ NA ROZVOJ PRACOVNÝCH
ZRUČNOSTÍ A PRÁCA S TALENTAMI
SUPPORTING GUIDANCE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
THROUGH THE DEVELOPMENT OF POLYTECHNIC EDUCATION AIMED AT DEVELOPING JOB SKILLS AND
WORKING WITH TALENTS
Gabriela HORECKÁ
Abstrakt
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) realizuje národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov ESF s názvom „Podpora profesijnej
orientácie žiakov ZŠ na OVP prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca
s talentami“ od 9. apríla 2013. V rámci aktivít projektu sme dodali vybavenie odborných učební fyziky, techniky a bio-chémie na 49
pilotných základných škôl, pripravili a zrealizovali 3 programy inovačného kontinuálneho vzdelávania s využitím nových, moderných
foriem a metód vzdelávania na uvedené predmety, pripravili a uviedli do prevádzky nástroj na identifikáciu profesijnej orientácie žiakov
ZŠ na 500 vybraných ZŠ, pripravili a zrealizovali aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov venujúcich sa profesijnej orientácii
s využitím inovatívnych foriem a metód výučby so zameraním pripraviť žiaka ZŠ na rozhodnutie o budúcej kariére na pilotných aj
nepilotných ZŠ. Ďalej sme zrealizovali dva ročníky odborných súťaží pre žiakov ZŠ a SOŠ, pripravili a zrealizovali inovačné kontinuálne
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vzdelávanie pre učiteľov venujúcich sa talentovanej mládeži. Veríme, že rozvoj pracovných zručností bude implementovaný do
priebehu vyučovania využitím nových didaktických pomôcok pre praktické vyučovanie, čo umožní práve vybavenie odborných učební
fyziky, techniky a bio-chémie na 49 pilotných základných školách v siedmich krajoch SR mimo BSK a odborná práca s 500 zapojenými
pilotnými aj nepilotnými školami.
Kľúčové slová: odborné vzdelávanie a príprava, polytechnická výchova, fyzika, technika, biológia, chémia, pracovné zručnosti,
vyučovanie, základná škola, žiak, kariéra, kontinuálne vzdelávanie, odborná súťaž, profesijná orientácia
Abstract
State Vocational Training Institute (ŠIOV) implement a national project co-financed by the ESF "Promoting guidance for primary school
students in VET through the development of polytechnic education aimed at developing work skills and work with talents" from April 9,
2013 . The project activities have They delivered a specialized teaching physics, technology and bio-chemistry for 49 pilot primary
schools, prepared and implemented three programs of innovative continuing education using new, modern forms and methods of
education of the above items, prepared and launched the tool to identify the guidance school pupils 500 elementary schools selected,
prepared and implemented continuous refresher training for teachers dealing with, career guidance, using innovative forms and
methods of teaching, focusing prepare school pupils for a decision on the future career of pilot and non-pilot schools. Furthermore, we
implemented two years of professional competitions for primary school pupils and secondary schools, prepared and implemented
innovative continuing education for teachers worked on the talented youth. We believe that the development of work skills will be
implemented in the course of teaching, using new teaching aids for practical training, allowing just a specialized teaching physics,
technology and bio-chemistry for 49 pilot primary schools in seven regions of Slovakia outside the BOD and professional work with 500
participating pilot and non-pilot schools.
Keywords: vocational training, polytechnic education, physics, engineering, biology, chemistry, job skills, teaching, elementary school,
student, career, continuing education, professional competition, Vocational orientation
Základnou myšlienkou projektu (URL1) je rozvoj pracovných
zručností a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie
žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Rozvoj
pracovných zručností žiakov bude prostredníctvom tzv.
„polytechnickej výchovy“ implementovaný do priebehu
vyučovania hlavne v oblastiach vzdelávania Človek a príroda
(biológia, fyzika, chémia) a Človek a svet práce (technika).
Hlavným cieľom aktivít národného projektu je
podporiť záujem žiakov o odborné vzdelávanie aj
zariadením odborných učební chémie, fyziky, biológie a
techniky tak, aby si prakticky a názorne mohli žiaci
rozvíjať
pracovné
zručnosti
prostredníctvom
„polytechnickej výchovy“ s využitím moderných metód
a foriem vzdelávania. Realizáciou národného projektu sa
pilotne overuje zámer uskutočniť obsahovú prestavbu
„polytechnického“ vzdelávania na ZŠ a využitím inovovaných
foriem a metód výučby pripraviť žiaka ZŠ na rozhodnutie
o budúcej kariére. Polytechnická výchova je najlepšie
uplatniteľná v predmetoch oblastí Človek a príroda a Človek
a svet práce, kde v odborných učebniach biológie, chémie,
fyziky a techniky možno najlepšie spojiť teoretické poznatky
s praxou.
Pre plnenie projektu je zámer postupne upraviť rozsah
týždenného počtu vyučovacích hodín vzdelávacej oblasti Človek
a príroda a Človek a svet práce v ZŠ v kooperácii so SRŠ
MŠVVaŠ SR a zapojenými ZŠ. Aktivity spolufinancované v rámci
tejto prioritnej osi sa v oblasti regionálneho školstva
koncentrovali na zvyšovanie kvality kľúčových kompetencií
a zručností žiakov. Získať praktické zručnosti, pochopiť potrebu
a získané vedomosti vedieť využiť v praxi môžu žiaci len vtedy,
ak majú osobnú skúsenosť.
Stav výučby prírodovedných predmetov v SR, umiestňovanie
sa našich žiakov v medzinárodných meraniach PISA
a pretrvávanie tradičného vyučovania vyžaduje, aby sme to
riešili celoplošne, čo umožňuje národný projekt. Uvedená
problematika sa musí riešiť komplexne na celom Slovensku,
čomu napomôže to, že ŠIOV má celoslovenskú pôsobnosť
a ŠIOV aj preto, lebo problematika polytechnického vzdelávania
úzko súvisí s odborným vzdelávaním a prípravou. Realita
ukazuje, že s odborným vzdelávaním a prípravou nestačí začať
od strednej školy.

V rámci realizovaného národného projektu Podpora profesijnej
orientácie žiakov ZŠ na OVP sme uskutočnili analýzu problémov
vedúcich k nízkemu záujmu žiakov základných škôl o odborné
vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách, ktorá
sa uskutočnila na vzorke viac ako 6138 žiakov a 366 PZ ZŠ. Zo
zistení vyplýva, že žiaci nemajú možnosť získavať praktické
skúsenosti v technických zručnostiach a tým si nevytvárajú ani
vzťah k technickým prácam a s nimi súvisiacimi povolaniami.
Jedným z návrhov riešenia je aj intenzívne zapojiť
pedagogických zamestnancov VO Človek a príroda a VO Človek
a svet práce (príslušných predmetov - teda Fyziky, Techniky,
Biológie, Chémie) do profesijnej orientácie žiakov – rola
každého pedagogického zamestnanca. Ak má žiak predpoklady
na OVP, treba s tým začať už v základnej škole.
Projekt realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci
Operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1 Reforma
systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1
Premena tradičnej školy na modernú. Časový harmonogram
aktivít národného projektu sa plní podľa plánu POP. Cieľom
opatrenia
je
„uskutočniť
obsahovú
prestavbu
vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem
a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne
a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj
pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ
a ďalšieho vzdelávania“.
Špecifické ciele projektu sú:
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania
pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných
na premenu tradičnej školy na modernú.
Projekt sa realizuje v troch aktivitách súbežne.
Aktivita A1.1 (URL2) sa sústredí na podporu polytechnickej
výchovy žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov ZŠ v polytechnickej výchove.
V rámci aktivity A1.1 sme vybrali 49 pilotných škôl v rámci cieľa
Konvergencie podľa presne stanovených kritérií, ktoré sú
podrobne uvedené v Podrobnom opise projektu.
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V decembri 2013 bolo úspešne ukončené verejné obstarávanie
na dodávku zariadenia a vybavenia odborných učební fyziky,
techniky a bio-chémie a do konca apríla 2014 bol zrealizovaný
rozvoz na 49 pilotných základných škôl: Firma KVANT spol. s r.
o. dňa 30.04.2014 úspešne ukončila rozvoz zariadenia,
vybavenia a didaktických pomôcok (ďalej MTZ) na všetky
pilotné základné školy. Počas dodávok bolo niektoré MTZ
poškodené, čo sa následne riešilo spísaním reklamačného
protokolu medzi predmetnou školou a firmou KVANT spol. s r.
o. V mesiaci december 2014 bolo na všetky pilotné školy
dodané IKT firmou AUTOCONT.
Využívanie základného a doplnkového vybavenia
a didaktických pomôcok pre odborné učebne –
laboratória
V dôsledku úplnej dodávky MTZ na všetky pilotné školy sa
v dňoch 13.05.2014 konalo na pilotnej škole ZŠ Bruselská
v Košiciach školenie k dodanému MTZ pre vedúcich
predmetových skupín za predmety chémia a biológia, ktoré
realizovala firma KVANT spol. s r. o. Školenie rovnakého typu sa
realizovalo aj 15.05.2014 na pilotnej škole ZŠ Sibírska v Prešove
pre vedúcich predmetových skupín za predmety technika
a fyzika. V dňoch 24.06.2014, 25.06.2014 a 26.06.2014 sa
uskutočnili na troch pilotných školách v Košiciach, Žiline
a Seredi aj školenia pre učiteľov pilotných škôl
k dodanému MTZ za účasti firmy KVANT spol. s r. o.
Zámerom realizácie týchto školení bolo predstaviť učiteľom
dodané zariadenie, vybavenie a pomôcky, aby ich v novom
školskom roku 2014/2015 mohli využívať v plnej miere.
Po dodaní MTZ na všetky pilotné školy sa začalo v mesiacoch
máj – jún 2014, 2015 a október – november 2014 na školách
realizovať
štvrťročné
monitorovanie
využívania
odborných učební a laboratórií. Monitorovanie sa
realizovalo formou osobných návštev odborných zamestnancov
a manažérky monitorovania, ako aj formou dotazníka pre
pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú na školách
s predmetným MTZ. Výsledkom týchto monitorovaní je Správa
o využívaní odborných učební za školský rok 2013/2014
a 2014/2015 s potvrdením o zapojení cieľovej skupiny
a žiakov ZŠ.
Pilotné
overovanie
zmien,
foriem
a metód
vyučovania v oblastiach vzdelávania Človek a príroda
(biológia, chémia, fyzika) a Človek a svet práce
(technika) s cieľom prepojenia daného predmetu vo
vzťahu k budúcej profesijnej orientácii žiaka
Po kompletnom dodaní MTZ na všetky pilotné školy sa
začalo v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015 v mesiacoch
máj a jún s realizáciou riadených rozhovorov a dotazníkov
pre žiakov. Cieľom týchto nástrojov bolo zistiť aktuálne
postoje a názory učiteľov a žiakov vo vzťahu k polytechnickej
výchove. Výstupom tejto aktivity bola Analytická správa –

Pracovné skupiny za každý predmet vypracovali programy
inovačných kontinuálnych vzdelávaní (ďalej IKV) ešte v roku
2013.
Pracovná skupina pre predmet biológia a chémia
vypracovala program kontinuálneho vzdelávania pedagogických
zamestnancov pod názvom "Polytechnická výchova

v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni
základnej školy". Tento program bol dňa 08.10.2013

akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR pod číslom 1274/2013-KV.
Program
kontinuálneho
vzdelávania
pedagogických
zamestnancov pre predmet fyzika pod názvom "Fyzika
v experimentoch pre žiakov základnej školy" bol
akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR dňa 08.10.2013 pod číslom 1273/2013-KV.
Program
kontinuálneho
vzdelávania
pedagogických
zamestnancov
pre
predmet
technika
pod
názvom

"Polytechnická
technika na

výchova vo vyučovacom predmete
základnej škole"
bol
akreditovaný

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa
27.10.2013 pod číslom 1315/2013-KV.
V rámci každej pracovnej skupiny, boli vytvorené podporné
materiály ku každému z programov IKV. Všetky vytvorené
materiály prešli externým recenzným konaním, ktoré realizovali
pracovníci na dohody – 3.1.6 Spracovanie posudkov a recenzií,
ktorí sa nepodieľali na tvorbe týchto odborných výstupov.
Pri príprave na realizáciu akreditovaných programov
kontinuálneho vzdelávania sme oslovili pilotné školy a využili aj
konferenčné miestnosti regionálnych kancelárií nakoľko nebolo
doteraz ukončené verejné obstarávanie na konferencie
a semináre.
Programy inovačného kontinuálneho vzdelávania učiteľov
fyziky, techniky, biológie a chémie ako učiť po novom sa začali
realizovať v termíne od 16.03.2015 do 31. 8. 2015 zrealizovalo
na pilotných školách celkom 63 kurzov Inovačného
kontinuálneho vzdelávania, ktoré absolvovalo 663 účastníkov.
Podrobne: 24 kurzov programu na Bio-Chémiu absolvovalo
celkom 254 učiteľov, 19 kurzov programu na fyziku v počte 187
učiteľov a 20 kurzov programu na techniku celkom 222
učiteľov.
K dátumu 30. 06. 2015 je podpísaných 451 zmlúv
s nepilotnými ZŠ a tým sme splnili ukazovateľ 500 zapojených
základných škôl.
Zahraničné pracovné cesty a účasť na zahraničných
podujatiach (napr. rokovania, výstavy a.p.) za účelom
transferu know – how ako sa rieši problematika
zvyšovania záujmu o OVP na SOŠ zo strany žiakov ZŠ
v zahraničí
V dňoch 24.3. - 27.3.2014 sa zamestnanci zúčastnili na ZPC
v Nemeckom Stuttgarte. Hlavným programom pracovnej cesty
bola účasť na vzdelávacom veľtrhu Didacta a hlavnou témou „Stratégia rozvoja školstva v Nemecku v oblasti odborného
vzdelávania študentov – prepojenie do praxe. ZPC sa zúčastnilo
10 odborných zamestnancov (A1.1 a A2.1).
V dňoch 23.-24.04.2014 účasť na ZPC sa zamestnanci
zúčastnili na seminári o celoživotnom vzdelávaní – Kroměříž,
Česká republika.
Aktivita 2.1 (URL3) je zameraná na podporu profesijnej
orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu.
Hlavným ťažiskom je vytvorenie a následné využívanie
nástroja na identifikáciu potenciálu orientácie žiakov II. stupňa
ZŠ na OVP. „Nástroj“ má priamy vplyv na ich rozhodnutie
o voľbe budúceho povolania a k zvýšeniu záujmu a počtu
žiakov hlásiacich sa na OVP na SOŠ.
V rámci aktivity 2.1. sa bude realizovať čiastková aktivita 2.1.1,
ktorá zabezpečí zlepšenie úrovne poskytovania

vyhodnotenie pilotného overovania a spracovanie
odporúčaní
pre
zaradenie
nových
voliteľných
predmetov na ZŠ za rok 2013/2014 a 2014/2015 a
Správa o dosahu nových metód a foriem vzdelávania so
zameraním na profesijnú orientáciu žiakov ZŠ
posilnením
polytechnickej
výchovy
o metodickej
podpore pre zapojené ZŠ – 2013/2014 a 2014/2015.

Vytvorenie programov inovačného kontinuálneho
vzdelávania PZ v rozsahu 60 vyučovacích hodín
(45min.), ktorého účelom je inovácia foriem a metód
vyučovania v oblastiach vzdelávania Človek a príroda
(biológia, chémia, fyzika) a Človek a svet práce
(technika) s cieľom prepojenia daného predmetu vo
vzťahu k budúcej profesijnej orientácie žiaka na OVP na
SOŠ.
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vytvorený elektronický dotazník na zistenie úrovne DOD na SŠ,
do ktorého sa zapojilo 51 VP/KP v rámci 7 krajov. V roku 2015
bolo zrealizovaných 44 diskusií a celkovo za obdobie trvania
projektu 48 uskutočnených diskusií.
Zo zrealizovaných podujatí je zozbieraná spätná väzba vo
forme dotazníkov a fotodokumentácia. Vypracovaná bola
Správa z realizácie podujatí za rok 2014. Správa z realizácie
podujatí za rok 2015 je v trvaní. V rámci projektu sme vytvorili
„katalóg pracovných pozícií očami detí“ s cieľom vysvetliť
mladým ľuďom, aké možnosti majú v jednotlivých povolaniach
– v spolupráci s SOPK, AZZZ, RUZ, SPPK, SBK, ktorý bude
podporným nástrojom pre učiteľa zaoberajúceho sa profesijnou
orientáciou žiakov ZŠ na OVP. Behom posledného štvrťroka sa
uskutočnilo recenzovanie Katalógu o pracovných pozíciách a
nárokoch na nich pre účely profesijnej orientácie s pravidelnou
aktualizáciou. Katalóg recenzovalo 5 recenzentov z rôznych
oblastí. Zapracovali sa pripomienky a návrhy recenzentov do
Katalógu o pracovných pozíciách a nárokoch na nich pre účely
profesijnej orientácie. Elektronická verzia katalógu je hotová a
dostupná na web stránke NP - www.zsodborne.sk, čo sa
zrealizovalo v mesiaci august 2015
V rámci A2.1 realizujeme diskusie, exkurzie a DOD.
K dátumu 30.06.2015 sa exkurzií zúčastnilo 836 žiakov a 60
pedagogických zamestnancov. Diskusií sa zúčastnilo 2179
žiakov a 73 PZ a Dni otvorených dverí DOD sa zúčastnilo 290
žiakov a 65 PZ. Program Aktualizačného kontinuálne
vzdelávanie A 2.1. s názvom „Profesijná orientácia žiakov
základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu“ sa začalo
realizovať v termíne od 05.05.2015 a ukončilo sa 19.06.2015.
Preškolených bolo 480 frekventantov.
Aktivita 3.1 (URL4) bude naplnená prostredníctvom zavedenia
novej
metodiky
a postupu
organizačno-technického
a obsahového využitia skúseností z doterajších súťaží SOŠ so
spoločne orientovaných súťaží ZŠ. Vytvorením nového systému
organizácie súťaží pre ZŠ s dôrazom na zamerania v oblasti
polytechnickej výchovy (biológie, chémie, fyziky, techniky).
V rámci aktivity Práca s talentami sa uskutočnili odborné súťaže
zmiešaných tímov – žiaci ZŠ + SOŠ podľa plánovaného
harmonogramu. Pred každou odbornou súťažou sa uskutočnil
workshop učiteľov, aby sa oboznámili učitelia ZŠ aj SOŠ o čom
to je a následne sa
uskutočnila inštruktáž žiakov
k pripravovanej súťaži nakoľko stále je to pre učiteľov ZŠ a SOŠ
nové prepojenie.
Špecifikum v mechanizme súťaží boli aj workshopy určené
pedagógom škôl a inštruktáže určené žiakom škôl konané
v nadväznosti na konkrétnu súťaž. Účastníci získavali tak nové
praktické skúsenosti a rozšírili si obzory poznania v danom
odbore po novom, prakticky, čo sa javí ako užitočnejší
a efektívnejší spôsob, ktorý v nich zanecháva trvalejšie
vedomosti a kompetencie.
Presné dátumy workshopov, inštruktáží a samotných
odborných súťaží a počty účastníkov sú v nasledujúcej tabuľke
1 a tasbuľke 2. V rámci aktivity A3.1 sme takisto akreditovali
program inovačného kontinuálneho vzdelávania, ktoré sa
uskutočnilo v dvoch termínoch v rámci akreditovaného
programu s názvom Modernizácia prípravy talentovaných žiakov
základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné
súťaže a prezentácie. Prvý termín 29. jún až 5. júl 2015
absolvovalo 45 účastníkov a druhý termín 20. až 26. júl 2015
absolvovalo 41 účastníkov. Celkom sa na IKV zúčastnilo 86
učiteľov.
Predposledný augustový týždeň, presne v termíne 20. až 22.
8. 2015 sa v priestoroch SOŠ Pruské uskutočnila trojdňová
konferencia pre talentovaných žiakov. Zúčastnilo sa na nej 33
žiakov a 9 pedagógov.

profesijnej orientácie pre žiakov ZŠ, aby sa rozhodovali
o budúcom štúdiu na SOŠ podľa potreby a uplatniteľnosti na
trhu práce.
Na základe spracovanej Analýzy problémov vedúcich
k nízkemu záujmu žiakov základných škôl o odborné
vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách
sme v rámci Aktivity A2.1 spracovali Návrh koncepcie
riešenia problémov vedúcich k nízkemu záujmu žiakov
ZŠ o OVP a vytvorili nástroj na identifikáciu profesijnej
orientácie žiakov ZŠ. Prínosom nástroja bude zavedenie
nového systému profesijnej orientácie žiakov ZŠ. Práca
so softvérovým nástrojom pre identifikáciu potenciálu
orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách
zahŕňa prezentáciu na funkcionalitu nástroja a zároveň zahŕňa
prácu s testami záujmov, praktickými úlohami a cvičeniami
prostredníctvom
škálovania
kľúčových
kritérií,
prácu
s katalógom a pracovnými listami katalógu. Teraz sa pripravuje
fáza testovania a overenia dostupnosti funkcionality pre
výchovných poradcov, školy budú oslovené listom zo strany
dodávateľa. V termínoch 3.9.2015 a 7.9.2015 sa uskutoční
zaškolenie interných zamestnancov a regionálnych odborných
zamestnancov pre prácu s nástrojom. Jednotlivé licencie
k nástroju budú na školy distribuované v septembri na základe
Protokolu o odovzdaní licencie (s dodaním prístupových
kódov).
Program kontinuálneho aktualizačného vzdelávania
PZ ZŠ venujúcim sa profesijnej orientácii žiakov ZŠ
zameraný na profesijnú orientáciu na OVP na SOŠ
v rozsahu 30 vyučovacích hodín
Program kontinuálneho aktualizačného vzdelávania PZ ZŠ
venujúcim sa profesijnej orientácii žiakov ZŠ bol schválený
RVNP dňa 25.04.2014. Následne, žiadosť s programom
kontinuálneho aktualizačného vzdelávania PZ ZŠ venujúcim sa
profesijnej orientácii žiakov ZŠ bola pod názvom „Profesijná
orientácia žiakov základných škôl na odborné
vzdelávanie a prípravu“ dňa 14.05.2014 podaná na
akreditáciu. Dňa 04.07.2014 nám akreditačná rada poslala
naskenované odborné stanovisko, ktorého obsahom bolo
posúdenie vzdelávacieho programu, na základe ktorého bolo
potrebné
doplnenie
vzdelávacieho
programu,
resp.
zapracovanie pripomienok. Po zapracovaní pripomienok na
základe odborného stanoviska akreditačnej rady do Programu
kontinuálneho vzdelávania pod názvom "Profesijná orientácia
žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu", bola
dňa 17.07.2014 opätovne podaná žiadosť s programom na
akreditáciu. Dňa 18.09.2014 sme obdržali písomné rozhodnutie
akreditačnej rady o schválení vzdelávacieho programu. Číslo
rozhodnutia o akreditácii: 1190/2014 - KV.
V rámci A2.1 v priebehu mesiacov máj 2015 a jún 2015 bolo
zrealizovaných 42 kurzov aktualizačného kontinuálneho
vzdelávania. Spolu bolo zaškolených 42 skupín. Aktualizačné
kontinuálne vzdelávanie úspešne ukončilo 480 účastníkov
cieľovej skupiny vzdelávacieho programu; vzdelávací program
lektorovalo spolu 10 lektorov; následne 480 účastníkov dostalo
osvedčenia
o
ukončení
aktualizačného
kontinuálneho
vzdelávania.
V mesiacoch apríl - jún/2015 bolo uskutočnených 19 exkurzií
pre žiakov pilotných ZŠ bez VO. Exkurzie boli organizované
niekoľkými spôsobmi, napr. cez zamestnávateľov, zástupcov
SOŠ, príp. priamo cez konkrétnu pilotnú ZŠ. Za rok 2015
uskutočnených spolu 29 exkurzií, celkovo za obdobie trvania
projektu uskutočnených 39 exkurzií. V mesiacoch apríl jún/2015 bolo uskutočnených 5 dni otvorených dverí pre žiakov
pilotných ZŠ bez VO (v spolupráci so zástupcom SOŠ alebo ZŠ).
Do dnešného dňa uskutočnených 14 DOD. V roku 2014 bol
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Podrobnejšie informácie nájdete na www.zsodborne.sk. Po
uskutočnení každej súťaže uskutočnili odborní zamestnanci
dotazníkvý prieskum. Výsledky z dotazníkov poukazujú pozitívny
ohlas zo strany žiakov - väčšina 95 % respondentov uviedla:
„..som rád, že som sa zúčastnil motivačných súťaží na
aktivitách Národného projektu“. Žiaci prejavili jednoznačne
záujem o účasť aj v budúcom školskom roku – viac ako 72 %
respondentov, zároveň zhodnotili súťaže ako zaujímavé – viac
ako 87 %. Nadpolovičná väčšina – 66 % sa dozvedela nové
a zaujímavé fakty z odboru na ktorý bola odborná súťaž
zameraná.
Žiaci
neodpovedali
jednoznačne
v otázke
rozhodnutia sa o budúcej profesijnej orientácii vo väzbe na
SOŠ, ich nározy sú rozdielne: 39 % áno – 28 % nie – 32 %
nevie. Podobne sa vyjadrili aj v prípade štúdia konkrétneho
súťažného odboru na SOŠ: 32 % áno – 38 % nie – 29 %
nevedelo odpovedať. Z uvedeného výplýva dôležitosť
systematickej a cielenej informovanosti žiakov o odborných
možnostiach a formách štúdia na SOŠ. Jedným z aktívnych

nástrojov pre ich správne rozhodovanie môže byť aj forma
prezentácie „ súťažami“. Avšak v priebehu 2 rokov trvania
projektu a podporných aktivít – súťaží nemôžeme očakávať
výrazný a hmatateľný záujem o tieto štúdiá. Až dlhdobejší
proces môže zabezpečiť pozitívne výsledky.
Výzvou naďalej zostáva vytvárať systematický priestor na
spájanie teórie s praxou a to aj formou súťaží, kde sú zapájané
adresne školy (SOŠ + ZŠ), zamestnávatelia. Tak ako sa uvádza
v mnohých odborných stanoviskách a dokumentoch pravidlom
zostáva, že teória prispieva k osvojeniu si nových zručností iba
10 %. 20 % pochádza z toho čo vieme premietnutím teórie do
praktických tréningov a príkladov, 70 % skúseností a znalostí
sa získava praktickou skúsenosťou, teda novými úlohami,
projektami a riešeniami problémov, ktoré práve v rámci
odborného vzdelávanie riešia svojimi cieľmi, postavením
a štruktúrou obsahu súťaže v odborných vedfomostiach
a praktických zručnostiach.

Tabuľka 1 Prehľad workshopov, inštruktáží a samotných odborných súťaží a počty účastníkov v roku 2014
Termín

Čiastková aktivita

Podujatie

Miesto

Počet osôb

16.01.2014

DS č.1 Zenit

Spojená škola - SOŠ elektrotechnická,
BB

41

30.01.2014

DS č.1 Zenit
DS č.3 Mladý ekofarmár
DS č. 1 Zenit

20.02.2014
13. – 14.03.2014

DS č. 2 Mladý mechatronik
DS č. 2 Mladý mechatronik

Workshop a Inštruktáže
Realizácia súťaže

21.03.2014

Inštruktáže – kraj KE

Inštruktáže – kraj BB
Inštruktáže – kraj TT

SOŠ, Nerudova 13, Hlohovec

18

Realizácia súťaže

SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa

171

07.05.2014
14.- 16.09.2014
30.09.2014

DS č. 4 Základoškolská Odborná
Činnosť
DS č. 4 Základoškolská Odborná
Činnosť
DS č. 4 Základoškolská Odborná
Činnosť
DS č. 4 Základoškolská Odborná
Činnosť
DS č. 4 Základoškolská Odborná
Činnosť
DS č. 4 Základoškolská Odborná
Činnosť
DS č. 4 Základoškolská Odborná
Činnosť
DS č. 4 Základoškolská Odborná
Činnosť
DS č. 4 Základoškolská Odborná
Činnosť
DS č.3 Mladý ekofarmár
Exkurzia Cern
DS č. 5 Stavebníctvo

SPŠ strojnícka - Fajnorovo náberžie 5,
BA
SOŠ Pod Bánošom 80, BB
Spojená škola - SOŠ elektrotechnická,
BB
ŠIOV, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
SPŠ strojnícka - Fajnorovo náberžie 5,
BA
SOŠ technická, Partizánska 1,
Michalovce
SOŠ elektrotechnická, Celiny 536, 033
15 Liptovský Hrádok
Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Bzinská
11
Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej
22, 080 05 Prešov
SPŠ strojnícka a elektrotechnická, ul.
Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 1,
Košice
SOŠ, Bystrická cesta 4, Žarnovica

38

06.02.2014
07. – 08.02.2014

Inštruktáže (kategórie –
tvorba webstránok,
strojárstvo)
Inštruktáže (kategória –
robotika)
Workshop
Realizácia súťaže

Realizácia súťaže
Realizácia aktivity
Workshop

24
39
13

01.10.2014

DS č. 5 Stavebníctvo

Inštruktáže

22.10.2014

Workshop – 1. skupina
(Východ)
Workshop – 2. skupina
(Západ)
Workshop
Inštruktáže
Realizácia súťaže

25. – 26.11.2014

Škola mojej profesie (JUVYR)

Realizácia aktivity

03.12.2014

DS č. 2 Mladý mechatronik

Workshop a Inštruktáže

SOŠ veterinárna, Drážovská 14, 950 12
Nitra
SOŠ Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
SOŠ Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
Národné tenisové centrum a.s.,
Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Národné tenisové centrum a.s.,
Príkopova 6, 831 03 Bratislava
ŠIOV, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava

36

27.10.2014
28.02.2014
25.11.2014

DS č. 4 Základoškolská Odborná
Činnosť
DS č. 4 Základoškolská Odborná
Činnosť
DS č. 1 Zenit
DS č. 1 Zenit
DS č. 5 Stavebníctvo

SOŠ Pod Bánošom 80, BB
Cern, Switzerland
SOŠ, Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové
Zámky
SOŠ, Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové
Zámky
CVČ-RCM, Strojárska 3, 040 01 Košice

27.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
31.03.2014
03.04.2014
04.04.2014
04.04.2014
24. – 25.04.2014

23.10.2014

Inštruktáže – kraj ZA
Inštruktáže – kraj TN
Inštruktáže – kraj PO
Inštruktáže – kraj NR
Inštruktáže – kraj KE

17

12
106
13
34
5
13
19
22
22
18
19

32
33

28
66
33
624
23
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Tabuľka 2 Prehľad workshopov, inštruktáží a samotných odborných súťaží a počty účastníkov v roku 2015
Termín

Čiastková aktivita

Podujatie

Miesto

Počet osôb

3.-4.02.2015
25.2.2015
24.-25.03.2015
26.03.2015
01.04.2015

–

DS
DS
DS
DS

súťaž
workshop
súťaž
inštruktáž

111
11
47
117

–

DS č.4 ZOČ
DS č.3 Mladý ekofarmár
Kontinuálne vzdelávanie PZ

súťaž
súťaž
realizácia aktivity

SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín
SOŠ Pruské 294, Pruské
SPŠ, Ulica Františka Hečku 25, 934 01 Levice
SOŠ, Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok;
SOŠ s VJM, Neratovické Nám. 1916/16, 929 01 D. S.;
SPŠ, Hurbanová 6, 975 18 Banská Bystrica;
SŠ, Ľudmily Podjavrinskej 22, 080 05 Prešov;
SPŠ, Ulica Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra;
SOŠ, Športová 675, 916 01 Stará Turá;
SPŠ dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice
Hotelová akadémia Ľ. W., Stromová 34, Piešťany
SOŠ Pruské 294, Pruské
Hotelová akadémia Ľ. W., Stromová 34, Piešťany

Konferencia - sústredenie

realizácia aktivity

SOŠ Pruské 294, Pruské

64

23.-24.04.2015
06.05.2015
29.06.2015
05.07.2015
a 20.07.2015
26.07.2018
20.-22.08.2015

č.1
č.3
č.2
č.4

Zenit
Mladý ekofarmár
Mladý mechatronik
ZOČ

168
38
101

-

Všetci zúčastnení veľmi pozitívne hodnotia, že sme v rámci
projektu pristúpili k riešeniu situácie komplexne: vybavili sme
rovnomerne v cieli konvergencia odborné učebne, vzdelávame
učiteľov v rámci programov IKV na fyziku, techniku, biológiu,
chémiu. V rámci týchto programov sa v jednom module
venujeme aj identifikácii profesijnej orientácie žiakov. Ďalej
vzdelávame na využívanie nového softvérového nástroja
učiteľov venujúcich sa profesionálnej orientácii žiakov
a venujeme sa aj vyhľadávaniu talentov.
Hore uvedené projekty sa realizovali od apríla 2013, čo je
na realizáciu tak dôležitej zmeny veľmi krátky čas. Ak chceme
uviesť do života nové metódy a formy vzdelávania, nový pohľad
na profesijnú orientáciu žiakov základnej školy, je nevyhnutné,
aby sme pokračovali aj v nasledujúcom období. V rámci
plánovaného
národného
projektu
plánujeme
zaviesť
polytechnickú výchovu aj do primárneho vzdelávania, čomu sa
národné projekty ešte nevenovali.
Projekt prinesie nielen modernizáciu obsahu vzdelávania
žiakov základných škôl v oblastiach Človek a príroda (biológia,

fyzika, chémia) a Človek a svet práce (technika), ale aj lepšiu
orientáciu žiakov základných škôl v problematike výberu
budúcej profesie.
Zoznam bibliografických odkazov
URL1
URL2
URL3
URL4

http://crz.gov.sk/index.php?ID=860030&l=sk
http://www.siov.sk/aktivita-11-yse/24516s
http://www.siov.sk/aktivita-21-ikb/24517s
http://www.siov.sk/aktivita-31-kzj/24518s
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VÝSLEDKY RIEŠENIA PROJEKTU KEGA SO ZAMERANÍM NA TVORBU
MODERNÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH UČEBNÍC
PROJECT RESULTS KEGA FOCUSING ON CREATE A MODERN UNIVERSITY TEXTBOOKS
Milan ĎURIŠ
Abstrakt
V príspevku je stručne prezentovaný projekt KEGA, ktorý bol úspešne obhájený v roku 2014,v závere riešeného obdobia. Dôraz je
kladený nielen na základné informácie o projekte, ale predovšetkým na výsledky riešenia, kde sú prezentované publikačné výstupy
počas celej doby riešenia projektu, ale i vedecké monografie a vysokoškolské učebnice, ktoré sú určené pre konkrétne akreditované
študijné programy. Cieľom projektu bolo prehľadné a názorne spracovanie odbornej problematiky prostredníctvom vedeckých
monografií a vysokoškolských učebníc a tak pomôcť študentom pri vysokoškolskom štúdiu.
Kľúčové slová: projekt KEGA, školská reforma, technické vzdelávanie, publikačné výstupy, vedecké monografie, vysokoškolské
učebnice
Abstract
The paper briefly presented KEGA project, which was successfully defended in 2014 at the end of the period solved. The emphasis is
not only on basic information about the project, but primarily on the results of the solutions which are presented publishing outlets
throughout the duration of the project, as well as scientific monographs and university textbooks, which are specifically designed for
accredited study programs. The aim of the project was clear and graphically processing technical problems through scientific
monographs and university textbooks and thus help students to higher.
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Úvod

potom veľmi náročné zvoliť primerané tempo a formu
vysokoškolskej výučby.
Vo výučbe predmetov v novoakreditovaných učiteľských
a neučiteľských študijných programoch prvého a druhého
stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na techniku
sa zdôrazňuje syntéza teoretických vedomostí a praktických
skúseností v danej oblasti. Podklady pre splnenie vytýčených
cieľov závisia v prvom rade na vedeckom výskume pre výučbu.
Súčasné študijné materiály sú nevyhovujúce a príliš všeobecne
zamerané (napr. v súčasnosti nie je na trhu dostupná ani jedna
učebnica fyziky zameraná na študijné odbory s technickým
zameraním, učebnica elektrotechniky pre učiteľské študijné
programy absentuje na trhu viac ako 30 rokov), pričom sa
neorientujú na konkrétny študijný program, ktorého je predmet
súčasťou, čím nie je splnená základná požiadavka garantov
jednotlivých študijných programov a zároveň v nich absentujú
výsledky výskumov z posledného obdobia.
Vzniká tým potreba vytvorenia nových učebných materiálov,
ktorých obsah bude v súlade nielen s novými študijnými
programami ale budú zároveň modernou a pútavou formou
prezentovať najnovšie poznatky v danej oblasti. Okrem toho
budú spĺňať najmodernejšie didaktické požiadavky a budú
zohľadňovať najnovšie výsledky výskumu na Slovensku aj vo
svete v oblasti tvorby učebných materiálov (zavádzanie
problémových úloh do vyučovania, PISA úlohy, väčší počet
experimentálnych aktivít vo vyučovaní a pod.). Vytvorený
študijný materiál bude slúžiť pre potreby prírodovedných
a technicky zameraných predmetov v študijných programoch
prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania:
1. Učiteľstvo technických odborných predmetov (denná,
externá forma, 2. stupeň štúdia, FPV UMB),
2. Učiteľstvo technickej výchovy (denná forma, 1. stupeň
štúdia, FPV UMB),
3. Učiteľstvo fyziky s kombináciou (denná forma, 1. stupeň
štúdia, FPV UMB),
4. Kultúra a bezpečnosť práce (denná, externá forma, 1.
stupeň štúdia, FPV UMB),
5. Konštrukcia drevených stavieb a nábytku (denná, externá
forma, 1. stupeň štúdia, DF TUZVO),
6. Výroba nábytku (denná, externá forma, 1. stupeň štúdia, DF
TUZVO),
7. Drevárske technológie (denná, externá forma, 1. stupeň
štúdia, DF TUZVO),
8. Ochrana osôb a majetku pred požiarom (denná, externá
forma, 1. stupeň štúdia, DF TUZVO),
9. Priemyselné inžinierstvo (denná, externá forma, 1. stupeň
štúdia, FEVT TUZVO),
10. Ekotechnika (denná, externá forma, 1. stupeň štúdia, FEVT
TUZVO).

Na základe podaného projektu KEGA č. 011UMB-4/2012, pod
názvom Tvorba nových moderných vysokoškolských učebníc
a didaktických prostriedkov pre vybrané prírodovedné
a technické
predmety
v novoakreditovaných
študijných
programoch, v tematickej oblasti č. 3 Obsahová integrácia
a diverzifikácia vysokoškolského štúdia, bol projekt v prvom
i druhom kole schválený na financovanie pre obdobie rokov
2012-2014. Ambíciou projektu je vypracovanie komplexného
študijného materiálu pre ťažiskové prírodovedné a technicky
zamerané predmety v študijných programoch prvého a druhého
stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na techniku
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Technickej
univerzite vo Zvolene.
Realizácia tohto zámeru je navrhovaná v podobe
výskumného vytvorenia predpokladov na vypracovanie tohto
materiálu a následne vytvorenie dvoch vysokoškolských učebníc
v tlačenej a elektronickej forme, multimediálnych výučbových
programov na DVD nosičoch a troch monografií. Prvá
vysokoškolská učebnica je zameraná na oblasť elektrotechniky
a elektroniky
s využitím
PC,
multimédií
a simulačných
programov. Druhá učebnica je zameraná na technickú fyziku.
Jedna vedecká monografia je didakticky zameraná na oblasť
interaktívnych metód vo fyzikálnom vzdelávaní, druhá je
orientovaná na problematiku z oblasti drevárstva a tretia
monografia sa zaoberá problematikou efektívnosťou prestupu
tepla.
1. Základné informácie o projekte
V úvode tejto časti je potrebné stručne spomenúť stav riešenej
problematiky pred začatím riešenie projektu. Slovensko
v posledných rokoch prešlo reformou regionálneho školstva,
ktorá sa postupne implementovala do praxe. Hlavnou
myšlienkou tejto školskej reformy (2008-2012), ktorá vychádza
z projektu Milénium, bol prechod na tvorivo-humánne školstvo
s orientáciou na žiaka. Pri pohľade na výsledok tejto reformy sa
zdá, že pojem humánne školstvo autori reformy nie celkom
pochopili, pretože celá reforma akoby uprednostňovala
humanitné predmety vo vyučovaní na úkor prírodovednotechnických predmetov. Najviac sa redukcia vyučovacích hodín
na základnej a strednej škole dotkla prírodovedných, ale
i technicky zameraných predmetov.
Jedným z výsledkov reformy vysokého školstva bol prechod
na trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania. Z toho
vyplynula potreba upraviť študijné programy jednotlivých
zameraní, ako aj obsahovú náplň jednotlivých predmetov.
Redukcia sa opäť dotkla najmä počtu hodín prírodovedných ale
aj technicky zmeraných predmetov.
Jedným z cieľov reforiem v školstve bolo a je, aby sa
zvyšoval počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Preto je
tendencia, aby sa z populačného ročníka čo najviac žiakov,
absolventov stredných škôl, dostalo na vysokú školu.
Skutočnosť je taká, že na technicky a prírodovedne zamerané
vysoké školy sa hlásia žiaci z celého spektra stredných škôl –
gymnázií a rôznych stredných odborných škôl. Ich pripravenosť
na vysokoškolské štúdiu je rôzna. Zmena maturitného systému,
ako jeden z dôsledkov školskej reformy, spôsobila, že žiaci
stredných odborných škôl môžu maturitu z matematiky (o fyzike
ani nehovoriac) absolvovať len ako nepovinný piaty predmet.
Ich vedomosti, zručnosti a osvojené kľúčové kompetencie sú
preto už pri vstupe na vysokú školu na veľmi nízkej úrovni. Je

Riešiteľský kolektív

Vedúci projektu:
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Začiatok riešenia:
2012
Ukončenie riešenia:
2014
Riešiteľský kolektív:
KTaT a KF FPV UMB v Banskej Bystrici
Spolupracujúce pracovisko: KFEAM DF TU vo Zvolene
Medzinárodná spolupráca: Pedagogická fakulta Ostravskej
Vedná oblasť:
FPV UMB B. Bystrica

univerzity, Ostrava
Pedagogické vedy

DF TU Zvolen

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. doc. Ing. Ivan Kubovský, PhD.
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Plnenie celkových i čiastkových cieľov projektu
 Prvý rok riešenia (2012)
 analýza obsahu ŠP a vybraných predmetov, pre ktoré bude
výučbový materiál tvorený,
 tvorba vedeckej monografie zameranej na transportné javy
(Efektívnosť prestupu tepla pri prirodzenom prúdení
v závislosti od povrchovej profilácie teplovýmennej plochy),
 prezentácia hlavných zámerov projektu na domácich aj
zahraničných
vedeckých
a
odborných
podujatiach
(konferencie, sympózia).









Kód
AAB
ABA
ACB
ADE
ADF
ADM
ADN

v hlavných zložkách dreva spôsobené ožarovaním povrchu
CO2 laserom),

AED

prezentácia hlavných a čiastkových zámerov projektu na
domácich aj zahraničných vedeckých a odborných
podujatiach (konferencie, sympózia).

AFC
AFD

ZÁVER: Stanovené čiastkové ciele boli splnené.

AFF

Finančné prostriedky pridelené MŠVVaŠ SR
Finančná
dotácia
KV

2012

0 EUR

Finančná
dotácia
BV

FPV UMB B. Bystrica
6 532 EUR

AFL
BCI
BDE

Finančná dotácia
za jednotlivé roky

BDF
BED

13 064 EUR

TU Zvolen
0 EUR
2013

6 532 EUR

FPV UMB B. Bystrica

0 EUR

3 754 EUR

BEE
7 508 EUR

BEF

TU Zvolen
0 EUR
2014

3 754 EUR

FPV UMB B. Bystrica
0 EUR

tvorba webovej stránky na katedre (KTaT FPV UMB, KFEAM
DF TUZVO),
prezentácia hlavných a čiastkových zámerov projektu na
domácich aj zahraničných vedeckých a odborných
podujatiach (konferencie, sympózia).

2. Výstupy počas celého obdobia riešenia projektu

Druhý rok riešenia (2013)
tvorba nosných častí vysokoškol. učebníc v textovej
a elektronickej
podobe
(Fyzika
pre
drevárstvo,
Elektrotechnika + CD ROM) a ich verifikácia vo vyučovacom
procese,
príprava a tvorba častí multimediálnych výstupov (tvorba
prezentácií pre vybrané témy - animácie a simulácie
fyzikálnych javov, dejov, princípov činnosti, príprava
problémových úloh, tvorba didaktických autotestov),
tvorba a príprava vedeckých monografií na vydanie
(Interaktívne metódy vo fyzikálnom vzdelávaní, Zmeny

Rok

prirodzenom prúdení v závislosti od povrchovej profilácie
teplovýmennej plochy),

ZÁVER: Stanovené celkové i čiastkové ciele projektu boli
splnené.

ZÁVER: Stanovené čiastkové ciele boli splnené.



príprava vysokoškolských učebníc do tlače (Fyzika pre
drevárstvo, Elektrotechnika + CD ROM),
príprava monografie do tlače (Efektívnosť prestupu tepla pri

6 328 EUR

Celkovo:
12 656 EUR

Vedecká monografia

TU Zvolen
0 EUR
6 328 EUR
Celkovo pridelené finančné prostriedky:

Názov kategórie
Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
Štúdie charakteru vedeckej monografie
v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách
Vedecké práce v ostatných zahraničných
vydavateľstvách
Vedecké práce v ostatných časopisoch
Vedecké práce v zahraničných časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
Vedecké práce v domácich časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
Vedecké práce v domac. recenzovaných
vedeckých zborníkoch, monografiách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich
vedeckých konferencií
Postery z domácich konferencií
Skriptá a učebné texty
Odborné práce v ostatných zahraničných
časopisoch
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Odborné práce v domácich recenz. zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčn.)
Odborné práce v zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
Odborné práce v domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)

Autori:

33 228 EUR

doc. PaedDr. Ľuboš KRIŠŤÁK, PhD.
doc. RNDr. Milada GAJTANSKA, CSc.
Recenzenti:
doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc.
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
Počet strán:
179
Náklad:
150 ks
Rok vydania:
2013
Tlač:
DATA SERVICE s.r.o. Zvolen
ISBN 978-80-970603-8-1
EAN 9788097060381

ZÁVER: Pridelené finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na celú
dobu riešenia boli čerpané hospodárne a efektívne ako
aj primerane k ich výške.
Tretí rok riešenia (2014)
 Implementácia výsledkov overovania jednotlivých častí
publikácií (vyučovací proces) v druhom roku a pripomienok
recenzentov jednotlivých publikácií do ich finálnej podoby,
 finalizácia tvorby vysokoškolských printových učebníc
s využitím multimédií a finalizácia tvorby vedeckej
monografie,
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3
2
2
6
9
2
1
3
1
2
1
1
2
3
4
1
2
1
46
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Recenzenti:
doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.
Ing. Michal Jablonský
Počet strán:
71
Náklad:
300 ks
Rok vydania:
2013
Tlač:
Vydavateľstvo TU vo Zvolene
ISBN 978-80-228-2553-5
Anotácia
Autori analyzujú zmeny v štruktúre hlavných zložiek dreva,
ktoré nastanú v dôsledku ožarovania jeho povrchu pomocou
CO2 lasera, v snahe zmeniť farbu dreva, v závislosti od
množstva privedenej energie.
Monografiou chcú autori prispieť k prehĺbeniu poznatkov
o vplyve niektorých druhov energií na zmenu vlastností povrchu
dreva.
Vedecká monografia

Anotácia
Autori prezentujú výsledky niekoľkoročnej vedeckej práce,
počas ktorých sa snažili obohatiť teóriu vyučovania fyziky
o nové poznatky v oblasti inovácie fyzikálneho vzdelávania
s využitím interaktívnych metód najmä na vysokých školách
technického zamerania.
Pomocou matematických a štatistických metód dávajú autori
odpoveď aj na otázku či použitie interaktívnych metód vo
vyučovaní predmetu Fyzika štatisticky významne ovplyvní
úroveň vedomostí študentov fyziky.
Vedecká monografia

Autori:
Ing. Rastislav IGAZ, PhD.
doc. Ing. Jozef ČERNECKÝ, CSc.
Recenzenti:
doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc.
doc. Ing. Ján Klima, CSc.
Počet strán:
98
Náklad:
100 ks
Rok vydania:
2014
Tlač:
Vydavateľstvo TU vo Zvolene
ISBN 978-80-228-2670-9

Autori:

Anotácia
Cieľom monografie bolo rozšíriť okruh vedomostí v oblasti
prenosu tepla v procese prirodzeného prúdenia. Vo výskume
bola ako experimentálna metóda využitá holografická
interferometria so záznamom v reálnom čase.
Výsledky výskumu je možné aplikovať pri vývoji tepelných
výmenníkov využívaných napr. pri vetraní (rekuperácii tepla).
Nakoľko efektívne spôsoby výroby energie a jej využívania

Ing. Ivan KUBOVSKÝ, PhD.
prof. RNDr. František KAČÍK, PhD.
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nadobúdajú čoraz väčší význam, je potrebné im venovať
zvýšenú pozornosť.
Prezentované výsledky majú všetky predpoklady prispieť
k vývoju efektívnejších systémov tepelných výmenníkov.

Vysokoškolská učebnica

Vysokoškolská učebnica

Autori:
Ing. Ján PAVLOVKIN, PhD.
doc. Ing. Mgr. Daniel NOVÁK, CSc.
Ing. Ivan KUBOVSKÝ, PhD.
prof. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc.
Recenzenti:
prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc.
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.
doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Počet strán:
412
Náklad:
100 ks
Rok vydania:
2014
Vydavateľ:
Belianum UMB v Banskej Bystrici
Tlač:
EQUILIBRUA, s.r.o., Košice
ISBN 978-80-557-0777-8

Autori:

doc. RNDr. Milada GAJTANSKA, CSc.
doc. PaedDr. Ľuboš KRIŠŤÁK, PhD.
Ing. Ivan KUBOVSKÝ, PhD.
Ing. Rastislav IGAZ, PhD.
Mgr. Ivan RUŽIAK, PhD.
Recenzenti:
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc.
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
Počet strán:
296
Náklad:
300 ks
Rok vydania:
2014
Vydavateľ:
TU vo Zvolene
ISBN 978-80-228-2512-2

Anotácia
Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov denného
a externého, bakalárskeho a magisterského štúdia na FPV UMB
v B. Bystrici a v inžinierskom štúdiu na DF TU a na FEaVT TU vo
Zvolene.
V každej kapitole sú uvedené požiadavky na študenta, čo by
mal vedieť po jej preštudovaní. Na záver kapitoly sú
formulované kontrolné úlohy a otázky pre študentov na
zopakovanie a upevnenie vedomostí.
Súčasťou učebnice je CD ROM nosič so spracovanými
prezentáciami, v ktorých sú zahrnuté rôzne animácie
fyzikálnych a technických javov s cieľom pochopiť a porozumieť
preberanému učivu.
Publikácia spĺňa všetky požiadavky na modernú vysokoškolskú
učebnicu a s CD ROM nosičom sa stáva primeranou, názornou,
atraktívnou učebnicou pre študentov.

Anotácia
Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým pre študentov
študujúcich na technických vysokých školách. Je koncipovaná
podľa potrieb študijného odboru Drevárstvo a odboru Ochrana
osôb a majetku pred požiarom na DF TU vo Zvolene.
Učebnica sumarizuje základné poznatky z fyziky s ohľadom
na profil absolventa a nadväzujúce študijné predmety budúcich
absolventov drevárskej fakulty. Prehľadný text a farebné
obrázky dodávajú učebnici na atraktívnosti.
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Vysokoškolská učebnica – CD ROM

Princíp solárnej elektrárne – animácia princípu činnosti

Princíp vodnej akumulačnej elektrárne – animácia princípu
činnosti

Obsah:
Elektromagnetická indukcia
Elektronické oscilátory
Jednoduchý a rozvetvený elektrický obvod
Paralelné zapojenie rezistorov
Premena energií na elektrickú energiu
Princíp
 jadrovej elektrárne,
 solárnej elektrárne,
 tepelnej elektrárne (palivo biomasa, plyn, uhlie),
 veternej elektrárne,
 vodnej akumulačnej elektrárne.
Schematické značky, prvky elektrických obvodov
Transformátory
Usmerňovače
Výroba a distribúcia elektrickej energie
Výroba a prenos elektrickej energie
Základné elektronické súčiastky

Princíp tepelnej elektrárne (palivo biomasa) – animácia princípu
činnosti

Jednotlivé prezentácie pre vybrané témy, ktoré sú obsahom CD
ROM, sú v teoretickej rovine rozpracované vo vysokoškolskej
učebnici. Prezentácie okrem prehľadne a názorne spracovanej
odbornej témy obsahujú didaktický autotest, ktorým si študenti
môže veľmi rýchlo preveriť osvojené vedomosti z danej
problematiky nielen na vyučovaní, ale i v domácom prostredí.
Metodický návod ako pracovať didaktickým autotestom pri
konkrétnej téme, je spracovaný prehľadne a s porozumením.
Ako ukážku uvádzame vybrané snímky z niektorých
spracovaných tém.
Téma: Transformátory

Princíp veternej elektrárne – animácia princípu činnosti
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Záver
Necelý rok po úspešnej prezentácií a obhajobe výsledkov
riešenia projektu KEGA je pozorovateľný záujem nielen
o vedecké monografie, ale predovšetkým o vysokoškolské
učebnice nielen zo strany študentov, ale i zo strany odbornej
verejnosti. Mimoriadny záujem o vysokoškolskú učebnicu
“Elektrotechnika“ majú nielen fakulty pripravujúce budúcich
učiteľov predmetu Technika na Slovensku, ale i v Českej
republike. Je to veľmi pozitívna spätná väzba, ktorá je
pravdepodobne ovplyvnená aj skutočnosťou, že vysokoškolská
učebnica so zameraním na elektrotechniku určená pre
pedagogické fakulty pripravujúce budúcich učiteľov pre
predmet Základy techniky, neskôr pre predmet Technická
výchova bola vydaná v roku 1966, jej druhé vydanie v roku
1968.
Zaznamenávaný záujem o publikácie, ktoré sú jedným
z výsledkov riešenia danej problematiky, dávajú odpoveď na
opodstatnenosť úspešného riešenia projektu KEGA.

Študent pri riešení didaktického autotestu odpovedá na otázky
tak, že volí odpoveď. Pokiaľ odpovie nesprávne pomocou
hypertextového odkazu sa dostane na tie snímky v prezentácií,
v ktorých je daná problematika spracovaná. Po jej naštudovaný
sa študent pomocou tlačidla „ Test“ dostáva opäť k danej
otázke. Pri správnej odpovedi sa mu objaví snímka „Správna
odpoveď!“ a pokračuje ďalším klikom na ďalšiu otázku. Takto
postupuje pokiaľ úspešne nezvládne všetky úlohy resp. otázku
v didaktickom autoteste a neobjaví sa mu posledná snímka
s textom „ Gratulujem, úspešne ste absolvovali test!“

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

HODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ATRIBÚTOV OBSAHOVEJ REFORMY Z POHĽADU UČITEĽOV TECHNIKY
EVALUATION OF THE CURRICULA REFORM BASE ATTRIBUTES FROM THE POINT OF TECHNOLOGY
TEACHERS` VIEW
Gabriel BÁNESZ
Abstrakt
V súvislosti s obsahovou reformou, ktorá sa začala realizovať v roku 2008, sa na Katedre techniky a informačných technológií
Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre rieši projekt KEGA 023UKF-4/2013 Analýza dôsledkov obsahovej reformy
na technické vzdelávanie na základných školách (doba riešenia 2013 – 2015). Súčasťou riešenia projektu bolo aj zisťovanie názorov
učiteľov zabezpečujúcich výučbu predmetu technika na základných školách na základné atribúty obsahovej reformy. V príspevku je
prezentovaná metodológia tohto výskumu spolu s jeho hlavnými výsledkami.
Kľúčové slová: vyučovací predmet technika, nižší stupeň sekundárneho vzdelávania, ISCED 2, školská reforma, učitelia techniky,
kvalifikovanosť učiteľov
Abstract
In connection with the curricula reform which has come effective from 2008, the Department of Technology and Information
Technologies at the Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra solves a KEGA project 023UKF-4/2013
Analysis of Educational Reform Impact on Technical Education at Primary Schools (project duration 2013 – 2015). A part of the project
solution was a research aimed at finding out the opinions of teachers who ensure teaching of the school subject technology at lower
level of secondary schools (ISCED2) on some base attributes of the curricula reform. In the paper there is presented methodology of
this research as well as its main results.
Key words: school subject technology, lower level of secondary education, ISCED 2, educational reform, technology teachers,
qualification of teachers
Úvod

školských kurikúl a okrem toho by mali pozitívne ovplyvňovať aj
vzťah študentov k týmto predmetom. Často sme však svedkami
toho, že zmeny realizované v rámci reforiem vzdelávania v praxi
nemajú takýto dopad, nenapĺňajú uvedené očakávania a ani
neprinášajú plánované zlepšenie predchádzajúceho stavu. Za
jeden z hlavných dôvodov uvedenej situácie považujeme
presadzovanie orientácie vzdelávania predovšetkým na rozvoj
tzv. kľúčových kompetencií a v ich rámci hlavne na výučbu

Reformné kroky uskutočňované v európskych krajinách v duchu
doporučení
Európskej
únie
a budovania
vedomostnej
spoločnosti by mali prispievať k posilneniu a zlepšeniu statusu
technického vzdelávania a to v dvoch smeroch – jednak by mali
prispievať k posilneniu postavenia príslušných prírodovedných
a technicky orientovaných vyučovacích predmetov v rámci
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cudzích jazykov. V dôsledku rešpektovania týchto požiadaviek
pre technické vzdelávanie ostáva v rámci kurikúl už len veľmi
obmedzený priestor, pričom v mnohých prípadoch aj všeobecne
známy negatívny vzťah študentov k prírodovedným a technicky
orientovaným vyučovacím predmetom prispieva na školách
k uplatňovaniu tendencie prijímania rozhodnutí vedúcich ešte
k ďalšiemu okliešťovaniu tohto priestoru.

predmetu technika, obsahovú náplň predmetu technika,
zaraďovanie predmetu technika do školského vzdelávacieho
programu, posilnenie časovej dotácie predmetu technika,
zaradenie predmetu technika medzi povinné predmety.
V rámci výskumu boli so žiadosťou o vyplnenie dotazníkov
oslovené všetky plne organizované základné školy druhého
stupňa, t.j. k splupráci na výskume boli prizvaní riaditelia 1477
základných škôl (Hašková, 2015b Hašková – Bánesz, 2015
Hašková – Dvorjaková, 2015). Títo mali následne zabezpečiť aj
distribúciu dotazníkov určených pre cieľovú skupinu učiteľov
medzi učiteľov, ktorí na príslušnej škole zabezpečujú výučbu
predmetu technika a to bez ohľadu na kvalifikovanosť, resp.
nekvalifikovanosť
týchto
učiteľov.
Paradoxne
celková
návratnosť dotazníkov (obidvoch realizovaných v elektronickej
forme) bola vyššia u riaditeľov ako u učiteľov. Dotazník určený
pre riaditeľov vyplnilo 509 respondentov a dotazník pre učiteľov
370 respondentov, z čoho 215 (t.j. 58,1 %) boli kvalifikovaní
učitelia techniky (technickej výchovy) a 155 boli nekvalifikovaní
učitelia techniky (technickej výchovy). Vzhľadom na
anonymnosť vypĺňania dotazníkov je otázne, aký počet škôl títo
učitelia reprezentovali (či niektoré školy mali aj viacnásobné
zastúpenie, prípadne či reprezentovali práve tie školy, ktorých
riaditelia zaslali vyplnené dotazníky, alebo reprezentovali aj
školy, riaditelia ktorých sa do zberu údajov nezapojili).
V každom prípade sme očakávali jednoznačne vyššiu
návratnosť v prípade dotazníkov pre učiteľov (vzhľadom na
vyššie počty učiteľov techniky na školách, ako aj s ohľadom na
nami a priorne predpokladaný vyšší záujem o riešenie
problematiky technického vzdelávania na školách zo strany
učiteľov predmetu technika (najmä kvalifikovaných učiteľov).
Čo sa týka celkového zabezpečenia výučby predmetu technika
kvalifikovanými učiteľmi, údaje získané prostredníctvom
dotazníkov distribuovaných riaditeľom sú pre jednotlivé kraje
graficky sumarizované na obr. 1. V hrubom priblížení (tab. 1)
možno na základe vyjadrení riaditeľov konštatovať, že cca
jedna tretina škôl na Slovensku má pokrytie výučby predmetu
technika plne zabezpečené kvalifikovanými učiteľmi, na jednej
tretine škôl výučbu predmetu technika okrem kvalifikovaných
učiteľov zabezpečujú aj učitelia bez náležitej kvalifikácie a na
jednej tretine škôl nepôsobí žiadny učiteľ s kvalifikáciou na
výučbu techniky (technickej výchovy).

1 Realizácia obsahovej reformy na Slovensku
Obsahová reforma na Slovensku sa začala realizovať v roku
2008. Najvýznamnejšou novinkou, ktorú priniesla do
pedagogickej praxe, bolo zavedenie Štátneho vzdelávacieho
programu a školských vzdelávacích programov. Prostredníctvom
Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je záväzný pre všetky
základné a stredné školy, vláda garantuje základné vzdelanie
mládeže. V nadväznosti na Štátny vzdelávací program si školy
vytvárajú svoje vlastné školské vzdelávacie programy, ktoré
pozostávajú zo záväzného Štátneho vzdelávacieho programu
a voliteľných predmetov. Voliteľné predmety predstavujú
približne 30 % celkového objemu vyučovacích hodín a sú do
školského programu zaraďované s ohľadom na potreby školy
alebo región a s ohľadom na požiadavky žiakov a ich rodičov.
Tieto disponibilné hodiny nemusia byť venované vyslovene
iným (ďalším) vyučovacím predmetom, ale môžu byť využité aj
na rozšírenie počtu hodín niektorého konkrétneho predmetu
zaradeného v Štátnom vzdelávacom programe.
Z hľadiska technického vzdelávania obsahová reforma môže
byť hodnotená rovnako pozitívne ako aj negatívne (základné
východiská koncepcie obsahovej reformy a definovanie
legislatívneho rámca postavenia technického vzdelávania
v rámci obsahovej reformy sú prezentované v príspevku
A. Haškovej Dopad obsahovej reformy na realizáciu technického
vzdelávania na ZŠ). Pozitívne alebo negatívne hodnotenie súvisí
so skutočnosťou, že zmeny týkajúce sa vyučovania techniky
môžu byť posudzované z dvoch rôznych hľadísk:
1. Príslušné výrazné zníženie časovej dotácie vyučovania
predmetu technika vedie k jeho zrušeniu na druhom stupni
základných škôl (v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania
– ISCED 2).
2. Využitím disponibilných hodín, ktoré je možné využiť na
podporu výučby niektorých vybraných predmetov, zostáva
časová dotácia predmetu technika v podstate nezmenená
oproti pôvodnému stavu – čo samozrejme platí len
v prípade, že škola sa rozhodne posilniť prostredníctvom
disponibilných hodín výučbu práve predmetu technika.

Tabuľka 1 Zabezpečenie kvalifikovanej výučby predmetu
technika
plné zabezpečenie výučby predmetu
technika kvalifikovanými učiteľmi
doplnenie zabezpečenia výučby predmetu
technika aj nekvalifikovanými učiteľmi
výučba predmetu technika len
nekvalifikovanými učiteľmi

Otázkou je, čo sa udialo v praxi, ako školy aplikovali do praxe
možnosti, ktoré im boli teoreticky ponúknuté.
2 Výskum dopadu obsahovej reformy na technické
vzdelávanie

197 ZŠ

38,7 %

171 ZŠ

33,6 %

141 ZŠ

27,7 %

100%

V roku 2013 sa začal na Katedre techniky a informačných
technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre riešiť aktuálne končiaci projekt KEGA 023UKF-4/2013

80%

Analýza dôsledkov obsahovej reformy na technické vzdelávanie
na základných školách Ako sa uvádza v príspevku A. Haškovej
Dopad obsahovej reformy na realizáciu technického vzdelávania
na ZŠ, na zber potrebných výskumných údajov boli použité dva

40%

druhy dotazníkov. Jeden bol vytvorený pre cieľovú skupinu
riaditeľov základných škôl a druhý pre učiteľov podieľajúcich sa
na výučbe predmetu technika. Súčasťou dotazníka určeného
pre učiteľov, boli aj položky, v rámci ktorých boli
prostredníctvom škál zisťované názory učiteľov na hodinovú
dotáciu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, hodinovú
dotáciu predmetu technika, zameranie tematických celkov
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Graf 1 Zabezpečenie výučby predmetu technika kvalifikovanými
učiteľmi v jednotlivých krajoch
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3 Základné atribúty obsahovej reformy z pohľadu
učiteľov techniky

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Výsledky dotazníkového zisťovania názorov učiteľov na vybrané
základné atribúty obsahovej reformy boli spracované jednak
sumárne pre celú výskumnú vzorku zúčastnených 370
respondentov - učiteľov a jednak v závislosti od faktoru
kvalifikovanosti
zúčastnených
respondentov.
Výsledné
hodnotenia jednotlivých atribútov v závislosti od sledovaných
kategórií (celá vzorka verzus rozlíšenie respondentov podľa
kvalifikovanosti) sú v ďalšom prezentované grafmi na obr. 2 17. Podiel kvalifikovaných učiteľov je v grafoch vyjadrený
modrou farbou od osi x a nekvalifikovaných červenou farbou.
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Graf 5 Porovnanie názorov kvalifikovaných a nekvalifikovaných
učiteľov na hodinovú dotáciu vyučovania predmetu
technika deklarovanú v Štátnom vzdelávacom programe
(ŠVP)
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Graf 2 Názory učiteľov na hodinovú dotáciu vzdelávacej oblasti
Človek a svet práce deklarovanú v Štátnom vzdelávacom
programe (ŠVP)
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Graf 6 Názory učiteľov na zameranie tematických celkov
predmetu technika
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Graf 3 Porovnanie názorov kvalifikovaných a nekvalifikovaných
učiteľov na hodinovú dotáciu vzdelávacej oblasti Človek
a svet práce deklarovanú v Štátnom vzdelávacom
programe (ŠVP)
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Graf 7 Porovnanie názorov kvalifikovaných a nekvalifikovaných
učiteľov na zameranie tematických celkov predmetu technika

50,0

50,0

40,0

40,0

Počet %

Počet %

Hodinová
Hodinová Neviem sa
dotácia je
dotácia je
vyjadriť
pomerne
neprimerane
vysoká, bolo vysoká, treba
by vhodné ju
ju znížiť.
znížiť.

30,0
46,5

20,0
10,0

29,5

21,6

1,1

0,3

30,0

44,1
27,3

20,0

13,0

12,2

10,0

1,1

3,5

0,0

0,0

jednoznačne
súhlasím.

v podstate
súhlasím.

v podstate
nesúhlasím.

jednoznačne
nesúhlasím.

neviem sa
vyjadriť.

Graf 8 Názory učiteľov na umožňovanie školám zaradiť výučbu
predmetu technika do ľubovolného ročníka
Graf 4 Názory učiteľov na hodinovú dotáciu vyučovania
predmetu technika deklarovanú v Štátnom vzdelávacom
programe (ŠVP)
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Graf 9 Porovnanie názorov kvalifikovaných a nekvalifikovaných
učiteľov na umožňovanie školám zaradiť výučbu
predmetu technika do ľubovolného ročníka
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predmetu technika Štátnym vzdelávacím programom
(ŠVP)
100%

v podstate
nesúhlasím.

54,3

20,0

jednoznačne
súhlasím.

100%

v podstate
súhlasím.

30,0

0,0

Graf 10 Názory učiteľov na umožnenie školám posilňovanie
výučby predmetu technika hodinami ďalších voliteľných
predmetov technického zamerania

jednoznačne
súhlasím.

40,0

10,0

0,0

0%

neviem sa
vyjadriť.

jednoznačne
súhlasím.

Graf 11 Porovnanie názorov kvalifikovaných a nekvalifikovaných
učiteľov na umožnenie školám posilňovanie výučby
predmetu technika hodinami ďalších voliteľných
predmetov technického zamerania

súhlasím

nesúhlasím

jednoznane
nesúhlasím
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Graf 17 Porovnanie názorov kvalifikovaných a nekvalifikovaných
učiteľov zväčšovanie možností škôl vytvárať si vlastné
obsahy tematických celkov predmetu technika
Záver
Na základe údajov získaných od respondentov dotazníkového
dopytovania možno konštatovať, že:
 výučba predmetu technika je na väčšine základných škôl
zaradená len do jedného, resp. v súlade so Štátnym
vzdelávacím programom do dvoch ročníkov (30,5 % škôl –
do 1 ročníka, 45,2 % škôl do 2 ročníkov, 11,6 % škôl do 3
ročníkov a 6,1 %, resp. 6,7 % škôl do 4, resp. 5 ročníkov)
 majoritne je tento predmet v zmysle Štátneho vzdelávacieho
programu zaraďovaný do 7. a 8. ročníka
 posilnenie výučby predmetu technika nad rámec stanovený
Štátnym vzdelávacím programom bolo realizované na 36 %
škôl.

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

http://www.zsodborne.sk/index.php/o-projekte/o-projekte>.
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov.
Dostupné
na:
https://www.minedu.sk/data/att/8206.pdf
doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, Slovenská republika
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TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH S POMOCOU NOVÝCH UČEBNÝCH MATERIÁLOV
TECHNICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOLS WITH THE HELP OF NEW TEACHING MATERIALS
Jana DANDELOVÁ, Lucia SOCHOVÁ
Abstrakt
Príspevok predstavuje činnosť odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, ktoré už 16 rokov svojou vydavateľskou
činnosťou na Slovensku podporuje rozvoj kvalitného vzdelávania. V článku je venovaná pozornosť najmä novým učebným materiálom
– pracovným zošitom pre žiakov základných škôl - Pracovné vyučovanie a Technika, ktoré prináša RAABE na trh v súlade s inovovaným
Štátnym vzdelávacím programom pre základné školy. Príspevok odznel aj na 31. ročníku medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii
s názvom Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, ktorá sa konala 7. a 8. septembra 2015 vo Veľkej Lomnici.
Kľúčové slová: inovovaný štátny vzdelávací program, pracovné vyučovanie, technika, technické vzdelávanie, základné školy
Abstract
The article introduces various activities of specialized publishing house Dr. Josef Raabe Slovensko. For 16 years, it has been supporting
the development of quality education in Slovakia with its publishing work. The article focuses mainly on new teaching materials –
practice books for primary school pupils – Technical Education and Technology which is both prepared in accordance with State
Educational Programme for Primary Schools and publishing house RAABE is bringing them to the market. This article was also a part of
31st international scientific and specialized conference called Technical Education as a part of general education which was held in
Veľká Lomnica on the 7th and 8th September 2015.
Key words: Innovated State Educational Programme, Technical Education, Technology, technical teaching, primary schools
Úvod

a poradenstva. Poskytuje kvalitné a nadčasové informácie
najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl,
všetkých pedagogických a iných zamestnancov školstva a tiež
pre všeobecných a odborných lekárov.

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE má bohaté už 16
ročné
skúsenosti
v
oblasti
školstva,
vzdelávania
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Medzinárodné pôsobenie nakladateľstva mu umožňuje
získavať exteritoriálne znalosti a skúsenosti, ktoré dokáže
implementovať na Slovensku ako príklady dobrej praxe.
Rovnako však propaguje dobrú prax Slovenska v zahraničí, čím
vytvára široké pole spolupráce na rôznych úrovniach s cieľom
zlepšiť a skvalitniť vzdelávanie.
Spájaním progresívnych myšlienok zákazníkov ako
odborníkov v praxi, špecialistov doma aj v zahraničí
a spoluprácou so skúsenými partnermi vytvára RAABE
pokrokové vízie prenesené do reality a konkrétnych
projektov.

podnecujú k hľadaniu vlastných riešení,
prispievajú k rozvíjaniu manuálnych zručností,
a v neposlednom rade – formujú vzťah aj k iným ako
akademickým povolaniam už od najnižších ročníkov
základnej školy.

„Edícia Človek a svet práce je zameraná na pracovné činnosti
a technológie, na samostatnú aj tímovú prácu žiakov. Žiaci sú
vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych
oblastiach. Spoznávajú trh práce aj z hľadiska ich budúcej
profesijnej orientácie. Prichádzajú do priameho kontaktu
s technikou v jej rozmanitých podobách a v širších súvislostiach.
Pracovné zošity poskytujú žiakom priestor a príležitosť na
primeraný rozvoj ich tvorivého technického myslenia. Ich obsah
je zameraný na budovanie vzťahu žiakov k technike, k jej
bezpečnému používaniu a k bezpečnej práci s technikou. Žiaci
spoznávajú reálne podmienky trhu práce, moderné stroje
a zariadenia, funkciu základných bytových inštalácií. Sú vedení
ku konštruovaniu a zhotovovaniu primeraných výrobkov
a k poznaniu základných technických materiálov a technológií –
všetko v súlade s inovovaným ŠVP,“ predstavila novú edíciu
pracovných zošitov RAABE Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka
odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko.
Prvým pracovným zošitom, ktorý v nakladateľstve RAABE
z tejto edície vyšiel, je pracovný zošit Pracovné vyučovanie pre
3. ročník ZŠ. Jeho obsah je koncipovaný tak, aby na jednej
strane spĺňal požiadavky vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho
programu, zároveň však učiteľom pomáha nájsť si vlastnú cestu
a prístup k vyučovaniu tohto predmetu. Pracovný zošit vedie
učiteľa k tomu, ako vytvoriť pripravené pracovné prostredie,
kde by mohli žiaci tvoriť, experimentovať, spájať veci
nečakaným spôsobom, objavovať nové súvislosti. Autor
publikácie – Ing. Rastislav Geschwandtner vedie Krúžok
majstrovania v súkromnej základnej škole Márie Montessori,
letnú Školu majstrovania a je podpredsedom Rady školy.
„Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach
slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný
prístup k pracovnému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP,“
povedal.
Druhým materiálom pre učiteľov aj žiakov, ktorý vyšiel ako
reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na
druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ, je
pracovný zošit Technika pre 5. ročník ZŠ. „Pracovný zošit je
užitočnou pomôckou pre všetkých učiteľov, ktorí stoja pred
otázkou, ako pokryť vo vyučovaní aj témy z oblasti technika
a ekonomika domácností. Obsahuje nielen úlohy, ale aj texty
a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ
vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú
kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii materiálno-technické
zázemie,“ povedala Mira Schrimpelová. Ako dodala, autormi
publikácie sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti
s vyučovaním praktických predmetov na základných školách.
Editorom je prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

História RAABE
História nakladateľstva RAABE siaha až do roku 1948, kedy Dr.
Josef Raabe začal pripravovať svoje prvé odborné informačné
materiály pre nemecké školy. V roku 1979 sa nakladateľstvo
stalo súčasťou nemeckého nakladateľstva Ernst Klett Verlag
a od polovice 80. rokov sa vyvíja ako moderné špecializované
nakladateľstvo s výnimočnou metodológiou produktov.
Nakladateľstvo RAABE bolo založené na Slovensku v roku
1999 ako organizačná zložka českého nakladateľstva. V januári
2005 nastalo osamostatnenie a odvtedy firma pôsobí ako
spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo je členom skupiny Klett, ktorá je
dnes jednou z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania
v Európe. Skupina Klett sídli v Stuttgarte v Nemecku. So svojimi
58 spoločnosťami v 37 lokalitách v 14 krajinách je skupina Klett
jednou z popredných vzdelávacích spoločností v Európe.
Medzinárodná spolupráca a výmena praktických skúseností na
odbornej úrovni dáva RAABE produktom ďalšiu významnú
pridanú hodnotu pre zákazníkov.
V posledných rokoch nastal dynamický rozvoj aktivít
RAABE a portfólia produktov a služieb, ktoré aktívne reagujú na
požiadavky a predstavy súčasných i budúcich užívateľov,
digitalizáciu trhu, ako aj na problematický vývoj vzdelávania
a jeho následky.
Ciele a vízie RAABE
Dlhodobým cieľom RAABE je podpora kvality vzdelávania.
Zámerom nakladateľstva je byť profesionálnym a spoľahlivým
partnerom v riešení špecifických i každodenných potrieb
manažmentu
škôl,
ich
pedagogických
a
odborných
zamestnancov. Efektívny riaditeľ, angažovaný učiteľ
a kompetentný šťastný žiak sú víziou firmy RAABE,
ktorá vydáva odborné publikácie a materiály, metodiky,
časopisy, pracovné zošity. Samozrejmosťou je odborné
vzdelávanie a osobné konzultačné služby.
S obľúbenými učebnými materiálmi pre učiteľov
a pracovnými zošitmi pre žiakov sa firme darí úspešne spájať
tradičné a moderné vyučovacie metódy. Všetky materiály
vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a sú
hodnotnými učebnými podkladmi zastupujúcimi často aj
chýbajúce učebnice v školských laviciach.

Vďaka Erasmus+ aj v medzinárodnom kontexte

Inovovaný ŠVP = nové pracovné zošity RAABE

Aktivity odborného nakladateľstva RAABE v oblasti technického
vzdelávania na základných školách sa však nekončia pred
hranicami Slovenska. Prostredníctvom Programu EÚ pre
vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport sa RAABE
podarilo aktuálne získať grant na zabezpečenie projektu pod
názvom World of Work. Výstupom projektu bude:
 metodická príručka pre učiteľov predmetu Človek a svet

V súlade s cieľmi inovovaného Štátneho vzdelávacie programu,
ktorý začal v základných školách na Slovensku platiť
s účinnosťou od 1. septembra 2015, prináša nakladateľstvo
RAABE riaditeľom a učiteľom základných škôl svoju celkom
novú edíciu Človek a svet práce. Tvoria ju pracovné zošity na
vyučovacie predmety Pracovné vyučovanie (pre 3. a 4. ročník
ZŠ) a Technika (pre 5. až 9. ročník ZŠ). Prezentujú netradičný
prístup k výučbe predmetov, a to bez obchádzania ŠVP. Sú:
 postavené na koncepcii, že dieťa je aktívny tvorca,
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práce

online platforma pre učiteľov predmetu Človek a svet práce,
žiakov a okrajovo aj ich rodičov, obsahujúca metodické
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materiály, inštruktážne videá, popisy a iné praktické
materiály, vrátane prepojenia na sociálne siete – a to
v štyroch jazykových mutáciách (v slovenskom, v českom,
nemeckom a anglickom jazyku).

predmetov v danej vzdelávacej oblasti a tiež medzi rôznymi
oblasťami.
Súčasne s týmto prístupom podmieňuje svoju realizáciu
uplatňovaním motivačných učebných postupov a vytváraním
podporujúcej sociálnej klímy v škole. Cieľom ŠVP je
podporovať aktívne objavovanie, hľadanie, skúmanie,
pátranie, zisťovanie niečoho nového, napríklad
výsledkov pokusu alebo experimentu, interpretácie či
vytvárania
rôznorodých
verbálnych,
obrazových
a grafických prejavov. Všetky z uvedených kognitívnych
činností podporujú aj nové pracovné zošity RAABE
z edície Človek a svet práce.

„Realizáciou projektu World of Work chceme prispieť a pomôcť
školám s nedostatkom odborných materiálov pre vzdelávaciu
oblasť Človek a svet práce. Veríme, že projektom definitívne
potvrdíme náš prísľub kvalitného partnera pre všetkých, ktorým
záleží na kvalite vzdelávania na Slovensku,“ povedala Mira
Schrimpelová.
Záver

Mgr. Jana Dandelová,

Inovovaný
štátny
vzdelávací
program
vychádza
z
demokratických a humanistických hodnôt spoločnosti. Na ich
základe vymedzuje vzdelávacie štandardy poskytovaného
vzdelávania v cieľovej, výkonovej a obsahovej rovine, ktoré
tvoria východisko k osvojovaniu a rozvíjaniu funkčných
kompetencií žiakov. Prostredníctvom vzdelávacích oblastí a
prierezových tém preferuje vo výučbe medzipredmetový
prístup, teda kooperáciu v rámci jednotlivých učebných

Mgr. Lucia Sochová
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12 – 14, Bratislava, Slovenská republika
e-mail: j.dandelova@raabe.sk
l.sochova@raabe.sk

VZDELÁVANIE V DOKUMENTOCH EÚ
EDUCATION IN EU DOCUMENTS
Tomáš KOZÍK, Henryk NOGA, Veronika HORNIAKOVÁ
Abstrakt
S integračným procesom európskych štátov veľmi úzko súvisí aj vzdelávanie a hľadanie odpovede na otázky aké úlohy a ciele má mať
a plniť vzdelávanie v súčasných podmienkach spoločensko-ekonomického usporiadania EÚ, vo vzťahu zabezpečenia kvality rozvoja
ľudských zdrojov a ekonomického rastu jednotlivých členských štátov.
Po roku 1990 EÚ prijal viacero dokumentov vzťahujúcich sa na vzdelávanie s rôznou právnou záväznosťou. Vzhľadom k tomu, že
úroveň poskytovaného vzdelávania je priamo úmerná a úzko súvisí s hospodárskou prosperitou krajiny a so zabezpečením trvalého
ekonomického rastu je zaujímavé sledovať vývoj názorov na vzdelávaciu politiku v EÚ vyjadrenú v jej jednotlivých oficiálnych
dokumentoch.
Kľúčové slova: vzdelávanie, Európska únia, dokumenty EÚ, stratégia EÚ, Bolonská deklarácia, Programy európskej spolupráce,
európsky vysokoškolský priestor
Abstract
The integration process of European countries has closely been connected with education and searching for answers to questions on
what goals education has to reach and what tasks it has to fulfil in current conditions of the socio-economic structure of the European
Union and within the quality assurance of human resources development and the economic growth assurance of its Member States.
After 1990, the EU has approved a number of educational documents based on different legal binding force. Due to the fact that
the level of provided education is directly proportional and closely related to the economic prosperity of the given country and to the
assurance of its steady economic growth, it is interesting to monitor shaping opinions on educational policy expressed in various official
documents of the EU.
Key words: Education, European Union, EU documents, the EU Strategy, the Bologna Declaration, European cooperation programs,
European University Education space
1. Vývoj vzdelávacej politiky v EÚ

Rímska zmluva podpísaná v roku 1957 je právnym základom
vzniku Európskeho spoločenstva. Dokument sa priamo
nezaoberá vzdelávaním. Poveruje však Európske spoločenstvo,
aby definovalo a realizovalo politiku odborného vzdelávania,
ktorá súvisí s uplatnením pracovnej sily na spoločnom trhu
práce.
Maastrichtská zmluva z roku 1992 sa hlavne zaoberá menovou
a ekonomickou oblasťou. Napriek tomu v zmluve sa nachádza
požiadavka, aby Európske spoločenstvo prispievalo k rozvoju
kvality vzdelávania podporou spolupráce medzi členskými

Európske spoločenstvo na svojom začiatku sa vytváralo ako
hospodárske spoločenstvo. Úlohou vzdelávania na začiatku
formovania európskeho spoločenstva bolo uľahčenie mobility
pracovných síl. To bolo možné iba na základe podpory
odborného vzdelávania. Maastrichtská zmluva (1992) a neskôr
Amsterdamská zmluva (1997) deklarujú zodpovednosť EÚ za
vzdelávanie.
Rozlišuje
sa
však
zodpovednosť
EÚ
a zodpovednosť jednotlivých členských krajín.
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štátmi. Príspevok Európskeho spoločenstva spočíval v podpore
aktivít smerujúcich k rozvoju európskej dimenzie vo vzdelávaní
a to rozširovaním výučby jazykov členských štátov, podporou
mobilít učiteľov a študentov, výmenných pobytov mládeže
a sociálno-pedagogických pracovníkov, podporou spolupráce
medzi
vzdelávacími
inštitúciami
a výmeny
informácií
a skúseností, ktoré sú spoločné pre vzdelávacie systémy
všetkých
členských
štátov
(https://sk.wikipedia.org/wiki/Maastrichtsk%C3%A1_zmluva) .
V roku 1997 bola podpísaná Amsterdamská zmluva, ktorá
zdôrazňuje
požiadavku
dosiahnutia
vysokého
stupňa
zamestnanosti, čo súvisí s rozvojom vzdelanosti v oblasti
všeobecného a odborného školstva a s problematikou sociálnej
politiky (http://www.europskaunia.sk/amsterdamska_zmluva),
(https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/EU/Doc/amsterdamskazmluva.pdf), (http://www.cpep.sk/?id=9&w=A&wid=13).
Dokumenty EÚ deklarujú, že zmyslom a poslaním európskej
vzdelávacej politiky je dopĺňanie národných vzdelávacích politík,
podporovanie
výmeny
informácií
a spolupráce
medzi
vzdelávacími inštitúciami a presadzovanie celoeurópskeho
vnímania vo vzdelávaní.
Pod pojmom vzdelávacia politika EÚ sa chápe súhrn činností
a iniciatív EÚ ( memorandá, odporúčania, kľúčové správy,
programy na podporu vzdelávania, mobility učiteľov
a študentov a pod.) v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, čo
zahŕňa
aj
oblasť
vzdelávania.
(http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p2-2003.pd )
Vzdelávacie systémy jednotlivých krajín EÚ sú rôzne.
Štruktúra školských systémov v jednotlivých krajinách vychádza
z kultúrnych a historických tradícií, ktoré v krajinách EÚ majú
hlbokú spoločenskú podporu. Je preto pochopiteľné, že
jednotlivé štáty zotrvávajú a rozvíjajú svoje vlastné vzdelávacie
systémy na základe uplatňovania demokratických princípov,
rešpektovania
vlastnej
kultúrnej
a historickej
identity,
ekonomických a spoločenských záujmov.
Ciele vzdelávacej politiky EÚ preto nesmerujú k vytvoreniu
jednotného európskeho vzdelávacieho systému. Riadiace
orgány EÚ nemôžu členským štátom priamo nariaďovať akú
majú mať systémy vzdelávania štruktúru, aké majú byť ciele
vzdelávania a akými prostriedkami a metódami ich dosiahnuť.
Môžu však pre oblasť vzdelávania prijímať odporúčania v súlade
so strategickými cieľmi EÚ.
Snahou orgánov EÚ je presadzovanie vo vzdelávaní
koncepciu vzdelávania, ktorá by mala v budúcnosti garantovať
vybudovanie vedomostnej spoločnosti (Europe of knowledge)
s celoživotným vzdelávaním, umožňujúcim dosiahnutie vysokej
úrovne zamestnanosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sa využíva
vydávanie usmernení (direktív), ktoré sú pre členské krajiny
záväzné a nahrádzajú alebo dopĺňajú zákony členských štátov.
Tieto usmernenia (direktívy) sú prijímané na základe súhlasu
všetkých členských štátov. Okrem toho EÚ využíva na
rozširovanie názorov a odporúčaní dokumenty – memorandá,
správy, ktoré však nie sú právne záväzné. Ich poslaním je
vytváranie a oboznamovanie členských štátov s víziou
smerovania EÚ.

v Miláne bol definovaný záujem spoločenstva na smerovaní
Európy založenom na občianskom princípe. K dosiahnutiu tohto
cieľa mala prispieť podpora mobilít mladých ľudí na všetkých
úrovniach s dôrazom na osvojenie si komunikácie v cudzom
jazyku
ešte
pred
ukončením
školskej
dochádzky
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/displayFtu.ht
ml?ftuId=FTU_1.1.2.html)
(http://www.consilium.europa.eu/sk/workarea/downloadasset.a
spx%3Fid%3D1087) (http://europa.eu/documentation/officialdocs/white-papers/index_sk.htm)
Vízia vzdelávania po roku 1990 bola prezentovaná najmä
v týchto dokumentoch:
 Memorandum Európskej komisie z roku 1991 – Odborné
vzdelávanie v Európskom spoločenstve v 90 rokoch
(Vocation Training in the European Community: Challenges
an
Future
Outlook).
(http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p2-2003.pdf)
 Memorandum Európskej komisie z roku 1994 – Odborné
vzdelávanie v Európskom spoločenstve: výzvy a perspektívy
(Vocational Trainining in the European Community:
Challenges
an
Future
Outlook.
(http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p2-2003.pdf)
Zámerom týchto dokumentov bolo prispieť k mobilite
pracovných síl definovaním postupu uznávania kvalifikácie
a diplomov a spoločného prístupu k odbornému vzdelávaniu.
 Zelená kniha o európskej dimenzii vo vzdelávaní z roku 1993
(The Green Paper on the European Dimension of
Education). Jednou z myšlienok je vytváranie povedomia
k európskemu občianstvu ako základnej úlohy škôl.
(http://www.academia.edu/2333973/Peace_Tolerance_and_
Citizenship_in_the_Emerging_European_)
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Policy_Positi
ons/EUA_Response_to_ERA_Green_Paper.pdf)
(http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p2-2003.pdf)
 Zelená kniha - Vzdelávanie, odborná príprava, výskum:
Prekážky nadnárodnej politiky, z roku 1996 (Education,
Training, Research. The Abstacles to trannational Mobility),
analyzuje prekážky rozvoja európskej mobility študentov,
učiteľov a výskumných pracovníkov. Konštatuje základnú
podmienku utvárania európskeho občianstva, ktorým je
sloboda pohybu občanov v EÚ. (http://www.rozhlady.
pedagog.sk/cisla/p2-2003.pdf)
(http://old.certh.gr/libfiles/PDF/MOBIL-67education_mobility_obstacles_gp_COM_96_462.pdf)
 Biela kniha o vzdelávaní a odbornej príprave – Vyučovanie
a učenie na ceste k učiacej sa spoločnosti z roku 1995
(Taching and Learning: Towards the Learning Sociaty).
(http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p2-2003.pdf)
(http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com
95_590_en.pdf)
Obsahom sú výzvy, na ktoré musia členské štáty EÚ reagovať
na konci 20. Storočia. Sú to: vývoj informačnej spoločnosti,
internacionalizácia
spoločnosti
a rast
vedeckých
a technologických poznatkov.
V stratégii EÚ pri budovaní učiacej sa spoločnosti bolo
stanovených 5 všeobecných cieľov:
 podporovanie záujmu o získanie nových poznatkov,
 realizovanie úzkej spolupráce škôl a podnikov,
 odstraňovanie sociálnej exklúzie, vylučovaním sociálne
znevýhodnených skupín zo vzdelávania,
 dosiahnutie viacjazyčnej komunikačnej schopnosti občanov
 zrovnoprávnenie kapitálových investícií s investíciami do
vzdelávania.

2. Dokumenty EÚ o vzdelávaní
Vízia vzdelávania v EÚ sa objavuje vo viacerých správach,
zborníkoch z konferencií a ďalších materiálov EÚ, ktorých
cieľom je definovanie princípov predpokladaného vývoja
v oblasti vzdelávania ako aj návrhov konkrétnych odporúčaní na
ich realizáciu. Tieto dokumenty nie sú pre členské štáty EÚ
záväzné.
Na zasadaniach Rady Európskeho spoločenstva v rokoch
1983 v Stuttgarte, 1984 vo Fomtainableu a v roku 1995
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Stratégia EÚ v oblasti vzdelávania na obdobie rokov 2000 –
2006 je vysvetlená v dokumente Na ceste k vedomostnej
Európe ( Towards a Europe of Knowlwdge) z roku 1997.
V súlade s touto stratégiou je dosiahnutie ekonomickej
konkurencieschopnosti, zamestnanosti a naplnenia osobných
ambícií občanov Európy na plnohodnotný a zdravý život už
súčasnosti. Vytváranie prosperujúcej spoločnosti bude závisieť
predovšetkým na dosiahnutej úrovne výskumu, vzdelania
a odbornej pripravenosti a schopnosti spoločnosti podporovať
inovatívne trendy.
3. Vysokoškolský
systém
Európskej integrácie

vzdelávania

bola podpísaná Bolonská deklarácia o vytvorení Európskeho
vysokoškolského priestoru do roku 2010. Okrem týchto stretnutí
sa v nasledujúcich rokoch uskutočnili ďalšie stretnutia. V Prahe
v roku 2001, v Berlíne v roku 2013, v Bergene v roku 2005
a v Londýne v roku 2007. (https://sk.wikipedia.org/wiki/
Na
týchto
stretnutiach
Bolonsk%25C3%25BD_proces)
predstavitelia jednotlivých štátov v deklaráciách zdôvodnili
dôležitosť vo vysokoškolskom prostredí podporovať: celoživotné
vzdelávanie,
angažovanosť
študentov
a zlepšovanie
konkurencieschopnosti európskeho univerzitného priestoru,
dosiahnuť
vysokú
kvalitu
výskumu,
kvalitu
štúdia
a akademických mobilít. Okrem toho na obdobie rokov 2005 –
2007 boli stanovené nasledovné priority: zjednotenie systému
diplomov, zabezpečenie systému zvyšovania kvality vysokých
škôl, uznávanie diplomov a dĺžky štúdia, aplikácia štandardov
a smerníc na zabezpečenie kvality štúdia, aplikovanie
národných rámcov na kvalifikáciu, udeľovanie a uznávanie
špecifických diplomov, vytváranie príležitostí na flexibilné
kariérne postupy vo vysokom školstve.
Zmyslom Bolonského procesu je umožnenie študentom
získanie vysokoškolského vzdelania bez obmedzenia v celej
Európe a tiež umožniť študentom plynulý prechod z jednej
vysokej školy na druhú.

v kontexte

Memorandum o vysokom školstve v Európskom spoločenstve
z roku 1991 ( The Memorandum on Higher Education in the
European Community) je definovaých 5 oblastí, ktorým by mala
EÚ venovať pozornosť. Sú to:
 diverzifikácia vysokého školstva (zvýšenie počtu študentov,
odstránenie sociálnych nerovností v prístupe na vysoké
školy,
lepší
prístup
dospelých
k vysokoškolskému
vzdelávaniu,
 partnerstvo a spolupráca vysokých škôl s hospodárskym
sektorom
 celoživotné vzdelávanie
 dištančné vzdelávanie
 európska
dimenzia
vo
vysokom
školstve.
(http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p2-2003.pdf)
(http://www.exedrajournal.com/docs/sinternacionalizacao/16-229-238.pdf)

4. Programy európskej spolupráce a mobilít
EÚ na podporu realizácie smerníc a odporúčaní vytvorila
a vytvára
finančne
podporované
programy
európskej
spolupráce a mobility. Do roku 1994 to boli programy: Erazmus,
Lingua, Comett, Petra, Force, Eurotecnet, Mládež pre Európu.
(http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility
-cbc_sk.htm)
(http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p22003.pdf)
Od roku 1990 na tieto programy nadväzuje program PHARE,
ktorého cieľom je program pomoci EÚ krajinám strednej
a východnej Európy. Jedným z programov PHARE je aj program
TEMPUS – program podpory spolupráce medzi vysokými
školami členských štátov EÚ a štátmi strednej a východnej
Európy.
Od roku 1995 do roku 1999 dochádza k integrácii
predchádzajúcich
programov.
Jedným
z integrujúcich
programov je aj program SOCRATES, ktorého cieľom je
vytvorenie partnerskej spolupráce medzi školami rôznych
štátov, v rôznych záujmových oblastiach ( napr. v ekológii,
v kultúrnom dedičstve a iných), zabezpečenie výmeny
študentov a učiteľov vysokých škôl, lektorských pobytov
a študijných pobytov pracovníkov tvoriacich školskú politiku
a odborníkov z oblasti vzdelávania, spoločného vytvárania
učebných osnov v rámci európskej dimenzie, zdokonaľovacími
kurzami v jazykoch, zavádzaním kreditového systému do
vzdelávania, zabezpečenia podpory vzdelávania detí migrantov
(včítane
Rómov),
podpory
multikulturálneho
rozmeru
vzdelávania, profesionálneho vzdelávania pedagogických
pracovníkov, príprave uplatnení otvoreného dištančného
vzdelávania.
(http://www.europskaunia.sk/socrates)
(https://www.minedu.sk/data/att/2355.pdf)
Program LEONARDO DA VINCI je program, ktorý sa
orientuje na rozvoj zručností a kompetencií mládeže v rámci
odborného vzdelávania na stredných a vysokých odborných
školách, na skvalitnenie celoživotného vzdelávania a to aj
prípravy pracovníkov v podnikovej sfére. Ciele sa majú
dosiahnuť inovačnými projektmi zameranými na aplikáciu
nových technológií v praxi, zavádzaním vyučovania cudzích
jazykov v odbornom vzdelávaní a prípravou odborných stáži
a praxe žiakov, študentov a pedagogických pracovníkov.

Dôležitosť a výhody dištančného vzdelávania sú zdôvodnené
v Memorande o otvorenom dištančnom vzdelávaní v Európskom
spoločenstve z roku 1991 (The Memorandum on Open Distance
Learning in the European Community). V memorande je
zdôvodnený
význam
celoživotného
vzdelávania,
ktoré
napomáha k rozšírovaniu najnovších poznatkov a výsledkov
vedy a výskumu (http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p22003.pdf)
(https://kritischestudentenutrecht.files.wordpress.com/2009/06
/ec-memorandum-on-higher-educati)
Pre rozvoj vysokoškolského vzdelávania má veľký význam
Bolonská deklarácia, ktorú v roku 1999 podpísalo v Bologni 31
ministrov školstva, z toho 29 z európskych štátov. Deklarácia
vznáša
požiadavku
na
zvýšenie
medzinárodnej
konkurencieschopnosti
európskeho
vysokoškolského
vzdelávania
a požiadavku
koordinácie
systémov
vysokoškolského vzdelávania tak, aby v prvom desaťročí boli
vytvorené základy európskeho systému vysokoškolského
vzdelávania. V tomto období sa predpokladalo:
 zjednotenie
systému
udeľovaných
akademickopedagogických titulov,
 prijatie trojstupňového systému vysokoškolského štúdia (Bc;
Mgr,....;PhD),
 zavedenie
kreditového
systému
ako
prostriedku
podporujúceho mobilitu študentov (ECTS),
 podporovanie mobility študentov, učiteľov, výskumných
pracovníkov
a administratívy
odstraňovaním
administratívnych prekážok brániacim voľnému pohybu
osôb,
 podporovanie spolupráce pri zabezpečovaní kvality
vzdelávania,
 podporovanie európskej dimenzie vo vysokoškolskom
vzdelávaní. (http://www.europskaunia.sk/bolonsky_proces)
Bolonský proces bol iniciovaný v roku 1998 na stretnutí
ministrov školstva na Sorbone v Paríži a v roku 1999 v Bologni
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(http://www.euractiv.sk/eu4you/program-leonardo-da-vinci)
(http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm)

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_5
90_en.pdf
http://www.exedrajournal.com/docs/s-internacionalizacao/16229-238.pdf
https://kritischestudentenutrecht.files.wordpress.com/2009/06/
ec-memorandum-on-higher-educati
http://www.europskaunia.sk/bolonsky_proces
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bolonsk%25C3%25BD_proces
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobilitycbc_sk.htm
http://www.europskaunia.sk/socrates
https://www.minedu.sk/data/att/2355.pdf
http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm
http://science.dennikn.sk/kto-je-kto-v-slovenskejvede/institucie/sektor-zahranicnych-organizacii/23
https://www.minedu.sk/europsky-vyskumny-priestor-otvaradvere-aj-mladym-slovenskym-vedcom/
http://europa.eu/pol/rd/index_sk.htm
http://www.magna-charta.org/
http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum
http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magnacharta/english

Záver
Predstavitelia EÚ po roku 1990 si uvedomujú význam
vzdelávania vo vzťahu k pozitívnemu vnímaniu integračného
procesu v Európe a na dynamiku rozvíjania európskeho
spoločenstva. Dôležitosť vzdelávania a jeho vplyv na naplnenie
strategického cieľa európskeho spoločenstva, ktorým v prvej
dekáde
21.
storočia
bolo
dosiahnutie
maximálnej
konkurencieschopnosti európskej ekonomiky tak, aby Európska
únia do roku 2010 bola najdynamickejšie sa rozvíjajúcou
ekonomikou na svete.
Významný posun v zmysle pozitívnych názorov na
vzdelávanie vidieť v prehláseniach predstaviteľov štátov EÚ,
v ktorých veda, technika a inovácie, spolu so vzdelávaním sú
považované za kľúčový nástroj rozvoja ekonomiky. Zmeny
týchto pohľadov na začiatku 21. storočia sú vyjadrené v snahe
vytvorenia
Európskeho
výskumného
priestoru
(http://science.dennikn.sk/kto-je-kto-v-slovenskejvede/institucie/sektor-zahranicnych-organizacii/23)
(https://www.minedu.sk/europsky-vyskumny-priestor-otvaradvere-aj-mladym-slovenskym-vedcom/)
(http://europa.eu/pol/rd/index_sk.htm)
Bolonská výzva, podpísaná v roku 1998 pri príležitosti 900.
výročia založenia univerzity v Bologni, za prítomnosti viac ako
400 rektorov z celého sveta.
Pod vplyvom týchto názorov aj na Slovensku sa vedie
rozsiahla diskusia nielen medzi odbornou verejnosťou
o smerovaní školstva v súčasných spoločensko-ekonomických
podmienkach. Je čas na kritickú analýzu a zhodnotenie vývoja
v školstve s dôrazom na vzdelávanie v predchádzajúcom
období, najmä po roku 1990 v súlade s Magna Chartou
Universitatum
(http://www.magna-charta.org/)
(http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum)
(http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magnacharta/english), aby sa v podmienkach nezávislosti a autonómie
univerzít rozvíjali systémy vysokoškolského vzdelávania
a výskumu a zodpovedali meniacim sa potrebám a požiadavkám
spoločnosti a vedeckému pokroku vo svete.

Príspevok je jedným z výstupov projektov GA SR KEGA
s názvom Vzdialené reálne experimenty v školskej praxi
evidovaný pod číslom KEGA – K-14-102-00, projektu s názvom
Metodika implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku
kompetenciám
v príprave
učiteľov
techniky,
fyziky
a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie pod číslom
KEGA – 015PU-4/2013 a Medzinárodného projektu TEMPUS –
DESIRE s názvom Development of Embedded System Courses
with implementation of Inovative Virtual approaches for
integration of research, education and Production in UA, GE,
AM pod číslom No.544091.
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.,
Pedagogická fakulta UKF Nitra, Dražovská cesta 4,
949 74 Nitra, Slovenská republika
e-mail: tkozik@ukf.sk
dr hab. prof. PU Henryk Noga
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BÁDATEĽSKY ORIENTOVANÁ VÝUČBA V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ NA PRIMÁRNOM STUPNI ZŠ
INQUIRY-BASED INSTRUCTION IN TECHNICAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL
Mária KOŽUCHOVÁ
Anotácia
Príspevok vychádza zo základných sociokognitívnych teórií, ktoré sú založené na prirodzenom spôsobe poznávania sveta. Práve
výskumný proces (tvorba predikcií a hypotéz a ich následné overovanie, utváranie záverov, ktoré sú podložené faktami,
zovšeobecnenie) prispieva k modifikácii prekonceptov a k rozvoju špecifických kognitívnych schopností žiakov. Okrem toho ide aj
o rozvíjanie ochoty spolupracovať, rozvíjanie nadšenia a záujmu o skúmanie okolitého sveta.
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 cvičných základných školách.
Kľúčové slová: výskumne ladená koncepcia, primárne vzdelávanie, technické vzdelávanie
Abstract
The contribution is based on fundamental social and cognitive theories that are founded on a natural way of cognition of the world.
The research process (the formation of hypotheses and predictions and their subsequent verification, the formation of conclusions that
are supported by the facts, generalization) contributes to preconcepts modification and the development of the specific cognitive
abilities of students. Moreover, it is also about developing a willingness to cooperate, developing enthusiasm and interest in exploring
the world around them.
The article aims to clarify the theoretical basis of scientific approach in primary education and pedagogical anchoring of steps in
technical education as well. Improvement of educational steps is based on the experimental verification at training primary schools.
Key words: inquiry based science education, primary education, technical education
Úvod

analyzovať celok na časti, čím rastie schopnosť pozorovania.
Vizuálne dieťa vníma celok ako súbor detailov a uvedomuje si,
aké vzťahy sú medzi nimi. Hlavným kvalitatívnym prínosom je
postup od celistvého k vnímaniu analytickému. Dieťa robí
pokroky v rozličných oblastiach vnímania. Výrazne napreduje vo
vnímaní priestoru, t.j. v odhadovaní dĺţky, výšky, vzdialenosti,
blízkosti a čoraz viac sa opiera o zrak. Narastá rozsah,
rozdeľovanie a stálosť pozornosti.
Šesťročné dieťa už chápe rozdiel medzi skutočnosťou
a fantáziou. Svet fantázie má však pre neho naďalej svoje
kúzlo a naďalej sa k nemu rado vracia v hre, pri čítaní
a pozeraní fantazijných príbehov. K fantazijným prvkom sa
pridávajú nové vedomosti o predmetoch.
Ďalej je toto obdobie charakterizované zmenou rozvoja
predstavivosti. Predstavivosť postupne stráca svoju
spontaneitu a nezámernosť. Rozvoj zámernej predstavivosti je
stimulovaný vyučovacími aktivitami. Dieťa už lepšie dokáže
umiestniť vlastné predstavy v čase a priestore oproti
predškolskému veku. V technickom vzdelávaní sa predstavivosť
prejavuje v konštrukčných činnostiach, kde sa zvyšuje počet
konštrukčných znakov a modelových prvkov.
Osobitosťou poznávacieho procesu dieťaťa je konkrétne
myslenie viazané na reálne skúsenosti. Túto vývinovú fázu
Piaget (1999) charakterizoval ako rešpektujúcu základné zákony
logiky s rešpektovaním reality. Znamená to, že myslenie na
tomto vývinovom stupni vždy operuje s predstavami alebo
symbolmi, ktoré majú konkrétny obsah, teda operuje so
skutočnosťou. Pri myslení dieťa vychádzajú z vlastných
skúseností s objektmi, dejmi, konkrétnymi situáciami. Vlastná
skúsenosť dieťaťa je najbohatším zdrojom informácií myslenia.
To všetko ovplyvňuje metodickú stránku výučby (dôraz na
osobnú skúsenosť dieťaťa, hrové aktivity). Učiteľ, ktorý
rešpektuje osobnostný rozvoj dieťaťa, sa nezameriava len na
výsledok (produkt vzdelávania), ale tiež (či hlavne) na proces
a na dlhodobejšie efekty vzdelávania, ako sú myšlienkové
operácie, hodnotová orientácia, záujmy, životné ašpirácie...

V súčasných
diskusiách
o primárnom
vzdelávaní
je
zdôrazňovaný osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa, čo
tvorcovia poslednej kurikulárnej reformy v SR to zdôrazňujú
s náležitým akcentom. Rešpektovanie osobnosti dieťaťa
znamená akceptáciu ontogenetických zákonitostí tohto
vekového obdobia ako východiská didaktického systému
primárneho vzdelávania. Žiak sa stáva spoluvytvárajúcim
subjektom všetkého podstatného, čo sa vo výučbe deje (Piaget,
1999).
Súčasné vzdelávanie na primárnom stupni by malo byť
zamerané na rozvíjanie špecifických spôsobilostí, ktoré súhrnne
nazývame
bádateľskými
schopnosťami.
Bádateľsky
orientovaná koncepcia primárneho 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 našich
cvičných školách a z aktuálneho diskurzu na našom pracovisku
i z diskurzu na vedeckých konferenciách (napr. na konferencii
„Biológia v škole dnes a zajtra“, ktorá sa konala koncom
januára 2015 v Ružomberku) vyplýva, že bádateľské
schopnosti žiakov je možné rozvíjať na primárnom stupni
vzdelávania, len ak rešpektujeme kognitívny a sociálny vývin
dieťaťa.
1. Osobitosti poznávacieho procesu dieťaťa mladšieho
školského veku
Vstupom dieťaťa do školy, systematickým a cieľavedomým
rozvíjaním sa výrazne menia aj poznávacie procesy dieťaťa.
Vnímanie má na začiatku školského učenia prvoradý význam,
je základom poznania a zdrojom bezprostrednej skúsenosti.
Vnímanie sa stáva postupne diferencovanejšie, dieťa dokáže
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Súčasné technické vzdelávanie už na primárnom stupni by malo
byť zamerané na rozvíjanie špecifických spôsobilostí, ktoré
súhrnne
nazývame
bádateľskými
schopnosťami.
V súvislosti s rozvojom poznania detí mladšieho školského veku
sa však v diskurze stretávame zväčša s identifikáciou šiestich
tzv. základných bádateľských schopností (basic science
process skills) a sú nimi schopnosť pozorovať,
komunikovať,
klasifikovať,
merať,
vyvodzovať
(interpretovať) a tvoriť predpoklady (Brotherton end
Preece, 1995). Naše overenia potvrdzujú, že takmer všetky
spomenuté schopností vedeckej práce je možno rozvíjať
v technickom experimente. (Milne, 2007).

výskumného problému je mimoriadne dôležité kvôli tomu, aby
dieťa malo z vlastnej výskumnej činnosti pocit, že speje od
problému k jeho riešeniu.
Tvorba predpokladov a hypotéz. Tvorba predpokladov
je jednou zo základných vlastností ľudského myslenia.
Predpoklady tvoríme neustále na základe informácií
vyplývajúcich z vlastnej skúsenosti. Keďže našim cieľom je
rozvíjať u detí schopnosť bádať, budeme sa snažiť spontánne
správanie dieťaťa zmeniť na cieľavedomú bádateľskú činnosť.
Deti na primárnom stupni vytvárajú hypotézy pomocou
výskumnej otázky. Tvorbu hypotézy chápu ako tvorbu
odpovede na výskumné otázky ale jej správnosť sa preukáže až
overením. Veľmi dôležité je hneď v úvode deti upozorňovať na
to, že svoju hypotézu budú musieť zdôvodniť. Takto
prirodzeným spôsobom získajú argumenty na podloženie svojich
hypotéz vo vlastnom empirickom skúmaní. Je pomerne náročné
hovoriť o skutočnej tvorbe hypotéz, ide skôr o tvorbu
predpokladov, ktoré sú podložené vlastnou skúsenosťou.
Overovanie predpokladu, hypotézy. Je vhodné, ak
učiteľ postupne vedie dieťa k tomu, aby si uvedomilo pozitíva,
ktoré mu vyplývajú z vytvárania písomných záznamov. Na
primárnom stupni je dobré, ak učiteľ pripraví pracovný list pre
písomný záznam technického experimentu (obr. 1).
Ďalšou fázou vo výskumnom procese žiaka je
konfrontovanie zistených záverov. Dieťa je priebežne
vedené k jednoduchej konfrontácii vlastných skúseností so
skúsenosťami ostatných detí. Ak chce dieťa konfrontovať svoje
závery so závermi ostatných detí, musí ich najskôr
naformulovať tak, aby boli jasné, stručné a aby ich každý
pochopil rovnakým spôsobom. Učiteľ zasahuje len takým
spôsobom, že usmerňuje deti, aby si pripravili jednoduché
zhodnotenie výskumnej otázky obohatené o empirické závery.
To znamená, že dieťa je vedené k spätnej reflexii svojich
predpokladov a zhodnocuje ich prostredníctvom nadobudnutých
(vytvorených) argumentov. Môžu to byť argumenty získané z
empirických alebo zo sekundárnych zdrojov. Ak chceme, aby
bola konfrontácia záverov bola skutočne funkčná, mali by sme
povzbudzovať deti k sledovaniu prezentácií záverov ostatných
detí/skupín. Ak chceme, aby dieťa konfrontovalo svoje závery
so závermi ostatných detí, musíme dbať na ich spôsob
formulácie. Tým sa podporuje aj rozvoj komunikačných
spôsobilostí v písomnej a ústnej forme s nimi sa rozvíja aj
spôsob premýšľania dieťaťa, čo je prirodzenou súčasťou
bádateľky orientovanej výučby.
Záver by mal byť jednoduchým zhodnotením výskumnej
otázky. Znamená to, že dieťa vedieme k spätnej reflexii svojich
predpokladov
a ich
zhodnoteniu
prostredníctvom
nadobudnutých (vytvorených) argumentov. Konfrontácia
záverov je vtedy skutočne funkčná, ak dieťa aktívne sleduje
prezentácie záverov spolužiakov. Aktívne sledovanie záverov
ostatných žiakov pomáha dieťaťu v jeho vlastnom poznaní.
Ďalšou fázou je transfer vedomostí do novej situácie
a ich využitie v bežnom živote. Zaraďovanie transferu do
výskumného procesu umožňuje dieťaťu uvedomiť si, že nové
poznatky ďalej overujeme za pomoci nových skúseností
v konfrontácii s inými poznatkami (Žoldošová, 2010). Ak sa pri
prezentácii záverov deti sústreďujú dostatočne kvalitne na
interpretácie, transfer do novej situácie nie je až taký
podstatný.

2. Bádateľsky orientovaná výučba technického
vzdelávania
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. Reforma v roku 2008
priniesla zaujímavé inovácie v zmysle rozvoja vedeckotechnickej gramotnosti, avšak implementácia do praxe bola
nedostatočná (prírodovedné vzdelávanie) alebo až žiadna
(technické vzdelávanie). Učitelia v praxi tak môžu pod
inováciami vnímať takmer čokoľvek, napríklad podľa Žoldošovej
(2010) aj to, čo robili doteraz. Podobné procesy kurikulárnej
reformy prírodovedných a technických predmetov je možné
identifikovať aj v celom európskom priestore.
Základným
cieľom
prírodovedného
a technického
vzdelávania by malo byť spoznávanie a vysvetľovanie reality
skúmaním. Na rozdiel od tradičného vzdelávania, ktoré je
zamerané na opis a pomenovanie reality. V súčasnosti
najpreferovanejším spôsobom počiatočného rozvoja vedeckotechnickej gramotnosti je implementácia bádateľsky ladenej
koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania (Inquiry
Based Science Education) do formálneho vzdelávania už na
primárnom stupni vzdelávania (Harden, 2000).
Bádateľsky
orientovaná
koncepcia
prírodovedného
a technického
vzdelávania
je
inšpirovaná
vedeckými
výskumnými postupmi Held a kol., 2011). Principiálne z nich
vychádza a prispôsobuje sa edukačnému prostrediu skôr
v obsahu ako v samotnom procese. Je zrejmé, že deti na
primárnom stupni nebudú schopné riešiť rovnaké výskumné
otázky ako vedci. Proces hľadania odpovedí na identifikované
otázky vychádza z aktuálnych predstáv (teórií), ktoré sú
postavené na predchádzajúcich skúsenostiach výskumníka – či
už vedca alebo dieťaťa (Driver, 2002).
3. Proces
žiakovho
experimentu

bádania

prostredníctvom

Experiment začína vyhľadávaním problému a jeho
verbalizáciou. Predpokladajme, že u dieťaťa už boli vzbudené
poznávacej potreby prostredníctvom kvalitnej stimulácie. Malo
by mať pocit, že práve pozorovaný jav je zaujímavý a obsahuje
aj ďalšie zaujímavé skutočnosti, ktoré sa pokúsi vysvetliť. Pri
skúmaní sa mu nakoniec vynárajú ďalšie otázky, na ktoré nemá
zatiaľ jednoznačnú odpoveď. Aby sa deti v množstve informácií
nestrácali, ale naopak, aby sa zamerali na riešenie vzniknutého
problému, učiteľ by mal problém zvýrazniť. Zvýraznenie
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Obrázok 1 Ukážka záznamu žiaka (pracovný list k školskému experimentu)

Obrázok 2 Formulácia záverov experimentu v pracovnom liste
Záver
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REALIZÁCIA POLYTECHNICKÉHO VZDELÁVANIA V PODMIENKACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY
IMPLEMENTATION OF POLYTECHNICAL EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOLS
Vladimír ŠEBEŇ, Iveta ŠEBEŇOVÁ, SR
Abstrakt
Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou prírodovedného a technického vzdelávania v základnej škole. Zdôrazňujú význam jeho
realizácie pre formovanie a rozvíjanie vzťahu žiakov k učeniu sa technickým a prírodovedným predmetom na primárnom
i sekundárnom stupni vzdelávania. V príspevku poukazujú na dôležitosť vyžívania interdisciplinárnych vzťahov medzi technickou
výchovou a inými prírodovednými predmetmi ako jedného z východísk budúcej profesijnej orientácie žiaka.
Kľúčové slová: polytechnické vzdelávanie, prírodovedné predmety, technické predmety, interdisciplinárne vzťahy, primárny stupeň
vzdelávania, sekundárny stupeň vzdelávania
Abstract
In the article authors are discussing the issues of science and technical education in an elementary school. They underline the
importance of those issues in connection with the development of pupils´ attitude towards natural science and technical subjects in
primary and secondary education. The focus is on the necessity of interdisciplinary links between technical and other natural science
subjects. Authors consider them as very important starting points for pupils´ future professional orientation.
Key words: polytechnical education, natural science subjects, technical subjects, interdisciplinary links, primary level of education,
secondary level of education
Úvod

prírodovedného a technického vzdelávania, v rámci jednotlivých
stupňov nášho vzdelávacieho systému, sa aj v prípade ich
dlhodobej kontinuálnej realizácie prejavia až vo väčšom
časovom horizonte.

Naša krajina patrí medzi vyspelé krajiny, ktorej ďalší rozvoj
však limituje úroveň vzdelávania jej nastupujúcej generácie.
V súčasnosti už patríme medzi krajiny, v ktorých sa postupne
prejavuje nedostatok kvalifikovaných odborníkov pre rôzne
oblasti nášho hospodárstva. Požiadavky priemyslu na odborne
vzdelanú pracovnú silu sú čoraz väčšie a naše školstvo
v súčasnosti nestačí pružne reagovať na tento tlak. V tejto
súvislosti sa v našej spoločnosti čoraz väčšej miere poukazuje
na nesprávnu orientáciu slovenského školstva. Absolventi
našich stredných a vysokých škôl majú veľké problémy po
ukončení štúdia nájsť si adekvátne zamestnanie. Pritom to nie
je zapríčinené len nedostatkom voľných pracovných miest,
ktorých je v súčasnosti čoraz viac, ale aj neperspektívnou
profiláciou študijných odborov na mnohých našich stredných
školách. Vedecko-technický pokrok si vyžaduje špecialistov
predovšetkým v prírodovedných a technických odboroch.
Skutočnosť je však taká, že práve na školách zameraných
týmto smerom zaznamenávame pokles záujmu o štúdium.
Nezáujem o štúdium technických odborov sa u našich žiakov
začína formovať už na základnej škole. Deštruktívne zásahy do
technického vzdelávania na základnej škole v nedávnom
období, mali výrazne negatívne dôsledky na vzťah žiakov
k štúdiu prírodovedných a technických disciplín, čo sekundárne
významne determinovalo rozhodovanie žiakov o ich štúdiu na
strednej škole. Absencia poznatkov z týchto odborov potom
následne ovplyvňuje rozhodovanie žiakov aj o ich budúcom
povolaní. Na uvedenú skutočnosť poukazuje vo svojej publikácii
Vargová (2014). Podľa uvedenej autorky vedomosti, technické
zručnosti a prezentačné zručnosti si žiaci majú osvojovať už
v primárnom vzdelávaní. Tieto tvoria základ pre nižšie
sekundárne vzdelávanie a predpoklad pre výber budúceho
povolania žiaka a jeho uplatnenie na európskom alebo
svetovom trhu práce. K uvedenému stavu prispela aj školská
reforma z roku 2008, ktorá zasiahla všetky úrovne nášho
školstva. Zníženie časovej dotácie pre výučbu prírodovedných
predmetov
a zároveň
absolútna
minimalizácia
dotácie
technického vzdelávania, následná likvidácia materiálovo
technického zázemia na mnohých školách mali a ešte dlho budú
mať veľmi negatívne dôsledky. Opatrenia, ku ktorým
v poslednom období pristúpila naša vláda v oblasti podpory

Školská reforma a polytechnické vzdelávanie
Školská reforma priniesla do nášho školstva rad významných
pozitívnych, ale aj negatívnych zmien. Jednou z pozitívnych
zmien pre prácu učiteľa je umožnenie aktívne kreovať obsah
vyučovaného predmetu v rámci školských vzdelávacích
programov, v súlade so štátnym vzdelávacím programom.
Reforma tak učiteľom vytvorila väčší priestor pre sebarealizáciu
a uplatňovanie nových progresívnych metód a foriem výučby.
Učitelia majú možnosť na základe reálneho poznania
podmienok vyučovacieho procesu kreatívne koncipovať obsah
predmetu, so súčasným zohľadnením interdisciplinárnych
väzieb. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť mimoriadny
význam
uplatňovania
interdisciplinárnych
väzieb.
Nerešpektovanie týchto väzieb môže mať negatívne dopady na
dosahovanie stanovených cieľov vzdelávania v danom
predmete. V prípade nedostatočnej koordinácie práce
predmetových komisií pôsobiacich na školách, môže
nerešpektovanie
obsahových,
chronologických,
ale
aj
metodických interdisciplinárnych väzieb evokovať celý rad
problémov v práci učiteľa.
Tak ako sa postupne utvárajú a rozvíjajú vedomosti
a zručnosti žiakov počas ich celého štúdia, tak sa postupne
formuje ich vzťah k jednotlivým predmetom. V slovenskom
školstve sme v období ostatných rokov svedkami postupného
návratu k polytechnickému vzdelávaniu žiakov. V súčasnosti sa
už jedná nie len o verbálnu podporu významu štúdia týchto
disciplín, ale aj v praxi realizované kroky. Nevyhnutnou
podmienkou úspešnosti týchto snáh je existencia reálneho
záujmu žiakov o učenie sa týmto predmetom. Zvyšovanie
záujmu žiakov o štúdium prírodovedných a technických disciplín
je dlhodobým procesom, ktorého výsledky sú determinované
štúdiom žiakov už na primárnom stupni základnej školy. Práve
na tomto stupni sa začína formovať vzťah žiakov
k prírodovedným
a
technickým
disciplínam.
Utváranie
základných vedomostí a zručností žiakov, vychádzajúce
z dôsledného uplatňovania a rešpektovania interdisciplinárnych
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väzieb medzi prírodovednými a technickými predmetmi, je
jednou z nevyhnutných podmienok formovania záujmu žiakov
o štúdium týchto disciplín aj na vyšších stupňoch nášho
školstva. V tejto súvislosti má osobité postavenie technická
výchova. Na jej význam v kontexte vzdelávania krajín Európskej
únie poukazuje Kozík – Depešová (2007). Ak je technická
výchova vyučovaná metodicky a odborne správne, s potrebným
materiálno-technickým vybavením, potom predstavuje moderný
predmet, ktorý je schopný ďalšieho rozvoja a ktorý sa
vyznačuje vo vzťahu k iným predmetom integrujúcim
pôsobením. Uplatňuje sa v ňom interdisciplinárne učivo, rozvíja
sa tvorivé myslenie a práca. Podporovať technickú výchovu
znamená podporovať a rozvíjať tvorivosť a kritické myslenie
žiakov. Práve na primárnom stupni sa vytvárajú základné
poznatky a zručnosti, ktoré sa ďalším štúdiom na vyšších
stupňoch obohacujú tak do obsahu ako aj rozsahu. Preto je
veľmi dôležité, aby už v primárnom vzdelávaní boli tieto prvé
kontakty s prírodou a technikou v učive jednotlivých predmetov
žiakom predkladané v navzájom prepojených štruktúrach
a nepredstavovali komplex izolovaných informácií.

školách odborné učebne chémie a biológie. S uspokojením
môžeme uviesť, že v súčasnosti sa na pilotných školách už
v plnej miere realizuje výučba v týchto laboratóriách. Pre
potreby projektu boli vypracované súbory metodických
materiálov. V rámci inovačného vzdelávania boli na prácu
s novými učebnými pomôckami pripravovaní stovky učiteľov
základných škôl. V súvislosti so zámermi projektu odborní
pracovníci projektu pripravili celý súbor meracích nástrojov.
Patria sem napr. dotazníky pre učiteľov, dotazníky pre žiakov,
štruktúrovaný rozhovor s učiteľmi pilotných škôl, záznamy
z priebehu vyučovacích hodín na pilotných školách. Počas
riešenia projektu sa v pravidelných časových intervaloch
realizovali aktuálne prieskumy na pilotných školách, s využitím
pripravených meracích nástrojov. Získané výstupy sa následne
vyhodnocovali a navzájom komparovali. Na tomto základe boli
potom pre potreby pedagogickej praxe vypracované normatívy
učebných
pomôcok,
ktoré
by
mali
byť
základom
novobudovaných laboratórií a špecializovaných učební.
Záver
Zvýšenie kvality prírodovedného a technického vzdelávania na
našich školách je proces zložitý, ktorý si vyžaduje neustálu
pozornosť a realizáciu ďalších efektívnych krokov. Je
potešiteľné, že v súčasnosti na vyššie spomenutý projekt
nadviazali ďalšie projekty, ktoré do konca tohoto kalendárneho
roku môžu významne napomôcť skvalitneniu materiálového
zabezpečenia výučby prírodovedných a technických predmetov.
Je už len na učiteľoch, do akej miery dokážu lepšie materiálové
podmienky výučby pretransformovať do zvýšenia kvality
edukačného procesu a pozitívnej determinácie vzťahu žiakov
k týmto predmetom.

Projekt pre podporu polytechnického vzdelávania
Deklarované zámery vládnych orgánov v súvislosti s podporou
polytechnického vzdelávania na našich školách sa postupne
začínajú aplikovať v praxi. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky vypísalo celý rad projektov,
ktorých zámerom je posilniť úroveň výučby prírodovedných
a technických disciplín na základných a stredných školách
s efektívnym využitím moderných technológii. Jedným
z takýchto projektov je aj národný projekt ITMS: 26110130549
„Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na

odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami.“ Žiadateľom a realizátorom

Príspevok bol vypracovaný s podporou projektu Kega 003PU4/2012, Optimalizácia aplikácii inovačných technológií
v graduálnej príprave budúcich učiteľov.

projektu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania so sídlom
v Bratislave. Trvanie projektu bolo plánované na obdobie od
apríla 2013 do októbra 2015. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že
projekt sa v súčasnosti blíži do záverečnej etapy svojho
riešenia. Pre potreby projektu bol z prostriedkov štrukturálnych
fondov EÚ pridelených 19 922 846€.
Cieľom uvedeného projektu bolo prispieť k rozvoju
polytechnickej výchovy na slovenských školách, pracovných
zručností žiakov, k podpore profesijnej orientácie žiakov
a rozvoja práce s talentami. Z plánovaných výstupov projektu
možno spomenúť prípravu a realizáciu inovačného vzdelávania
učiteľov základných škôl, zameraného na podporu výučby
prírodovedných disciplín s využitím moderných informačných
technológii, vybudovanie odborných učební na pilotných školách
s cieľom skvalitnenia vyučovania fyziky, chémie, biológie
a techniky. Žiaci tak mali možnosť získať vo vyučovacom
procese praktické zručnosti pri práci s modernými prístrojmi,
nástrojmi a zariadeniami, využívanými s podporou informačnokomunikačných technológií. Významne sa tak rozšírili možnosti
formovania ich prírodovednej a technickej gramotnosti.
Zavedením nových metód a foriem práce vo výučbe týchto
disciplín sa tak vytvorili základné podmienky pre skvalitnenie
prípravy absolventov v súlade s potrebami trhu práce.
Projekt umožnil vybudovať na 49 základných školách v 7
krajoch Slovenska odborné učebne fyziky a techniky a 29

Zoznam bibliografických odkazov
KOZÍK, T., DEPEŠOVÁ, J. 2007. Technická výchova v Slovenskej
republike v kontexte vzdelávania v krajinách Európskej únie.
Nitra: UKF, 2007. ISBN 978-80-8094-201-4.
VARGOVÁ, M. 2014. Inovácie technického vzdelávania
s využitím IKT v pracovnom vyučovaní. Nitra: UKF, 2014.
ISBN978-80-558-0687-7.
doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.
Pedagogická fakulta, PU v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15,
080 01 Prešov, Slovenská republika
e-mail: iveta.sebenova@pf.unipo.sk
dr.h.c., doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.
Fakulta humanitných a prírodných vied, PU v Prešove, Ul. 17.
novembra č. 15, 080 01 Prešov, Slovenská republika
e-mail: vladimir.seben@unipo.sk

40

Časopis Technika a vzdelávanie, 4, 2015, č. 2

ROZVOJ KĽÚČOVÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV NA HODINÁCH MATEMATIKY
VEDENÝCH S VYUŽITÍM INTERAKTÍVNEJ TABULE
DEVELOPMENT OF PUPILS’ KEY SKILLS AT MATHEMATICS CLASSES
LED USING AN INTERACTIVE WHITEBOARD
Ján BRAJERČÍK
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá možnosťami rozvoja kľúčových zručností žiakov na hodinách matematiky, kde je na výklad, upevňovanie
a opakovanie učiva použitá vo väčšej miere interaktívna tabuľa. Pre vybrané vyučovacie témy boli v počiatočnej fáze riešenia projektu
zvolené kľúčové zručnosti, ktorých výskyt u žiakov bol pozorovaný počas vyučovania. K tomuto účelu boli vytvorené pracovné listy pre
žiakov a predvádzacie zošity pre interaktívnu tabuľu Smart Board v programe Smart Notebook. Pracovné úlohy pre žiakov boli
navrhnuté tak, aby vytvorili priestor na pozorovanie výskytu sledovaných kľúčových zručností a zároveň aby vo vymedzenom čase bol
dostatočný priestor na ich realizáciu. Hlavnou metódou výskumu bolo štruktúrované pozorovanie. Tento parciálny výskum bol
realizovaný v rámci riešenia projektu KEGA.
Kľúčové slová: kľúčové zručnosti, vyučovanie matematiky, interaktívna tabuľa
Abstract
The contribution deals with possibilities of development of pupils’ key skills at mathematics classes where an interactive whiteboard is
used in wider range for interpretation, fixation and revision of the curriculum. At the beginning phase of the project solving, for
selected teaching themes we chose key skills which were being observed during teaching process. For this purpose the work sheets for
pupils and the presentation documents for an interactive whiteboard Smart Board in Smart Notebook software were prepared. The
tasks for pupils were prepared to make a possibility to follow the presence of chosen key skills and at the same time such that there is
time enough to solve them within delimited period. The structured observation was a main research method. This partial research was
carried out within the solving project KEGA.
Key words: key skills, teaching mathematics, interactive whiteboard
Úvod

priestor na uplatňovanie vybraných kľúčových zručností počas
učebnej činnosti žiakov. Zároveň sa očakávalo, že takto
upravené pracovné úlohy pomôžu v rozvoji vybraných
kľúčových zručností žiakov. Na sledovanie boli pre vyučovanie
predmetu matematika v rámci projektu na základe analýzy
zvolené kľúčové zručnosti uvedené v nasledujúcej tabuľke 1.

Príspevok obsahuje parciálnu informáciu o výsledkoch riešenia
projektu KEGA č. 015PU-4/2013 s názvom „Metodika
implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku
kompetenciám
v
príprave
učiteľov
techniky,
fyziky
a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie“ za oblasť
matematiky. Jedným z cieľov tohto projektu bolo vytvoriť
modely a učebné stratégie, ktoré prispejú k rozvoju kľúčových
zručností žiakov základných škôl v predmete matematika.
Zručnosť je špecializovaná schopnosť vykonávať určitú
konkrétnu činnosť, riešiť určitý konkrétny problém (napr. čítať,
robiť si poznámky). Z tohto vyplýva, že napr. schopnosť učiť sa
pozostáva zo systému viacerých zručností (Hrmo, Turek, 2003).
Kľúčové zručnosti sú najdôležitejšie zručnosti z množiny
všetkých zručností. Pri riešení vyššie uvedeného projektu
riešiteľský kolektív vychádzal z delenia na týchto šesť kategórií
kľúčových zručností: informačné, interpersonálne, kognitívne,
komunikačné, personálne a učebné, pričom všetky tieto
kategórie sú považované za rovnako dôležité.
Ako technický prostriedok rozvoja kľúčových zručností
žiakov vo vyučovacom procese bola použitá interaktívna tabuľa
(IT). Zámerom výskumu v rámci projektu bolo zistiť, či
navrhnuté modely a stratégie aplikované počas výučby vo
vybranom ročníku spojené s využitím IT prispejú k rozvíjaniu
vybraných kľúčových zručností žiakov.

Tabuľka 1 vybrané kľúčové zručnosti pre vyučovanie predmetu
matematika
Kategória
kľúčových
zručností
Informačné

Interpersonálne
Kognitívne
Komunikačné

Personálne
Učebné

Kľúčové zručnosti žiakov pozorované na hodinách
matematiky

Vybraná kľúčová zručnosť
informácie kriticky hodnotiť
použiť informácie na riešenie problému
vyjadrovať sa graficky
vyhľadať informácie
pracovať v tíme
harmonické vzťahy
kritické myslenie a hodnotenie
vyjadrovať sa ústne
vyjadrovať sa písomne
čítať s porozumením
kontrolovať svoje správanie
čestnosť a zodpovednosť
sebahodnotenie
motivovať seba aj druhých k učeniu sa
riešiť problém

Na zaznamenávanie výskytu vybraných kľúčových zručností boli
pre každú vyučovaciu hodinu vytvorené pozorovacie hárky
s vopred vymedzenou posudzovacou škálou pre jednotlivé javy
(z priestorových dôvodov v tomto príspevku neuvádzame obsah
pozorovacích hárkov a posudzovaciu škálu). Keďže išlo o pilotný
výskum v oblasti kľúčových zručností a z dôvodu zjednotenia

Kvôli jednoznačnému vymedzeniu a stanoveniu pozorovaných
javov boli v prvom rade analyzované špecifické ciele
a vzdelávacie obsahy pre každú z tém vyučovacej hodiny.
Pracovné úlohy pre žiakov boli navrhnuté tak, aby vo
vymedzenom čase bol dostatočný priestor na ich realizáciu.
Úlohy a pokyny v nich boli vytvorené účelovo s cieľom vytvárať
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nasledovalo alebo prebiehalo súčasne s riešením v pracovných
listoch. Žiaci riešili úlohy buď samostatne alebo vo dvojiciach.
Obdobie výskumu a časový harmonogram pozorovaní bol
stanovený a prispôsobený termínom výučby vybraných tém
v príslušných základných školách. Kvôli rôznym časovotematickým plánom na školách nebolo úplne jednoduché vybrať
a zosúladiť príslušné témy. Následne prebehlo spracovanie
výsledkov výskumu, ktoré pozostávalo z vyhodnotenia riešenia
jednotlivých úloh vo všetkých pracovných listoch vybraných
skupín žiakov a spracovania záznamov o výskyte javov
v pozorovacích hárkoch.

zaznamenávania výsledkov v rámci riešiteľského tímu projektu
bola použitá dvojstupňová škála, ktorá vyjadrovala, či
pozorovaný jav nastal alebo nie.
Realizácia výskumu
Predmetom výskumu boli žiaci 8. ročníkov dvoch vybraných škôl
v okolí Prešova (Základná škola s materskou školou vo Svinej
a Súkromná základná škola v Sabinove). Výskyt kľúčových
zručností bol u žiakov na oboch školách sledovaný na hodinách
matematiky pri vyučovaní dvoch tém (Celé čísla, usporiadanie
a porovnanie, meranie teploty, resp. Sčítanie, odčítanie
a násobenie celých čísel). Priebeh vyučovacej hodiny bol
dizajnový tak, aby učiteľ v maximálnej možnej miere mohol
použiť na osvojenie si alebo opakovanie pojmov IT.
Na oboch školách bola k dispozícii IT SMART Board, čo bolo
zároveň kompatibilné s technickými možnosťami riešiteľského
kolektívu. Na každú z vyučovacích hodín bol preto vytvorený
predvádzací zošit pre IT pomocou programu Smart Notebook.
Obsah úloh v predvádzacom zošite korešpondoval so
vzdelávacími obsahmi na jednotlivých školách a s dostupnými
učebnicami matematiky pre 8. ročník (Kolektív autorov, 2012;
Žabka, Černek, a kol. 2011). Zároveň obsahoval úlohy dostupné
na internete (napr. na portáli edupage.org), ako aj vlastné
úlohy autora (z kapacitných dôvodov nie je možné uviesť
ukážky v tomto príspevku). Niekoľko dní pred každou
vyučovacou hodinou prebehlo stretnutie s učiteľom, ktorý
neskôr hodinu viedol, kvôli detailnému rozboru vyučovacej
hodiny z obsahového hľadiska i z hľadiska pozorovaných
kľúčových zručností. Výsledný scenár vyučovacej hodiny tak
vzišiel zo vzájomnej dohody medzi autorom predvádzacieho
zošita a učiteľom. Pri každej úlohe bol okrem iného diskutovaný
jej zámer vzhľadom k zaznamenaniu výskytu príslušných
kľúčových zručností u žiakov. Výučba matematiky bola
realizovaná v učebniach s inštalovanou interaktívnou tabuľou.
V jednom prípade šlo priamo o učebňu, v ktorej príslušní žiaci
trávia takmer celý vyučovací proces, v druhom prípade boli žiaci
do učebne s IT účelovo premiestnení zo svojej „domovskej“
učebne kvôli absencii IT.
Pozorovateľ (autor príspevku) pred uskutočnením každého
pozorovania podľa dohovoru s príslušným vyučujúcim prichystal
potrebné digitálne technológie a programové vybavenie na
realizáciu vyučovacej hodiny. Pozorovateľ zaujal v učebni také
miesto, aby mal dobrý výhľad a podmienky na pozorovanie
najmä vybraných dvoch dvojíc (skupín) žiakov, ktorých výber
bol uskutočnený vyučujúcim. V priebehu vyučovacej hodiny sa
pozorovateľ správal tak, aby nemal žiaden vplyv na priebeh
vyučovacej hodiny a žiakov. Pre všetky dvojice žiakov v triede
boli na školské lavice vopred uložené príslušné pracovné listy,
na ktoré žiaci následne uviedli svoje meno a označenie
pracovnej skupiny. Po skončení vyučovacej hodiny učiteľ
zozbieral pracovné listy a pozorovateľ prevzal výskumný
materiál na jeho ďalšie spracovanie.
Žiaci počas vyučovacej hodiny riešili úlohy podľa pokynov
učiteľa. Pri IT riešili úlohu buď žiaci vybraní učiteľom, alebo tí,
ktorí sa na jej riešenie pri IT prihlásili, alebo sa pri riešení úlohy
pri IT vystriedali všetci žiaci. Ostatní žiaci riešili úlohu
v pracovných listoch. Umiestnenie jednotlivých úloh v rámci
pracovných listov korešpondovalo s chronologickým postupom
učiteľa na vyučovacej hodine a obsahovo s materiálom
prezentovaným na interaktívnej tabuli. Pracovný list
pozostávajúci zo 4 strán formátu A4 obsahoval zadania úloh,
priestor na zápis ich riešenia a miesto na zaznamenanie
získaného bodového hodnotenia. Žiaci podľa pokynov
v metodike riešili jednotlivé úlohy buď v pracovných listoch
alebo na IT, pričom riešenie úlohy na IT predchádzalo,

Záver
Kvôli pomerne malej vzorke pozorovaných žiakov za predmet
matematika (po 4 dvojice žiakov na každú z dvoch vyučovacích
hodín) neuvádzame na tomto mieste kvantitatívne výsledky
výskumu. Tie budú zohľadnené v súhrnných výsledkoch
výskumu za predmety technika, fyzika a matematika. Napriek
tomu však z pozorovania situácie na školách, z rozhovorov
s učiteľmi a vedením škôl možno tvrdiť, že je potrebné:
 pre výučbu (nielen) matematiky na školách zabezpečiť
učebňu s IT,
 zabezpečiť pre učiteľov programovú kompatibilitu medzi
rôznymi
programami
používanými
na
vytváranie
predvádzacích zošitov pre rôzne typy IT a tiež zabezpečiť
dostupnosť týchto programov pre učiteľov na použitie aj
doma,
 v rámci príslušnej predmetovej komisie na škole sa
navzájom
informovať
o existencii
a
dostupnosti
elektronických dokumentov na internete, ktoré sú
použiteľné vo vyučovaní v jednotlivých ročníkoch.
Z pozorovania výskytu vybraných kľúčových zručností u žiakov
počas vyučovacieho procesu vyplýva, že je potrebné:
 podporovať vzájomnú kooperáciu medzi žiakmi pri riešení
matematických úloh aj využitím IT,
 zvyšovať zručnosť pri práci s IT,
 venovať väčší priestor vyhľadávaniu relevantných informácií
a ich kritickému hodnoteniu.
Zároveň sa preukázalo, že navrhnuté modely a stratégie výučby
vybraných tém v matematike s využitím IT tabule a vo výučbe
použité pracovné listy pre žiakov sú vypracované adekvátne
a použiteľné v školskej praxi. Treba tiež poznamenať, že
problematika rozvíjania kľúčových zručností žiakov na hodinách
matematiky, ako aj na ďalších predmetoch, je novou a dosiaľ
málo prebádanou oblasťou. Výsledky našich výskumov
a vyvodené závery je potrebné overiť pomocou príslušných
štatistických metód v nadväzujúcich výskumoch. V každom
prípade je potrebné tejto problematike venovať pozornosť.
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MOŽNOSTI ROZVOJA KĽÚČOVÝCH ZRUČNOSTI ŽIAKOV PRI ZARADENÍ INTERAKTÍVNEJ TABULE
DO VÝUČBY FYZIKY NA ZŠ
POSSIBILITIES DEVELOP THE KEY SKILLS OF PUPILS AT INCLUSION IWB IN TEACHING TRAINING
PHYSICS AT ELEMENTARY SCHOOL
Katarína ŠTERBÁKOVÁ
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá metódami rozvoja kľúčových zručností žiakov pri zaradení interaktívnej tabule do výučby fyziky na ZŠ. Je v ňom
upriamená pozornosť na záverečnú etapu riešenia projektu KEGA, v ktorom kolektív pedagógov rieši problematiku metodiky
implementácie interaktívnej tabule vo vzdelávaní ku kompetenciám v príprave učiteľov techniky, fyziky a matematiky pre nižšie
sekundárne vzdelávanie. Autorka podáva niektoré čiastkové závery svojho výskumu súvisiace s problematikou riešenia vyššie
spomenutého projektu, tým, že vyšpecifikovala z kľúčových kompetencií niektorých autorov vlastný výber vhodný pre skúmanie
kľúčových zručnosti žiakov vo fyzike, ktoré získala z údajov zozbieraných z vlastných prieskumov a pozorovania žiakov na vytipovaných
ZŠ, kde si počas výučby overovala funkčnosť vypracovaných meracích nástrojov.
Kľúčové slová: informačno-komunikačné technológie, fyzika, interaktívna tabuľa SmartBoard, kľúčové kompetencie, projekt KEGA
Abstract
The paper deals with methods of developing the key skills of pupils enrolled at whiteboard in teaching physics at the elementary school.
It's drawn to it attention to the final stage of the project KEGA in which a team of educators addresses the methodology of
implementation of IWB in education to the competencies of teacher training techniques, physics and mathematics for lower secondary
education. The author presents some partial conclusions of his research related to the issue of solving the above-mentioned project, that
to specified key competencies some of the author's own choice appropriate to explore the key skills of pupils in physics acquired by the
data collected from its own surveys and observations pupil of selected school, where their teaching verify functionality developed
measuring instruments.
Key words: Information and Communication Technologies, Physics, Interactive whiteboard SmartBoard, key competencies, project
KEGA
vyžaduje aplikovateľné vedomosti. Zvýši sa úroveň ich kľúčových
kompetencií a súlad s potrebami ďalšieho štúdia, čo
absolventom zaručí lepšiu konkurencieschopnosť v živote.

Úvod
V projekte KEGA, ktorý sme riešili na našom pracovisku pod
názvom: „Metodika implementácie interaktívnej tabule pri
vzdelávaní ku kompetenciám v príprave učiteľov techniky, fyziky
a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie“, sme vstúpili
do záverečnej fázy, a preto máme možnosť bilancovať a svojimi
výsledkami zareagovať na súčasný stav v slovenskom školstve,
ku ktorému sme naším výskumom došli. (Pavelka, 2008)
Výsledky našich pozorovaní poukazujú na to, že projekt pomohol
nielen nám, naším študentom, ale hlavne učiteľom fyziky
zorientovať sa v problematike týkajúcej sa aplikácie interaktívnej
tabule (IWB) do prípravy budúcich učiteľov sekundárneho
vzdelávania v predmete technika, fyzika a matematika na našej
univerzite. Predpokladáme, že výstupy z projektu pomôžu
eliminovať aj dopady transformačných zmien v našom školstve
tým, že spôsoby, ktoré sme si zvolili pri implementácii
interaktívnych tabúľ vo výučbe vyššie spomínaných predmetov
a na ne nadväzujúce aktivity, učitelia aktívne uplatnia vo svojej
výučbe. Inovatívne metódy a formy výučby na základe získaných
poznatkov z analýzy prieskumov na ZŠ a z vlastného vyučovania
fyziky pomohli nám nadviazať úzky vzťah s učiteľmi na pilotných
školách a zlepšiť ich prácu s IWB. Vďaka tomu budú aj naši
absolventi lepšie pripravení na pedagogickú prax na týchto
školách a pre potreby spoločnosti, ktorá v stále väčšej miere si

Kľúčové kompetencie žiakov v predmete fyzika
V poslednom období sa výraznejšie do centra pozornosti
vyučovania fyziky dostala problematika kľúčových kompetencií.
Je nutné prispôsobovať sa meniacim sa požiadavkám doby,
ktoré súvisia so zvyšovaním efektivity vyučovania. Hlavným
motivačným dôvodom pre štúdium tejto problematiky v našom
projekte, bola snaha nájsť možnosti novej, efektívnejšej, pre
žiakov príťažlivejšej a pre ich osobné a profesionálne uplatnenie
užitočnejšej školy, ktorá nestratí kontinuitu s novými trendami a
vývojom vzdelávania v danej oblasti. Po prvýkrát sa v našich
vzdelávacích programoch (pozri Milénium) objavili požiadavky na
výsledky vzdelávania žiakov, ktoré nevychádzali zo špecifík
jednotlivých predmetov, ale dotýkali sa univerzálnejších znalostí,
schopností, zručností a postojov, ktoré bežne potrebujeme vo
svojom živote a ktoré sú využiteľné v mnohých životných
i pracovných situáciách (Šoltés, 2013). Tie, ktoré uvádza (Turek,
2003) vo svojej monografii, sú označené ako kľúčové
kompetencie alebo prírodovedná gramotnosť. K všeobecným
kompetenciám podľa Tureka patria:
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čítanie s porozumením a písanie pre porozumenie (vedieť
nájsť to, čo je v texte podstatné, vedieť nájsť podstatné
súvislosti, vedieť niečo slovom alebo písmom vysvetliť a iné);
schopnosť učiť sa učiť (vedieť analyzovať text učebnice,
urobiť si schému súvislostí, nájsť príklady, ktoré niečo
potvrdia alebo vyvrátia, dať veci do súvislosti s inými
poznatkami a iné);
Riešenie problémov (analyzovať problém, formulovať
hypotézy pre riešenie a iné);
Kompetencie používať IKT (práca s počítačom, internet,
prezentácia výsledkov na počítači a iné);
Personálne
kompetencie
(organizácia
svojho
času,
vytrvalosť, systematickosť v práci, sebapoznanie a iné);
Sociálne kompetencie (spolupráca, empatia – vcítenie sa do
potrieb a názorov iných, diskusia, tolerantnosť);
Občianske kompetencie (angažovanosť, zodpovednosť).

a spôsoby ako rozvíjať niektoré vybrané (nami vytipovane)
kľúčové kompetencie žiakov. Učiteľov sme sa v rozhovoroch
pýtali, ktorá schopnosť je podľa nich najviac rozvíjaná u žiakov
používaním interaktívnej tabule počas vyučovania. Takmer všetci
učitelia uviedli ako prvú tvorivosť žiakov, potom nasledovali
komunikačné schopnosti a IKT schopnosti žiakov. Učitelia pri
práci s interaktívnou tabuľou výrazne pociťujú nedostatok
vhodných materiálov. Mnohí z nich by uvítali prístup
k vytvoreným materiálom – či už ako súčasť softvéru tabule
alebo skôr vo forme dostupnej databázy či knižnice určenej pre
užívateľov IT. Takéto materiály by sa mali opierať o školský
vzdelávací program. Učitelia v otázke, čo by im pomohlo
zefektívniť prácu s IT, nadviazali na predchádzajúcu otázku
týkajúcu sa problémov a nevýhod používania IT. Učiteľom by
podľa ich vlastných slov pomohla možnosť vidieť ukážkovú
hodinu v praxi (ako interaktívnu tabuľu používajú iní učitelia);
možnosť zúčastniť sa školenia určeného pre pokročilých
užívateľov interaktívnej tabule; spolupráca medzi učiteľmi
používajúcimi interaktívnu tabuľu (nápady, tipy, zdieľanie
vytvorených materiálov, a pod.). Niektorí učitelia sú presvedčení,
že práca s interaktívnou tabuľou by bola efektívnejšia keby mali
v škole k dispozícii viac IT, keby boli tabule modernejšie a keby
mali žiaci lepší prístup k počítačom priamo v triede (notebook
pre každého žiaka).

Diskusia k nami vybraným kompetenciám a schopnostiam žiakov
vo fyzike.
Stručne chceme charakterizovať tie kompetencie žiakov a ich
schopnosti, ktoré sme v projekte pozorovali. Boli spojené so
zámerným pozorovaním daného experimentu vzhľadom na jeho
cieľ. Tie, ktoré sme si vytipovali a pozorovali boli: personálne,
interpersonálne, komunikačné, informačné a kognitívne. Medzi
personálne patrili: čestnosť a zodpovednosť; kontrolovať svoje
správanie; sebahodnotenie. Medzi interpersonálne patrili:
harmonické vzťahy; pracovať v tíme; slovná komunikácia;
sebaovládanie. Medzi komunikačné patrili: vyjadriť sa písomne;
vyjadrovať sa ústne. Medzi informačné patrili: informácie kriticky
hodnotiť; použiť informácie na riešenie problému. Medzi učebné
patrili: motivovať seba i druhých k učeniu sa; čítať
s porozumením; hodnotenie; riešiť problém. Medzi kognitívne
patrili: kritické myslenie; hodnotenie. Na hodinách fyziky sme
realizáciou žiackych experimentov počas našich pozorovaní
sledovali ako sa žiaci môžu rozvíjať a ako sa u nich upevňujú ich
senzomotorické schopnosti, ktoré sú spojené s realizáciou alebo
prípravou
fyzikálnych
experimentov
(pozri
obr.
2).
Dominantnými metódami, ktoré sme využívali pri rozvíjaní
uvedených kompetencií boli konštruktivistické metódy a metóda
projektového vyučovania. Nezabúdali sme pritom ani na
motiváciu žiaka, ktorá je pri zefektívnení edukačného procesu a
lepšej fixácii poznatkov veľmi potrebná. Museli sme brať do
úvahy aj to, že pre dosiahnutie dobrých edukačných výsledkov
len samotná motivácia nestačí. Dôležitá je činnosť a ovládanie
IKT, čo pre žiakov nie je neprekonateľný problém, je to pre nich
rýchlo zvládnuteľná vec, preto mnohé moderné trendy vo
vzdelávaní, či už v podobe práce s IT alebo tabletami sú
príťažlivejšie ako samotná zmysluplnosť obsahu predmetu.

Ukážky z výstupov vytvorených počas projektu
Medzi vytvorené materiály počas trvania projektu patrili určite
pracovné listy, ktoré boli zamerané na tímovú a samostatnú
prácu žiakov. Učitelia v nich našli množstvo informácii napr.
o tom ako sa majú vypracovať jednotlivé úlohy, návody na to čo
má žiak robiť pri tabuli. Napr. učiteľ vyzve dvoch žiakov na
vyriešenie úlohy (graf zmeny teploty pacienta za určitý čas).
Prvý žiak zakresľuje prvých 5 hodnôt teplôt do grafu, druhý žiak
ďalších päť hodnôt, ktoré zároveň aj pospája spojitou čiarou,
ďalšia dvojica zrealizuje konkrétny experiment klasicky a potom
na IT. Na druhej strane žiaci pracujúci s pracovnými listami sa
vzájomne radia a vypíšu chyby z časti pracovných listov, ktorých
sa dopustili. Ak chyby neurobili – zakrúžkujú „áno“ v príslušnej
časti, alebo každý sám dopíše chýbajúce slová a každý žiak si
sám spočíta získané body, ktoré postupne
zapísal
do štvorčekoch. Spolu – vzájomne spočítajú body získané
jednotlivcami a spolu v tíme a zapíšu si maximálny celkový počet
získaných bodov. Ak získali každý zo skupiny aspoň minimálny
počet bodov, získavajú obaja členovia skupiny veľké + .
Znamená to, že žiaci úspešne spolupracovali a správne sa radili,
učivo pochopili, rozumeli učivu a sú šikovní. Zástupca tímu
prezentuje dosiahnutý výsledok pred triedou. Na obrázku 1
uvádzam ukážky práce žiakov s IT, s pracovnými listami na
hodine fyziky na ZŠ, na ktorej sme so študentami zisťovali
personálne kompetencie. Bližšie informácie poukazujúce na
faktory, ktoré ovplyvňujú kompetencie budú publikované aj na
konferenciách v Poľsku a v Prešove.

Vybrané fragmenty z rozhovorov s učiteľmi na pilotných
školách
Schopnosti rozvíjané u žiakov pri používaní IT na vyučovaní
fyziky pomáhali učiteľom vidieť rôzne netradičné postupy
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Obrázok 1 Ukážky práce žiakov na IT aj s pracovnými listami (vlastné)

Obrázok 2 Ukážka z pracovného listu - Meranie teploty pomocou meracieho systému Vernier
Záver

alebo určité schopnosti (Šebeň, 2008). Každopádne sa IT
v rukách šikovného učiteľa, ktorý má jasný cieľ čo chce
konkrétnymi činnosťami pri jej používaní dosiahnuť, stáva
nástrojom, ktorý môže k rozvoju určitých schopností vo

Bolo by odvážne tvrdiť, že používanie IT u žiakov priamo rozvíja
určité kompetencie (okrem už spomínanej IKT kompetencie)
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významnej miere prispieť. Zo záverov našich pozorovaní teda
nemožno jednoznačne určiť, ktoré schopnosti žiakov sú
rozvíjané za pomoci IT. Hoci téma kľúčových kompetencií
žiakov v poslednej dobe veľmi rezonuje, seriózny výskum
v oblasti vplyvu IT na rozvoj nami sledovaných kompetencií
prakticky neexistuje. Preto odporúčame zamerať pozornosť
výskumných štúdií aj na túto oblasť. Keď v škole začnú učitelia
a žiaci používať IT, nemusí to znamenať vždy veľkú zmenu vo
vyučovacom procese. Môže nastať zmena len v tom prípade,
keď sa IT stane každodennou súčasťou vyučovania a keď je IT
prístupná v dostatočnej miere každému učiteľovi, ktorý má
záujem vniesť „nový vietor“ do vyučovania svojich hodín.
Z jednej otázky dotazníkového výskumu ako aj z rozhovorov
s učiteľmi vyplynulo, že učenie v štýle pokus – omyl môže byť
v prípade interaktívnej tabule veľmi efektívne. Potrebné sú
k tomu len tri veci – chuť, odvaha a čas.
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DIDAKTICKÁ VYBAVENOST SOUČASNÝCH ČESKÝCH MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC
THE DIDACTIC CONTENT OF THE CURRENT CZECH MULTIMEDIA TEXTBOOKS
Jan KROTKÝ, Petr SIMBARTL, Petr MICHALÍK
Abstrakt
Článek se věnuje výzkumu struktury a strukturních komponent elektronické, multimediální a interaktivní učebnice pro základní školy.
Autor pracuje s metodou J. Průchy (1998) pro měření didaktické vybavenosti klasických učebnic. Před aplikací je tato metoda
inovována o nové komponenty a stávající komponenty jsou revidovány směrem k jejich přenositelnosti na nové medium. Tato
inovovaná metoda je aplikována na reprezentativní vzorek sedmi českých elektronických učebnic pro základní školy.
Kľúčové slová: multimediální učebnice, výukový materiál, interaktivní výuka, multimediální výuka, výzkum učebnic
Abstract
The articles dedicated to a research of structure and structure components in electronic, multimedia and interactive textbooks for
primary schools. The author uses J. Průcha methodology (1998) to measure educational facilities of classical textbooks. Prior its
application, the method is innovated by new components and existing components are reviewed from the point of their possibility to
be transferred to new medium. This upgraded method is applied to a representative sample of seven Czech electronic textbooks for
primary schools.
Key words: multimedia textbook, learning material, interactive teaching, multimedia teaching, textbook research


Úvod
Multimediální učebnice je ze své fyzické podstaty výukovým
programem, ale zejména by měla být učebnicí. Tedy splňovat
parametry na běžné učebnice kladené. J. Průcha (2005) se
o kvalitní školní učebnici vyjádřil takto: „učebnice je velmi





důmyslné médium, s bohatě členěnou strukturou a s velmi
funkčně konstruovanými komponenty...“ (Průcha, 2005, str.

Celkový soulad učebnice s obecnými a kurikulárními
dokumenty a rámcovými vzdělávacími programy.
Odborná správnost obsahu učebnice.
Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím
žáků.
Metodické a didaktické zpracování učebnice.

Starší směrnice MŠMT obsahovala kromě výše uvedených
kritérií i část, ve které se u schvalované učebnice hodnotila
didaktická vybavenost učebnice sledováním přítomnosti
určitých komponent. Strukturu každé učebnice můžeme
analyzovat mimo jiné i rozborem jednotlivých komponent
zahrnutých v aparátu prezentace učiva, aparátu řízení
učení a aparátu orientačním. Každý tento aparát je
identifikován v podobě několika komponent. Pro klasickou
učebnici jich J. Průcha (1998) identifikoval 36, které můžeme

272)
Směrnice MŠMT ČR (č. 34616/2013 ze dne 30.9. 2013)
k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání
schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic
uvádí ve svém novém formuláři pro posouzení učebnice několik
hodnotících kritérií:
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rozdělit na komponenty verbální a obrazové. (Průcha, 1998, str.
95) „Každý z komponentů plní určitou specifickou funkci

a k tomu používá specifický způsob svého vyjádření. Kteroukoliv
učebnici lze popsat na základě toho, které komponenty jsou v ní
zastoupeny a které nikoliv.“ (Průcha, 1998, str. 94)

nereflektuje vývoj učebnic s ohledem na nová média,
nerespektuje specifika zkoumané učebnice s ohledem na její
využití ve výuce a použití různých skupin žáků.

Ve výzkumu sledujícím didaktickou vybavenost klasických
učebnic zeměpisu realizovanou pracovištěm v letech 2014-15
byla mimo jiné potvrzena nepřesnost této původní metody, co
se týče právě množství přítomných komponent v dané kategorii
(Simbartl, 2015). Metoda j. Průchy (1998) je ale v tomto směru
relativně jednoduše modifikovatelná, což například dokázal ve
své práci D. Solnička (2009)

Metoda měření didaktické vybavenosti dle Průchy (1998)
ovšem:
 nevypovídá relevantně o kvalitě zpracování učebnice a jejích
komponent,
 nesleduje množství komponent v učebnici, jen jejich
přítomnost,

Tabulka 1 Vzájemně velmi podobné celkové výsledky didaktické vybavenosti učebnic (Simbartl 2015)
Fraus

NNŠ 1

NNŠ 2

SPN

Fraus 6

Seydlitz

E I [%]

78,57

78,57

78,57

78,57

78,57

78,57

E II [%]

77,78

94,44

94,44

77,78

72,22

77,78

E III [%]

100

75

75

100

100

100

E v [%]

74,07

81,48

81,48

74,07

70,37

74,07

E o [%]

100

100

100

100

100

100

E [%]

80,56

86,11

86,11

80,56

77,78

80,56

Fraus: Zeměpis: pro základní školy a víceletá gymnázia. (Červený et al. 2009), Fraus 6: Zeměpis 6: učebnice pro základní školy
a víceletá gymnázia. (Červený et al. 2013), NNŠ 1: Zeměpis: Vstupte na planetu Zemi. (Novák et al. 2007), NNŠ 2: Zeměpis: Přírodní
obraz Země. (Hübelová et al. 2011), SPN: Zeměpis 6: pro základní školy. (Demek 2013), Seydlitz: Seydlitz 1 Geographie: Gymnasium
Hessen. (Bok 2012)
Úprava metodiky měření didaktické vybavenosti
vzhledem k novým médiím

identifikovány i v aparátu řízení učení (interaktivní aktivity,
přehled výkonu, aj.) (Krotký, 2015)

Lze použít metodu J. Průchy (1998) i na multimediální
učebnice? Obsahovou analýzou současných, především českých
multimediálních učebnice pro základní školství a analýzou
trendů technologií jsme identifikovali nově používané
komponenty multimediálních učebnic. Tyto komponenty jsou
kompatibilní s jednotlivými aparáty prezentace učiva, řízení
učiva a orientace v učebnici, ale jejich forma není kompatibilní
s původním médiem učebnice – papírem. Původní obrazové
komponenty Eo byly nahrazeny komponentami obecně
multimediálními Em a zároveň byly nově do metodiky
implementovány komponenty interaktivní Eint.
Následné koeficienty využití jednotlivých aparátů se
vypočítávají stejně jako v metodice původní (Průcha, 1998):
Exy =

Charakteristika vzorku a výsledky analýzy
Pro vzájemné porovnání parametrů, koeficientů didaktické
vybavenosti, byla zavedena tzv. typická elektronická a typická
klasická učebnice. Analýza rozptylu, variabilita umožnila, aby
parametry těchto dvou zavedených typických učebnic tvořily
aritmetické průměry zjištěných parametrů obou skupin vzorků.
První skupinu multimediálních učebnic tvořilo celkem 7 vzorků.
Skupinu klasických učebnic reprezentovala data získaná
metaanalýzou čtyř výzkumů v podobě vybraných 15 učebnic.
Všechny učebnice byly tematicky podobně zaměřeny, současně
byly zaměřeny i na stejnou cílovou skupinu (2. st. ZŠ).
Koeficienty
využití
obrazových,
multimediálních
a interaktivních komponent nemá smysl porovnávat, neboť jim
neexistuje ekvivalentní protějšek (jsou charakteristické právě
pro jedno z médií učebnic). V koeficientu využití verbálních
komponent nastala prakticky shoda. Rozdíl mezi průměrným
koeficientem využití u elektronické a klasické učebnice je
zanedbatelný. Obdobně rozdíl v celkové didaktické vybavenosti
E můžeme také zanedbat, neboť činí pouze 2,6%. V případě
porovnání koeficientů využití aparátu orientačního se jedná už o
rozdíl v podobě 5,41%, což může zdánlivě vypadat na
podstatnější rozdíl. Nicméně při využití tohoto aparátu se jedná
v případě multimediálních učebnic o rozdíl v přítomnosti
přibližně poloviny jedné komponenty (přítomnost komponenty
= nárůst koeficientu o 9%).
Rozdíl mezi koeficienty využití aparátu prezentace učiva je
celých 17%. V případě multimediálních učebnic představuje
přítomnost jedné komponenty 4,76% v hodnocení, tedy při
přepočtu v případě multimediálních učebnic se jedná o 3,5
komponenty. Modus, tedy nejčastěji objevující se hodnota, byl
v případě klasických učebnic 92,85%. Této hodnoty nedosáhla
žádná učebnice multimediální, jedna (vzorek 5) dosáhla na
90,48%.

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑝𝑎𝑟á𝑡𝑢 𝑣 𝑢č𝑒𝑏𝑛𝑖𝑐𝑖
× 100 = [%]
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚𝑜ž𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑖𝑘𝑜𝑢

Je patrné, že vypočítaný koeficient využití nezahrnuje množství
ani kvalitu komponent. Aparát prezentace učiva. Verbálních
komponentů aparátu prezentace učiva identifikujeme dle
upravené metodiky (Krotký, 2015) v interaktivní a multimediální
učebnici celkem 9. Komponent multimediálních pak 12. Celkový
počet komponent aparátu prezentace učiva je tedy po naší
úpravě a doplnění roven 21. Verbálních komponent aparátu
řízení učení identifikujeme v interaktivní a multimediální
učebnici celkem 15. Komponent multimediálních pak 8. Celkový
počet komponent aparátu řízení učení je tedy po naší úpravě
a doplnění roven 23. Verbální komponenty orientačního aparátu
identifikujeme v interaktivní a multimediální učebnici celkem 4.
Nově zavedených komponent interaktivních pak 7. Celkový
počet komponent aparátu orientačního je tedy po naší úpravě
a doplnění roven 11.
Aparát orientační obsahuje nově i komponenty interaktivní
(prvky vyhledávání, personifikace, optimalizace parametrů
multimediálních prvků aj.) Prvky tohoto druhu jsou
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Rozdíl v hodnotě koeficientu využití aparátu řízení učení mezi
klasickou a multimediální učebnicí je 7,72% ve prospěch
učebnic multimediálních. Na jednu komponentu v případě
učebnic multimediálních připadá hodnocení ve výši 4,35%. Tedy

vztaženo na výzkumné vzorky, disponují hodnocené
elektronické učebnice průměrně o 1,77 prvku aparátu řízení
učení více, než učebnice klasické.

.
Graf 1 Porovnání typické elektronické a typické klasické učebnice
Závěr

Seznam bibliografických odkazů

Jednou z otázek realizovaného výzkumu bylo, jak jsou
používané české multimediální učebnice didakticky vybaveny
vzhledem ke svým klasickým, papírovým ekvivalentům
Vzájemným porovnáním průměrných hodnot koeficientů využití
daných aparátu u vzorků elektronických učebnic a u učebnic
klasických jsme zjistili, že rozdíl je prakticky zanedbatelný (graf
1). Můžeme tedy říci, že současné české multimediální učebnice
disponují srovnatelně bohatým aparátem řízení učení jako
učebnice klasické papírové. Zajímavým zjištěním byla ovšem
zjištěná vyšší míra variability u koeficientů využití některých
komponent a aparátů ve prospěch učebnic elektronických.
Jednalo se především o variabilitu využití verbálních komponent
a variabilitu využití aparátu prezentace učiva. Tato vyšší
variabilita byla zapříčiněna zejména dvěma vzorky, které se od
ostatních vzorků multimediálních učebnic značně odlišovaly,
a to především svojí strukturou a určením ve výuce.
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TECHNOLOGIE INTELEKTUALNE A TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
INTELLECTUAL TECHNOLOGIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES
Aleksander PIECUCH
Streszczenie

W artykule poruszono problem wpływu technologii informacyjnych na rozwój intelektualny człowieka, w świetle badań
neurobiologicznych. Liczne badania dowodzą negatywnego wpływu TI na procesy uczenia się. Czy wobec przytaczanych faktów można
rozważać zagrożenie bezpieczeństwa intelektualnego obecnego pokolenia?
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo intelektualne, technologie intelektualne, technologie informacyjne
Abstract
The article raise a problem of the impact of information technologies on the intellectual development of human in light of
neurobiological research. Numerous studies have shown the negative impact of IT on learning. In view of cited facts can we consider a
safety hazard of intellect of the present generation?
Keywords: security of intellect, intellectual technologies, information technologies
2

Wstęp

w tempie 12,3% . Tym trendom sprzyja bez wątpienia
rozrastająca się infrastruktura sieciowa, w tym głównie
Internetu bezprzewodowego, który jest dostępny niemal
wszędzie i bez ograniczeń.
Te dwa czynniki natury technicznej spowodowały, że dzieci i
młodzież przestały rozstawać się ze swoimi urządzeniami
mobilnymi. Nieprzerwane niczym „bycie” w sieci stało się
synonimem nowoczesności. To, że młodzież pozostaje we
wzajemnym kontakcie między sobą z wykorzystaniem sieci
zasadniczo nie jest czymś złym, chociaż z pewnością pokolenie,
którego jestem przedstawicielem wolałoby, aby ten kontakt był
bardziej osobisty niż wirtualny (sieciowy). Jest swego rodzaju
paradoksem fakt, że technologie, które miały służyć zbliżeniu
ludzi w rzeczywistości prowadzą do ich wzajemnej izolacji.
Technologie mobilne wytworzyły nowy model funkcjonowania
współczesnej młodzieży, który zdominował wszystkie sfery ich
aktywności – te prywatne i te związane z edukacją. Jak
zauważają
analitycy
Kaspersy
Lab,
„smartfony
są
wszechobecnym towarzyszem i w pewnym sensie stały się one
3
dodatkiem do naszego mózgu” . Przy okazji przeprowadzonych
badań (przez Kaspersky Lab) okazuje się, że nie tylko młodzież
została „zniewolona” przez urządzenia mobilne. Według
cytowanego źródła „ponad połowa ankietowanych dorosłych
Europejczyków nie mogła przypomnieć sobie bez pomocy
smartfonu numeru telefonu swojego dziecka lub do miejsca
pracy. Około jedna trzecia nie pamiętała numeru telefonu
partnera. 91% badanych Amerykanów przyznało, że
wykorzystuje internet i urządzenia jako substytut swojej
pamięci. Dla 79,5% badanych Europejczyków internet to
uniwersalne źródło informacji, z którego korzystają niemal bez
4
przerwy” .

Od wielu lat w literaturze przedmiotu podejmowane są
zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z pracy na
stanowisku komputerowym. Do wyciągania wniosków
upoważnia wystarczająco już długi okres obecności komputerów
w naszym codziennym życiu. Towarzyszą nam one w pracy
i w domu. Wykorzystujemy je zatem w czynnościach
zawodowych, ale korzystamy z nich również dla rozrywki.
Naukowo opisano i udowodniono negatywny wpływ
długotrwałego użytkowania komputerów na organizm
człowieka. Dzisiaj wiemy, że wpływa on destrukcyjnie na układ
kostny, mięśniowy czy też narząd wzroku. Nie podejmuje się
natomiast analizy, (a przynajmniej czynią to nieliczni) zagadnień
związanych z wpływem technologii informacyjnych na rozwój
intelektualny człowieka.
Technologiczny boom
Wytwory techniczne, których coraz więcej pojawia się
w otoczeniu człowieka mają w swoim założeniu służyć
w szerokim tego słowa znaczeniu dobru człowieka. To za ich
przyczyną codzienne czynności mają stawać się lżejsze i mniej
czasochłonne dla ludzi. Nie inaczej należy postrzegać komputer
i sprzężone z nim technologie informacyjne. Tu jednak mamy
do czynienia z urządzeniem, które należy do grupy nielicznych
przykładów urządzeń uniwersalnych. Owa uniwersalność
pozwala go wykorzystywać w każdej dziedzinie działalności
człowieka, w tym także w sferze edukacyjnej. Gwałtowny
postęp w dziedzinie mikroelektroniki i informatyki obecnie
osiągnął prawdopodobnie nieprzewidywany wcześniej rozmiar,
bo oto obok urządzeń stacjonarnych pojawiają się na masową
skalę urządzenia mobilne, które zdominowały współczesny
rynek tych branż. Warto odnotować, że sprzedaż urządzeń
mobilnych z roku na rok wzrasta. Według IDC w II kw. 2013 r.
sprzedaż telefonów komórkowych urosła w porównaniu do roku
o 6% do 432,1 mln. sztuk. Sprzedaż smartfonów w tym czasie
1
urosła o 52,3% do 237,9 mln. . Prognozuje się, że globalna
liczba sprzedawanych smartfonów będzie wzrastać rocznie

2

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/w-2014-r-sprzedazsmartfonow-wzrosnie-o-23-1-proc-do-1-2-miliarda
[31.05.2014].
3
Amnezja cyfrowa - dlaczego pamiętamy coraz mniej i czy
może
to
być
niebezpieczne,
Dostępne
na:
http://www.kaspersky.pl/about.html?s=news&newsid=2460
[8.08.2015]
4
Amnezja cyfrowa - dlaczego pamiętamy coraz mniej i czy
może
to
być
niebezpieczne,
Dostępne
na:
http://www.kaspersky.pl/about.html?s=news&newsid=2460
[8.08.2015]

1

http://gsmonline.pl/artykuly/sprzedaz-smartfonow-itelefonow-komorkowych-w-ii-kw-2013-r-samsung-miazdzykonkurencje [31.05.2014].
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Co wiemy dziś o pracy mózgu

polityków rządzących partii, których nazwisk dziś nikt nie
pamięta, ale to ich decyzje wpłynęły na dalsze losy uczniów,
8
dorosłych i całych społeczeństw” . Wobec tym podobnych
dylematów stoimy również dzisiaj, kiedy mowa o nowoczesnej
szkole, dostosowanej do wymogów i oczekiwań cywilizacyjnych,
9
kiedy szkoła „znalazła się pod przymusem nowoczesności” . Jak
wobec powszechnego stosowania przez dzieci i młodzież
technologii
informacyjnych
jawi
się
bezpieczeństwo
intelektualne,
które
R. Skrzypniak
definiuje
jako
„bezpieczeństwo
rozwoju
umysłowego
jednostki,
10
społeczeństwa, narodu” .

Fascynacja,
nowoczesnymi
środkami
informatycznymi
i możliwościami ich implementacji w przestrzeni edukacyjnej
powinna na dzień dzisiejszy zostać poddana refleksji, tym
bardziej, że kognitywistyka dostarcza na ten temat coraz więcej
istotnych faktów. „Mechanizmy uczenia się i zapamiętywania są
funkcją głównie kory mózgowej, w której znajduje się około
(3 x 109) neuronów. Przyjmuje się, że do przechowania jednego
bitu informacji potrzeba przeciętnie 10 neuronów, czyli
pojemność magazynu informacji mózgu wynosi około 3 x 108
bitów. Jeżeli założyć, że w ciągu 1s percepcji podlega około 20
bitów, to w ciągu 70 lat życia, czuwając przeciętnie 16 h na
dobę, percepujemy około 300 miliardów (3 x 1010) bitów, czyli
100 razy więcej niż zdolny jest zgromadzić nasz magazyn
pamięciowy mózgu. Zatem około 99% informacji, jakie
docierają do naszej świadomości i pamięci świeżej, musi zostać
wyeliminowanych z mózgu, czyli ulega zapomnieniu, a tylko
zaledwie 1% percepowanych wrażeń może trafić do pamięci
trwałej. Podstawową cechą pamięci jest zdolność wyboru
i magazynowania potrzebnych informacji i zapominanie
5
zbędnych” .
„Plastyczność (…) – jest normalnym stanem układu
nerwowego, – trwającym całe nasze życie. Mózg zmienia się
bezustannie w reakcji na nasze doświadczenia i zachowania,
reorganizując obwody neuronalne wraz z »każdym odebranym
bodźcem, każdym ruchem, skojarzeniem, sygnałem nagrody,
planem działania albo z każdą zmianą naszej świadomości«.
Neuroplastyczność zdaniem Pascuala-Leonego jest jednym,
z najważniejszych osiągnięć ewolucji – jedną z tych cech, która
pozwala układowi nerwowemu »wymykać się ograniczeniom
własnego genomu i dzięki temu adoptować się do presji
środowiska,
zmian
fizjologicznych
oraz
zdobywanych
doświadczeń«. Genialność budowy naszego mózgu nie polega
na tym, że tworzy go wiele wbudowanych na stałe elementów,
6
ale na tym, że tak właśnie nie jest” . Uzupełnijmy te słowa
wypowiedzią niemieckiego profesora, psychiatry i neurobiologa
stwierdzeniem:
”Jednym
z
najważniejszych
osiągnięć
neurobiologii jest rozpoznanie, że dzięki używaniu mózgu
zachodzą w nim permanentne zmiany. Percepcja, myślenie,
przeżywanie, odczuwanie i działanie – wszystkie te procesy
pozostawiają w mózgu tzw. ślady pamięciowe (engramy). (…)
Synapsy – owe plastyczne, zmieniające się łączniki pomiędzy
komórkami nerwowymi, przewodzące sygnały elektryczne w
mózgu – można dziś sfotografować, a nawet za pomocą kamery
uchwycić zmiany zachodzące w nich podczas procesu uczenia
się. Dzięki diagnostyce obrazowej możemy uwidocznić wielkość
i aktywność całych obszarów mózgu i tym samym w
imponujący sposób wykazać skutki uczenia się na płaszczyźnie
7
neuronalnej” .

Rys.1. Według ankietowanego w tym miejscu leży
Według N. Carr’a „technologie intelektualne mają największą
i najtrwalszą władzę nad tym, co myślimy i jak rozumujemy; są
naszymi szczególnie osobistymi narzędziami, których używamy,
aby wyrażać samych siebie, aby kształtować naszą prywatną
i publiczną tożsamość, aby pielęgnować relacje z innymi
11
ludźmi” . Temu stwierdzeniu przeciwstawmy inne: „Przesadne
byłoby stwierdzenie, że technologia sama idzie do przodu –
wszak adoptowanie przez nas różnych narzędzi i ich
wykorzystywanie zależy w dużej mierze od ekonomicznych,
politycznych i demograficznych względów – nie ma jednak
przesady w stwierdzeniu, że postęp ma własną logikę, która nie
zawsze idzie w parze z intencjami bądź wyobrażeniami twórców
i użytkowników. Czasami nasze narzędzia robią to, co im
każemy. Zdarza się jednak i tak, że sami dostosowujemy się do
12
ich wymagań” .
8

R. Skrzypniak, Trójgłos w sprawie niepowodzeń edukacyjnych
– niepowodzenia wychowawcze [w:] Edukacja w dialogu i
perspektywie. Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych
priorytetach, red. A. Karpińska, M. Zinczuk, Warszawa 2014,
s.37.
9
A. Piecuch, Szkoła pod przymusem nowoczesności [w:]
„Edukacja ustawiczna dorosłych”, nr 4/2014, red. H.
Bednarczyk, s. 758-766, ITE-PIB, Radom 2014.
10
R. Skrzypniak, Zakłócenie w obszarze edukacji zagrożeniem
dla bezpieczeństwa intelektualnego Polaków, „Przegląd
Naukowo – Metodyczny” – czasopismo Rok VI numer 4/2013
(21), Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Poznań 2014, s. 226.
11
N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg,
Helion, Gliwice 2013, s.61.
12
Ibidem., s.65.

Technologie intelektualne a technologie informacyjne
„Problematyka
edukacji
jest
obszarem
intensywnie
eksplorowanym. Sama koncepcja szkoły jest źródłem
nieustannej dyskusji społecznej i zmian dokonywanych przez
decydentów oświatowych – ministrów resortu edukacji –
5

S. Konturek, Fizjologia człowieka. Neurofizjologia, t. IV,
Collegium Medicum UJ, Kraków 1998, s. 294-295.
6
za: N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg,
Helion, Gliwice 2013, s. 45.
7
M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy
rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura,
Słupsk 2015, s. 17.

50

Časopis Technika a vzdelávanie, 4, 2015, č. 2
Przywoływane na początku artykułu technologie i urządzenia
mobilne w całej rozciągłości odpowiadają tezom postawionym
powyżej. To technologia kształtuje współczesne pokolenie
Polaków i inne społeczeństwa. W wymiarze edukacyjnym niesie
to za sobą szereg niestety negatywnych konsekwencji, których
nie dostrzegamy lub nie chcemy dostrzegać. Możliwość
natychmiastowego sięgnięcia do zasobów informacyjnych
w sieci ukształtowała model ucznia/studenta, nastawionego
również na natychmiastowy efekt. „Nie widzi on na ogół
13
potrzeby zapamiętywania określonych informacji” , a jeśli już je
zapamiętuje to: „nie potrafi ich interpretować, ani zrobić z nich
użytku – w rezultacie coraz mniej ludzi jest zdolnych do tak dziś
14
cenionej kreatywności” . Potwierdzeniem tych słów niech będą
15
chociażby: wyniki badań PISA , wyniki egzaminu maturalnego,
które pogarszają się z roku na rok. Jeszcze w 2005 roku
zdawalność egzaminu maturalnego była na poziomie 86,5%, by
w roku 2014 osiągnąć pułap zaledwie 71% - jest to najgorszy
16
wynik w ciągu 10 lat . W bieżącym roku sytuacja nie uległa
17
znaczącej zmianie. Maturę zdało tylko 74% abiturientów .
Podajmy też inny bardziej namacalny przykład. Na stronie
internetowej
http://maturatobzdura.tv/
można
naocznie
sprawdzić poziom wiedzy wyniesionej przez maturzystów ze
szkoły. Według jednego z badanych Alaska leży w miejscu
wskazywanym przez niego palcem na mapie świata – rys. 1. Na
portalu zainteresowani znajdą oczywiście odcinki poświęcone
wszystkim zagadnieniom nauczanym w szkole. Nie jest
tajemnicą dla nikogo, że poziom wykształcenia sukcesywnie
obniża się z roku na rok, mimo wdrażania coraz to nowszych
programów mających służyć poprawie jakości kształcenia.
Powszechna presja skierowana na cyfryzację szkolnictwa,
każdego szczebla nie przynosi niestety pożądanych efektów. Nie
przyniósł również pozytywnych efektów realizowany program
Cyfrowej szkoły, o czym czytamy w raporcie Analiza wpływu

nie należy się spodziewać, by wdrażane w przyszłości w Polsce
programy 1:1, stanowiące kontynuację „Cyfrowej szkoły”, w
znaczący sposób oddziaływały na wyniki egzaminów
zewnętrznych – przynajmniej w perspektywie kilkunastu
18
miesięcy, (…)” . Jak dowodzi M. Spitzer: „Sprawność
operowania w myślach wyuczonymi treściami zależy od
sposobu, w jaki nabyliśmy wiedzę o nich! Ten wniosek
potwierdzają dodatkowo wyniki prowadzonych podczas
eksperymentu pomiarów 64-kanałowego EEG, które poddano
19
analizie potencjałów wywołanych” . Pytaniem otwartym
pozostanie – dlaczego w świetle światowych wyników badań,
które dowodzą negatywnego wpływu na uczenie się oparte o
technologie informacyjne, edukacja tak łatwo poddaje się presji
nowoczesności? Dzisiaj wiemy już z pewnością, że: „Mózg
dorosłego korzysta z istniejących już struktur i łączy je w nowe
formacje. Uczenie się przebiega więc u dzieci zgoła inaczej niż u
dorosłych; w mózgach dzieci wytwarzają się nowe struktury –
mózgi dorosłych korzystają z już istniejących i wpływają tym
20
samym na ich zmiany” . Wobec niewątpliwych osiągnięć
neurodydaktyki na polu poznania mechanizmów uczenia się,
warto zadbać o „zdrową” równowagę pomiędzy technologiami
intelektualnymi a technologiami informacyjnymi.
Zakończenie
Postępu technicznego nie zatrzymamy i zresztą nie ma takiej
potrzeby bowiem, wszyscy korzystamy z jej dobrodziejstw.
Rzecz idzie o to, na ile w rozsądny sposób potrafimy z tych
dobrodziejstw korzystać, a na ile ulegamy pokusie mody
i własnego wygodnictwa. Jak do tej pory nie udowodniono
pozytywnego wpływu TI na rozwój intelektualny dzieci
i młodzieży, natomiast istnieje szereg badań potwierdzających
negatywny wpływ TI. „Era informacji stworzyła generację ludzi,
którzy sądzą, że wiedzą więcej niż kiedykolwiek – gdy
tymczasem ich zasoby umysłowe kurczą się, w miarę jak
21
wzrasta ich uzależnienie od Internetu” . Przesadą byłoby
zrzucanie całej winy za stan wykształcenia społeczeństwa
wyłącznie na technologie informacyjne. Problem jest
niewątpliwie bardziej złożony, mający swe korzenie
w uwarunkowaniach
społecznych,
ekonomicznych
i gospodarczych. Nie można także w tym miejscu nie
wspomnieć o polityce oświatowej państwa, która po okresie
transformacji ustrojowej po 1989 roku nie potrafiła określić
swojej tożsamości. W kontekście przytaczanych argumentów
przez ludzi świata nauki w zakresie badań kognitywnych oraz
analiz wyników postępu uczniów, pytanie o bezpieczeństwo
intelektualne obecnego pokolenia wydaje się być jak najbardziej
zasadne.

programu „Cyfrowa szkoła” na wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty. W konkluzji autorzy raportu stwierdzają: „nie

zaobserwowano żadnego wpływu na wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty z 2014 roku. Prowadzi to do wniosku, że raczej
13

A. Piecuch, Jakość kształcenia a cyfrowa edukacja [w:]
Dydaktyka informatyki, red. A. Piecuch, W. Furmanek, s. 91103, UR, 9(2014), Rzeszów 2014
14
J. Morbitzer, Medialność a sprawność edukacyjna ucznia
[w:] Człowiek-Media-Edukacja, J. Morbitzer, E. Musiał
(red.), UP, Kraków 2012.
15
Wyniki badań PISA komentuje na podswtawie źródeł także
M. Spitzer w książce Cyfrowa demencja…, pisząc: „Przy
powierzchownej analizie badań PISQA nauka z zastosowaniem
komputera jawi się w całkiem pozytywnym świetle. Z analizy
tej wynika, że uczniowie korzystający z pomocy komputera
sprawniej czytają i są lepsi z matematyki. Jeśli jednak przyjrzeć
się tym wynikom dokładniej, wyłania się zupełnie inny obraz.
Po wyeliminowaniu takich czynników, jak wpływ domu
rodzinnego (dochody, wykształcenie i zawód rodziców, a
także liczba książek w domu) czy szkoły (liczebność klas,
wykształcenie nauczycieli, środki na pomoce naukowe itp.),
sytuacja wygląda następująco: komputer w domu wpływa
negatywnie na umiejętność czytania i liczenia; w szkole
takiego wpływu nie odnotowano”, s. 76-77.
16
Źródło: Raporty CKE, dostępne na: http://www.cke.edu.pl/
17
http://www.edulandia.pl/edulandia/56,118533,18255951,W
yniki_matur_2015___jak_uczniowie_napisali_mature.html
[22.08.2015]
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MOŽNOSTI VYUŽITIA INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
VO VYUČOVANÍ PREDMETU TECHNIKA V OBLASTI BOZP
POSSIBILITIES OF USING ICT IN THE TEACHING OF SUBJECT TECHNOLOGY WITHIN OSH
Roman STADTRUCKER, Milan ĎURIŠ
Abstrakt
Autori sa v príspevku zaoberajú konkrétnymi možnosťami využitia dostupných informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní
predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní, ktoré môže učiteľ použiť pri preberaní učiva z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci. Ide o použitie animovaných videosekvencií dostupných na internete v rámci projektu NAPO a elektronické testovanie
s využitím softvéru HotPotatoes.
Kľúčové slová: predmet Technika, IKT, BOZP, vyučovací proces
Abstract
This work is focused on concrete possibilities of using the available ICT in teaching of subject Technology in lower secondary
education, which the teacher can use in taking the curriculum in the area of occupational safety and health. It regards the use of
animated movies available on the Internet within the project NAPO and electronic testing using software HotPotatoes.
Key words: subject Technology, ICT, OSH, teaching process
Úvod

predpisom. Učiteľ technických odborných predmetov je povinný
v súlade s príslušným Školským vzdelávacím programom,
spravidla na začiatku školského roka, poučiť každého žiaka
o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti vo vyučovacom
procese. Žiak sa musí oboznámiť s konkrétnymi pokynmi školy
(školský poriadok, pracovný poriadok pre prácu v odbornej
učebni (dielni) a pod.), základnými právnymi predpismi v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a so zásadami
bezpečného správania sa, s možnými rizikami a následnými
opatreniami, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v škole. Nemenej
dôležitou oblasťou je aj oboznámenie sa žiakov so základmi
prvej pomoci v prípade školského úrazu. O každom takomto
poučení musí existovať záznam s podpismi žiakov.
Ako uvádza Pavelka (2012, s. 15), v oblasti BOZP je
potrebné v základných školách zabezpečiť, aby žiak:

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je
neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho i mimovyučovacieho
procesu, a to v rôznych predmetoch vyučovaných v základných
a stredných školách. Technické odborné predmety môžeme
zaradiť do skupiny predmetov, pri ktorých je zrejmé určité riziko
ohrozenia zdravia a života vo vyučovacom procese. Platí to aj
pre vyučovanie v predmete Technika pri osvojovaní si
praktických zručností a návykov žiakmi, ktoré sa uskutočňuje
o odbornej učebni.
BOZP v podmienkach základnej školy
Každé pracovisko a jeho vybavenie vrátane technických
prostriedkov a zariadení musí byť v bezchybnom stave a musí
zodpovedať požiadavkám vyplývajúcich z legislatívy k zaisteniu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienickým
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1. Si osvojil základné princípy a pravidlá BOZP platné pre
používanie náradia, nástrojov a prístrojov a vykonávanie
rôznorodých manuálnych činností v škole i v bežnom živote.
2. Disponoval dostatočným súborom základných vedomostí
a praktických zručností, ktoré budú dôležitým východiskom
a základom pre jeho život, ďalšie štúdium a pre uplatnenie
sa na trhu práce.

a pre žiakov
vedomostí.

zatraktívniť

celý

proces

preverovania

ich

Oblasť BOZP nemusí byť pre žiakov nezáživnou témou
a s využitím dostupných elektronických výučbových zdrojov
môžeme žiakom zatraktívniť a lepšie priblížiť problematiku
bezpečnosti a ochrany zdravia. Informačné a komunikačné
technológie majú svoje miesto aj pri vzdelávaní žiakov v oblasti
BOZP, napríklad ako interaktívne animácie pri oboznamovaní sa
s problematikou patofyziologických účinkov elektrického prúdu
na človeka, názorné príklady uvádza napríklad Jurinová (2013).
Projekt NAPO
Na internete je pre učiteľa dostupných veľké množstvo videí
(napr. na stránke www.youtube.com) s problematikou
bezpečnosti a ochrany zdravia pri pracovných činnostiach.
Väčšina z nich má komentár v cudzom jazyku, čo samozrejme
nie je vhodné pre aplikáciu vo vyučovacom procese v našich
podmienkach. Sú však medzi nimi aj také, ktoré nevyžadujú
znalosť cudzieho jazyka a sú zrozumiteľné aj pre žiakov
v základnej škole. Spravidla sa jedná o krátke animované filmy
podobné rozprávkam, zobrazujúci určitý príbeh alebo dej
z reálneho sveta. Učiteľ môže takéto video prehrať žiakom
prostredníctvom PC a dataprojektora a následne zadať žiakom
učebnú úlohu, ktorú riešia napr. v skupinách. Každá skupina
potom prezentuje svoje riešenie a vysvetlenie situácie
z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorú videli na
premietnutom videofilme. Ako konkrétny príklad uvádzame
iniciatívu Európskej komisie v oblasti BOZP – Projekt NAPO. Ide
o vytvorenie série animovaných filmov pomocou počítačovej
grafiky, v ktorých je hlavnou postavou Napo. Predstavuje
zamestnanca pracujúceho v ktoromkoľvek priemyselnom
odvetví alebo sektore. Napo sa neobmedzuje len na jednu
konkrétnu prácu alebo pracovné prostredie, avšak jeho
vystupovanie a fyzický výzor sú rovnaké vo všetkých filmoch.
Filmy vyvolávajú otázky a podnecujú diskusie o špecifických
aspektoch bezpečnosti pri práci. Niekedy poskytujú praktické
riešenia alebo k nim vedú. Na internetovej stránke
www.napofilm.net/sk sú učiteľovi k dispozícii jednotlivé filmy,
ktoré môže použiť vo vyučovacom procese. Výhodou je, že
jednotlivé scény sa dajú použiť samostatne a teda záleží len na
učiteľovi, akú scénu si vyberie. Filmy o Napovi alebo jednotlivé
scény z filmov možno voľne používať na vzdelávacie účely, na
účely odbornej prípravy a na zvyšovanie informovanosti bez
predchádzajúceho súhlasu konzorcia Napo.

Obrázok 1 Propagačná stránka filmov o Napovi
Obsahom testových úloh môže byť napr. problematika
bezpečnostného
a zdravotného
značenia
vyplývajúca
z Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na
zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je podľa § 1 ods.
1 uvedeného nariadenia označenie, ktoré sa vzťahuje na
konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny
alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby,
svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej
komunikácie alebo ručných signálov. Žiaci sa s takýmto
označením nestretávajú len v škole, ale aj vo svojom
praktickom živote, napr. pri návšteve nákupných centier,
čerpacích staníc pohonných hmôt a pod. Preto je nevyhnutné,
aby poznali základné bezpečnostné a zdravotné označenie, a to
predovšetkým vo forme značiek: zákazových, výstražných,
príkazových, značiek pre núdzový východ, únikové cesty a prvú
pomoc a značiek na ochranu pred požiarmi. Ako príklad
uvádzame testovú úlohu priraďovaciu vytvorenú v aplikácii Hot
Potatoes™ ver. 6.
Záver
Nové technológie prinášajú nové možnosti v príprave učiteľa na
výučbu, samovzdelávanie, komunikáciu s kolegami, alebo
spoluprácu s inými školami na rôznych typoch projektov. Učiteľ
rozhoduje o tom, v ktorých častiach výučby použije informačné
a komunikačné technológie a kedy použije iné postupy. V tomto
je úloha učiteľa kľúčová a kompetencia posúdiť vhodnosť
určitého softvérového produktu či samotnej IKT pre výučbu sa
stáva dôležitým aspektom profesionality učiteľa. Oblasť
bezpečnosti a ochrany zdravia je pre žiakov významná nie len
z pohľadu ich odbornej prípravy vo vyučovacom procese, ale
ide najmä o získavanie potrebných vedomostí a zručností pre
potreby ich pracovnej činnosti po skončení formálneho
vzdelávania v praktickom živote.

Bezpečnostné a zdravotné označenie
V pedagogickej praxi sa stretávame s prípadmi, kedy je
potrebné určitým spôsobom overiť vedomosti a zručnosti žiakov
z oblasti BOZP, a to preukázateľným spôsobom v zmysle
platných predpisov. Najmä, ak dôjde k vážnemu školskému
úrazu, je predmetom vyšetrovania príslušných orgánov aj
existencia dokladu o poučení a následnom preverení vedomostí
z oblasti BOZP. Na tento účel môže učiteľ využiť dostupné
softvérové aplikácie na tvorbu testových úloh, a tak zefektívniť
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Obrázok 2 Testová úloha priraďovacia
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VÝČBOVÉ PROJEKTY (ZDÔRAZŇUJÚCE PRINCIPIÁLNU A APLIKAČNÚ PODSTATU)
NA PLATFORME FLASCH ANIMÁCIÍ
TEACHING PROJECTS (EMPHASIZING THE ESSENCE AND APPLICATION) BASED ON FLASCH ANIMATION
Milan BERNÁT, Mária CSATÁRYOVÁ
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 zúžitkovanie didaktického i odborného majstrovstva vyučujúceho.
Kľúčové slová: výučba odborných predmetov, interaktívna tabuľa, Flash animácia

Abstract: The paper presents the fundamental aspects of creating Flash animations and applications in teaching the curriculum in
technical subjects. In the article authors presented especially his own creation as applied in the teaching of technical subjects
advantage that gives the condition for the utilization of the didactic and professional mastery teacher.
Keywords: teaching technical and natural subjects, interactive whiteboard, Flash animation
Úvod - piliere tvorby výučbových projektov

nazvaný " Technika a my". Platforma tvorby spomenutého
balíka je postavená na nasledujúcich inovačných pilieroch.
Prvým je použitie tzv. inteligentnej počítačovej grafiky, ktorý
umožňuje učivo vizualizovať až v stupni názornosti
nedosiahnuteľnej inak (teda tradičnou vizualizáciou napr.

Hlavnou úlohou nášho výskumu bolo vytvoriť balík Java
appletov a Flash animácií (didaktických programov tzv.
inteligentnej grafiky zvlášť vhodných pre interaktívnu tabuľu)
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demonštráciou na báze elektrického merania obvodov).
Podstatou stratégie prístupu k nášmu návrhu inovácie
súčasných systémov vizualizácie procesov a javov v učive nie je
"vytlačiť" v praxi didakticky osvedčené spôsoby vizualizácie
(napr. demonštrácia meraním na elektrostavebnici resp.
meracom prípravku) a nahradiť ich novými, ale práve naopak ponechať ich a iba ich v inovačnej báze organicky obohatiť
o nové inovačné prvky. Teda v konkrétnosti naďalej prioritou
ostáva, že čo je možné a vhodné demonštrovať meraním na
tradičnom reálnom meracom prípravku či elektrostavebnici tak
aj tak urobiť a čo presahuje spomenuté vizualizačné možnosti
prípravku či stavebnice realizovať virtuálne. Ďalší pilier
umožňuje didakticky orientovanú vizualizáciu obohatiť
o interaktivitu, ktorú je schopná sprostredkovať interaktívna
tabuľa. Nosný pilier tvorí tiež použitie prvkov koncepcie
projektovo-aplikačného vyučovania, ktorej účelom je dať
výučbe pragmaticko-praktický a v našom prípade hlavne
aplikačný zmysel (teória v praxi). Spomenutý zmysel majú
umocňovať aj názvy jednotlivých appletov balíka, ktoré začínajú
slovami - Ako pracuje/ funguje/ sa vyrába ... ? IKT dávajú
počítačovému simulovanie a animovaniu a ich aplikáciám vo
vyučovacom procese nebývalé možnosti. Práve ony boli pre nás
zdrojom tvorby novej kvality vizualizačnej platformy didaktickej
vizualizácie procesov a javov prebiehajúcich vo fyzikálnotechnických systémoch. Počítačové simulovanie a animovanie
umožňuje "predĺžiť ruku možností pre poznávanie" za rámec
prirodzených možností tradičných vizualizačných platforiem.
(Podrobnejšie pozri tiež ukážky z kľúčových sekvencií Flasch
animácií zobrazených na nasledujúcich obrázkoch obr.1-5).

umývačka riadu? Ako funguje automatická práčka? Ako funguje
automatická autoumývačka? Ako funguje elektronická siréna?
Ako fungujú elektronické varhany? Ako funguje zvonček s
melódiou? Ako funguje elektronický metronóm? Ako funguje
spojenie v mobilnej sieti? Ako funguje elektronická digitálna
ústredňa? Ako pracuje elektronická kalkulačka? Ako pracuje
elektronická pokladnica využívajúca snímač čiarového kódu
v obchode? Ako funguje elektronické vyhodnocovanie v hre
„šípky"? Ako funguje aritmeticko-logická jednotka počítača? Ako
funguje mikroprocesor? Ako pracuje klávesnica počítača? Ako
funguje ukazovateľ skóre na štadiónoch? Ako funguje
sedemsegmentový zobrazovač? Poznáš (elektrónovú) štruktúru
atómu germánia? Poznáš (elektrónovú) štruktúru atómu
kremíka a germánia ? Poznáš princíp formovania kovalentnej
väzby? Poznáš štruktúru kryštálovej mriežky kremíka ? Poznáš
ako funguje a kde sa najčastejšie používa termistor ? Poznáš
ako funguje a kde sa najčastejšie používa fotorezistor ? Poznáš
ako funguje a kde sa najčastejšie používa varistor ? Poznáš ako
náš ako funguje a kde sa najčastejšie používa varicap ? Poznáš
ako funguje a kde sa najčastejšie používa fotodióda ? Ako
pracujú polovodiče? Ako funguje polovodičová dióda? Ako
funguje pásmový model vodivosti tuhých látok? Ako sa vyrába
(premieňa) elektrická energia v jadrovej elektrárni? Ako sa
vyrába elektrická energia vo vodnej elektrárni? Ako sa vyrába
elektrická energia v tepelnej elektrárni? Ako funguje
fotovoltaická (slnečná) elektráreň ? Ako funguje striedač ? Ako
funguje výroba a rozvod elektrickej energie z elektrárne k
spotrebiteľovi? Ako funguje elektroinštalácia pre osvetlenie
lustra v obývačke? Ako funguje elektroinštalácia pre osvetlenie
dlhej chodby? Ako funguje elektroinštalácia pre osvetlenie
schodištia? Ako funguje žehlička v domácnosti? Ako funguje
prietokový ohrievač vody? Ako funguje elektrický bojler
(ohrievač vody)? Ako funguje elektrická chladnička? Ako
funguje varná kanvica? Ako funguje tradičný spínač osvetlenia
schodišťa v bytovkách? Ako funguje vysávač, Ako funguje
pohon mixera v domácnosti ?Ako funguje pohon holiaceho
strojčeka ?Ako funguje pohon sušiča vlasov ? Ako funguje
ovládanie detského autíčka riadeného nárazníkmi? Ako funguje
riadenie chodu výťahu? Ako funguje riadenie chodu žeriavu?
Ako funguje riadková schéma ovládania elektromotora pomocou
stýkača dvomi tlačidlami? Ako funguje ovládania stýkača z troch
rôznych miest? Ako funguje blokovanie a signalizácia dopravnej
linky? Ako funguje pohon električky? Ako funguje pohon
trolejbusu? Ako funguje nabíjačka batérií? Ako funguje dynamo
na bicykli? Ako funguje pohon snežného vleku? Ako funguje
pohon kolotoča? Ako funguje pohon lanovky? Ako pracuje
„fotobunka"? Ako funguje optopuška? Ako funguje hlásič
požiaru? Ako funguje bezpečnostná ochrana objektov
(bezkontakná)? Ako funguje bezpečnostná ochrana (kontakná)
predmetov napr. v galériách či múzeách? Poznáš ako funguje
a kde sa najčastejšie používajú snímače tzv. bezpečnostnej
ochrany objektov - magnetický snímač otvorenia dverí a okien,
PIR snímač požiaru, snímač dymu, snímač vlhkosti ? Ako
funguje „spúšťač vody na WC" ? Ako funguje riadenie chodu
„sušiča rúk" na WC? Ako pracuje stmievač osvetlenia? Ako
pracuje „audión" (zosilňovač zvuku)? Ako funguje zosilňovač
(zvuku) pre gitaru? Ako funguje „ploštica"(„špiónka")? Ako
funguje intercom (hlasitý telefón medzi miestnosťami)? Ako
funguje „elektronická pestúnka" („spievajúci nočník")? Ako
funguje domofón (domáci telefón)? Ako funguje „zosilňovač pre
nedoslýchavých" ? Ako funguje EKG ? Ako funguje EMG Ako
funguje EEG, Ako funguje detektor lži na princípe EEG? Ako
funguje bifeedback na princípe Alfa vĺn ?Ako funguje „optický
telefón"? Ako funguje „optická sieť? Ako funguje konvenčný
„drôtový" telefón? Ako funguje hybridný pohon automobilu ?
Ako funguje farebná (svetelná) hudba ? Ako funguje

2. Opis balíka výučbových projektov (zdôrazňujúcich
principiálnu a aplikačnú podstatu) na platforme
Flasch animácií
Aj keď tvorba a aplikácia jednotlivých appletov a animácií
vychádza z učebných osnov pre výučbu niektorých technických
a prírodovedných predmetov na ZŠ, SOŠ, SPŠE pokojne ju
možno charakterizovať ako názorné zobrazovanie "okolitého
sveta (elektro)techniky a informatiky pre "každého". Portfóliom
pre tvorbu balíka sú prevažne elektrické schémy obsiahnuté v
návodoch k žiackym školským elektrotechnickým stavebniciam,
ku ktorým modely tvoria zároveň virtuálnu platformu, ktorá
umožňuje "predĺžiť ruku možností poznávania" za rámec
možností stavebnice. Spomenutý balík sa stáva doplnkom
stavebnice, ktorý predlžuje jeho vizualizačné možnosti až za ich
prirodzené hranice. Z dôvodu obmedzeného rozsahu tohto
článku vyberme aspoň niektoré názvy (celok by mal obsahovať
celkovo okolo 300 appletov): Ako funguje elektronický teplomer
na meranie teploty ľudského tela? Ako funguje osobná
elektronická váha či váha v obchode? Ako funguje elektronický
tlakomer na meranie krvného tlaku? Ako funguje elektronický
barometer ? Ako funguje elektronický vlhkomer vzduchu? Ako
funguje CD prehrávač? Ako funguje CD nahrávač? Ako funguje
elektronická svetelná reklama? Ako funguje osvetlenie
„blikajúceho" vianočného stromčeka? Ako funguje blikajúce
zadné svetlo na bicykli? Ako funguje elektronický zámok na
kód? Ako funguje automat na predaj lístkov MHD? Ako funguje
automat na nápoje? Ako funguje elektronické riadenie chodu
semafórov na križovatke? Ako fungujú elektronické digitálne
stopky? Ako funguje elektronický budík? Ako funguje
elektronické meranie času na atletickom ovale? Ako funguje
automatická triedička zásielok na pošte? Ako funguje
elektronický otáčkomer na bicykli? Ako funguje elektronické
spočítavanie peňazí ? Ako funguje časový spínač pre spínanie
elektrických spotrebičov? Ako funguje elektronická „hracia
kocka"? Ako funguje hrací automat? Ako funguje automatická

55

Časopis Technika a vzdelávanie, 4, 2015, č. 2
obrázok 1. Flash animácia (vybrané kľúčové sekvencie) – Ako
funguje automat na nápoje – riadený mikroprocesorom?
(PLC/PLD) – tento logický automat ako aj iné je tvorený tak v
"pevnej logike" ako aj v "programovanej logike". Pozri .
obrázok 1.

elektroakustická repro sústava ? Aký je princíp frekvenčného
analyzátora ľudskej reči ? Vieš aká je podstata LCD
zobrazovania ? Poznáš ako funguje jednocestný jednofázový
usmerňovač ? Poznáš ako funguje a kde sa najčastejšie používa
dvojcestný jednofázový usmerňovač ? Poznáš ako funguje
a kde sa najčastejšie používa Graetzov usmerňovač ? (Pozri aj

Obrázok 1 Flash animácia (vybrané kľúčové sekvencie) – Ako funguje automat na nápoje – riadený mikroprocesorom? (PLC/PLD)
Záver
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Na záver príspevku je potrebné dať do popredia tú skutočnosť,
že prostriedky tzv. „inteligentnej grafiky" ktoré predkladaný
projekt obsahuje, sú aplikovateľné aj v technickej
výchove/technike na ZŠ včítane jej prvého stupňa, ďalej SOŠ
a významné uplatnenie nájdu aj v predmete školského kurikula:
Ako veci fungujú ? a napokon i v mimoškolskej technickej
výchove detí a mládeže bez ohľadu na vek.
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VÝZNAM KOMUNIKÁCIE PRI PLNENÍ CIEĽOV PODNIKOVEJ POLITIKY BOZP
THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN MEETING THE GOALS OF THE COMPANY´S OSH POLICY
Viera TOMKOVÁ
Abstrakt
Podniková politika pre bezpečnosť a ochranu zdravia (BOZP) je písomný dokument obsahujúci hlavné ciele, zámery a stratégiu
podniku s cieľom eliminovať úrazovosť na pracovisku a zamedziť vzniku chorôb z povolania u zamestnancov. Článok prehľadne
poukazuje na význam efektívnej komunikácie v podniku, najčastejšie uplatňované metódy informovania zamestnancov v podnikovej
hierarchii ako aj prehľad a stručnú charakteristiku základných odborných písomných dokumentov, bez ktorých by nebolo možné
realizovať podnikovú politiku BOZP na jednotlivých pracoviskách.
Kľúčové slová: podniková politika, komunikácia, prezentácia, oboznamovanie, písomná dokumentácia v BOZP
Abstract
The company´s policy concerning the occupational safety and health (OSH) is a written document that includes the main goals,
intentions and strategy of the company with the aim to eliminate the accident rate at work and prevent occupational diseases among
employees. The paper clearly highlights the significance of effective communication in the company, the most frequently applied
methods of informing the employees in the company hierarchy as well as an overview and brief characteristics of the basic professional
written documents, which are inevitable in order to implement the company´s OSH policy at individual workplaces.
Key words: company´s policy, communication, presentation, informing,written OSH documentation
Úvod

a zdroje na dosiahnutie stanovených cieľov. Program realizácie
politiky BOZP obsahuje konkrétne úlohy, s konkrétnymi
termínmi a zodpovednosťami. Kým podniková politika je
dokument s dlhodobejšou platnosťou (okolo troch rokov),
program jej realizácie sa stanovuje na kratšie obdobie –
spravidla na jeden rok.
Z uvedeného vyplýva, že pri realizácii podnikovej politiky je
potrebná vzájomná komunikácia medzi zamestnancami,
zamestnancami a zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť,
bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany,
vedením podniku a obchodnými partnermi. Aby komunikácia
viedla smerovala k požadovaným výsledkom, musí sa prenos
informácií uskutočňovať v rámci organizácie cez rôzne
komunikačné kanály (komunikácia tvárou v tvár, písomná
komunikácia, komunikácia cez komunikačné média: telefón,
rozhlas, televízia, CD, DVD nosič, Internet, a pod.). Zámerom
správnej komunikácie je zabezpečiť, aby primerané informácie
o BOZP boli poskytované v organizácii všetkým, ktorí ich
potrebujú. Informácie sú zamestnancom poskytované nie len
ústnou formou, ale aj písomnou formou. Medzi najčastejšie
formy informovania zamestnancov o politike BOZP patria:
 časopisy vydávané v rámci podniku,
 vývesné tabule,
 elektronická podniková pošta,
 zhromaždenia zamestnancov s vedením podniku,
 porady,
 schránky na pripomienky a sťažnosti zamestnancov
 školenia.
Ako sme už uviedli, komunikácia pri plnení úloh politiky BOZP
prebieha rôznymi smermi:
a) od vedenia podniku k zamestnancom,
b) od zamestnancov k vedeniu podniku,
c) komunikácia medzi zamestnancami na rovnakej pozícii a na
rovnakej úrovni riadenia podniku.

Pri zabezpečovaní politiky BOZP je zamestnávateľ povinný
zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri
práci. To znamená, že zamestnávateľ je povinný vykonávať
mnoho činností, ktoré vyplývajú zákona č. 124/2006 Z. z., kde
sú v § 6 podrobne uvedené Všeobecné povinnosti
zamestnávateľa. Z hľadiska významu komunikácie v BOZP je
zrejmé, že pri plnení stanovených povinností musí
zamestnávateľ komunikovať so zamestnancami písomnou, a aj
ústnou formou. Medzi jeho úlohy patria napríklad: vypracovanie
písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých
vykonávaných
činnostiach
zamestnancami,
písomné
vypracovanie koncepcie politiky bezpečnosti pri práci,
pravidelné oboznamovanie a informovanie zamestnancov nie
len s právnymi predpismi, ale aj zásadami bezpečného
správania sa na pracovisku, zabezpečenie vzdelávania
zamestnancov v rozsahu platných predpisov
a iné. Pri
komunikácii v BOZP je potrebné, aby zamestnávateľ vedel
správne a výstižne odovzdávať potrebné informácie a aby mal
v dostatočnej miere rozvinutú verbálnu a aj neverbálnu
komunikáciu. Pri presadzovaní politiky BOZP a šetrení možných
vzniknutých pracovných úrazov, musí byť dostatočne asertívny
a schopný jednať so zamestnancami. Aby komunikácia bola
efektívna, nemôže sa jednať len o jednosmernú komunikáciu,
ale o dvojsmernú, t. j. komunikáciu so spätnou väzbou.
Význam komunikácie na pracovisku so zreteľom na
politiku BOZP
V podnikovej komunikácii je základnom komunikácie zmena
smerujúca k plneniu jej dlhodobých zámerov a cieľov,
vyplývajúcich z podnikovej politiky BOZP. Pod pojmom
Podniková politika sa rozumie dokument obsahujúci základné
ciele, zámery a stratégiu podniku v oblasti proti úrazovej
prevencie. Predstavuje podnikovú filozofiu kultúry práce
a ochrany zamestnancov, prezentuje záväzky zamestnávateľa
a zamestnancov v oblasti zlepšovania bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. má
zamestnávateľ vypracovať koncepciu politiky BOZP (§ 6 ods. 1
písm. k) tiež program jej realizácie koncepcie BOZP (§ 6 ods. 1
písm. k), ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky, spôsob

V praxi hovoríme o dvoch základných druhoch komunikácie:
horizontálnej (komunikácia realizujúca sa medzi osobami na
rovnakej pozícií riadenia) a vertikálnej (komunikácia
prebiehajúca zhora nadol a opačne – od vedenia podniku
k zamestnancom a od nich k vedeniu podniku).
Efektivita komunikácie záleží do viacerých faktorov.
Najvýznamnejší z nich je funkčnosť komunikačného systému.
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Ak riadiaci pracovník nedokáže viesť komunikáciu, t. j.
rozprávať sa zo svojimi zamestnancami a tiež počúvať, znižuje
tým celkové výsledky, ktoré chcel komunikáciou dosiahnuť.
Ďalším
dôležitým
faktorom
ovplyvňujúcim
efektivitu
komunikácie pri realizácii podnikovej politiky BOZP je spätná

väzba (obr. 1). Pomocou spätnej väzby, ktorá má často len
neverbálny charakter, prichádzajú od prijímateľa signály, ktoré
vysielateľa informujú o tom, či jeho správa bola správne
dekódovaná a či prijímateľ danej informácií porozumel.

Obrázok 1 Model komunikačného procesu (Sedlák, M., 2007)
So zabezpečením plnenia úloh podnikovej politiky BOZP
v každej
organizácii,
inštitúcii
alebo
podniku,
súvisí
vypracovanie hlavných písomných dokumentov pre jednotlivé
pracoviská, ktoré musia byť vypracované v rámci jej realizácie.
Medzi základnú písomnú dokumentáciu na pracovisku patria
nasledovné dokumenty:
 Prevádzkovo bezpečnostné smernice: stanovujú pravidlá pre
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú
zamestnanci povinní dodržiavať pri vykonávaných prácach
a súvisiacich činnostiach. Smernice musia zohľadňovať
právne, legislatívne a technické požiadavky.
 Technická dokumentácia: určuje podmienky zabezpečenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre všetky technické
zariadenia. Technická dokumentácia musí byť vypracovaná
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 Dokumentácia z meraní a skúšok: väčšina technických
zariadení má predpísané skúšky a prehliadky v zmysle
platnej legislatívy, o ktorých musia byť vedené zápisy
predpísaným spôsobom.
 Požiarno - poplachové smernice: vymedzujú povinnosti
zamestnancov v prípade vzniku požiaru. Vypracováva ich
technik požiarnej ochrany na základne § 27 Vyhlášky MV
SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení vyhlášky
591/2005 Z. z.
 Požiarny štatút: predstavuje dokument, ktorý je súčasťou
dokumentácie ochrany pred požiarmi (§ 25 MV SR č.
121/2002 o požiarnej prevencii znení vyhlášky 591/2005 Z.
z.). Je záväzný pre všetkých zamestnancov organizácie, pre
ktorú bol vypracovaný.
 Dokumentácia ochrany pred požiarmi (požiarna kniha): je
vedená v písomnej podobe v súlade so zákonom č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov.
 Prevádzková dokumentácia: predstavuje písomný alebo
nákresový, podkladový materiál pre konanie v rámci
organizovanej činnosti podniku alebo inej ustanovizne, pre
chod technických a technologických zariadení, ako aj
výrobných a pracovných postupov.

dosiahnutá úroveň ľudských zdrojov. Ľudské zdroje svojou
prácou,
schopnosťami,
vedomosťami,
skúsenosťami
a tvorivosťou podmieňujú konkurenčnú spôsobilosť daného
podniku, organizácie alebo inštitúcie. Aby mohli ľudské zdroje
v podniku predstavovať konkurenčnú výhodu, musia byť
schopné na požadovanej odbornej a profesionálnej úrovni plniť
úlohy, ktoré vyplývajú z ich pracovnej pozície. To platí aj pri
zabezpečovaní úloh politiky BOZP v podniku a preto je potrebné
rozvíjať komunikačné zručnosti zamestnancov, ktorí sú v danom
podniku zodpovední na ich plnenie. V systéme riadenia politiky
BOZP má každý zamestnanec svoju pozíciu, na ktorej realizuje
jednotlivé úlohy vyplývajúce z platných legislatívnych predpisov.
Rozvojom komunikačných zručností každého zamestnanca, či už
vo vedení podniku alebo bežného zamestnanca vo výrobe, sú
rozvíjané tie oblasti ľudských zdrojov, ktorým je venovaná
minimálna pozornosť. Ako sme poukázali v príspevku,
komunikácia v podniku sa realizuje v dvoch základných smeroch
(horizontálnom a vertikálnom), pričom oba smery využívajú na
prenos informácií rovnaké formy informovania ostatných
zamestnancov, ktoré vďaka vizualizácii sú efektívnejšie ako len
ústna komunikácia. Preto je potrebné zámerne rozvíjať
schopnosť zamestnancov komunikovať pomocou všetkých
uvedených foriem, aby bolo možné efektívne realizovať politiku
BOZP v danom podniku.
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UŽITÍ ELEKTROSTAVEBNICE „BOFFIN“ VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
USE OF ELECTRO CONSTRUCTION SET „BOFFIN“ IN VOCATIONAL EDUCATION
Ladislav RUDOLF, Elżbieta SAŁATA
Abstrakt
Příspěvek se zabývá zařazením moderní elektrostavebnice „Boffin“ do výuky předmětů, zaměřených do oblasti elektrotechniky
a elektroniky. Vzdělávání technikou je trend, o kterém všichni píšou a mluví. Technika v tomto dělá pokroky a žáci kolem sebe vše
vnímají. Tuto oblast vyplnily zčásti elektrostavebnice, které můžou v různých zapojeních předvádět smysluplná zařízení, které dnešní
generaci zaujmou. Jednoduchou stavebnicí je „Boffin“ a v tomto článku jsou uvedeny základní její prvky a vybraná zapojení, kde jsou
prezentovány postupy, návody a principy funkce (Sałata, 2014, s.101).
Kľúčové slová: stavebnice, Odborné předměty, zadané úkoly, návody, principy funkce
Abstract
The paper deals with a modern electro construction set Boffin implementation into an education focused on electro technics and
electronics. The education is a trend, all technology makes development and pupils perceive everything around them. Construction sets
can demonstrate devices that can attract today generation´s attention. The simple set is Boffin and the paper deals with basic
elements and chosen connections, there are presented sequences, instructions and principles of the function.
Key words: construction set, vocational subjects, given tasks, instructions, principles of the function
Úvod

jsou v článku volena tak, aby se dala jednoduše realizovat
a ukázala funkci zařízení z běžného života. K tomuto účelu je
představena vybraná elektrostavebnice „Boffin“. Existují i další
stavebnice ale v rámci rozsahu článku je výběr stavebnic
orientován pouze na jednu vybranou s názvem „Boffin“. Tato
stavebnice je na českém trhu cenově dostupná a pro práci s ní
není potřebné mít hluboké teoretické znalosti.

V dnešní době tvoří technický pokrok různá zařízení
a technologie, které usnadňují běžný život člověka. Jedná se
o technologie, které využíváme ve všech oborech moderního
světa. K této rozvinuté oblasti však potřebujeme kvalifikované
pracovníky, kteří v budoucnu se stanou výzkumníky
a odborníky. K zájmu o techniku potřebujeme však v populární
podobě motivovat již děti v předškolním věku. Nejlepší je začít
s technikou již v mateřské škole, kde děti teprve začínají
objevovat věci kolem nás. Na trhu máme nejrůznější
stavebnice, kde populární formou můžeme dětem ukazovat
funkce zařízení, které znají z každodenního života. Například se
jedná o technické celky jako je rádio, solární alarm, pouliční
lampa a jiné technologické sestavy. Technická zařízení, která se
ve světě dětí objevují, tvoří širokou oblast nejrůznějších
činností. V článku jsou uvedena zapojení, která se dají aplikovat
pomocí moderních elektrostavebnic. Jedná se hlavně o motivaci
dětí, mládeže a studentů technických oborů. Jednotlivá zapojení

Orientace v systému elektrostavebnice BOFFIN
Jak se stavebnicí pracovat? V sadě systému Boffin jsou
součástky, které mají různé barvy a jsou označeny písmeny
a čísly v kolečku. Každá součástka je zespodu opatřena
kontakty tzv. ,,cvočky“, které slouží pro sestavení různých
elektrických a elektronických obvodů. Ukázka součástek
a propojovacích cvočků je uvedena na obr. 1. Stavebnice Boffin
je ideální učební pomůckou pro podporu výuky učiva
o elektrické energii, která se doporučuje vyučovat již ve 4.
ročníku základní školy (Bernát, Bernátová 2014, s.62).

Obrázok 1 Ukázka označení vybraných součástek a propojovacích cvočků
Vybraná zapojení, realizovaná pomocí elektrostavebnice
BOFFIN

dostupnou rozhlasovou stanici až do frekvence 108 MHz.
Tlačítko R slouží k resetování frekvence a znovunastavení
frekvence na 88 MHz. Při oživování zapojení rádia začneme tím,
že nejdříve zapneme páčkový vypínač (S1) a stiskněte tlačítko R
(frekvence se nastaví na 88 MHz). Dále pak stiskneme na
frekvenčním modulu tlačítko T. Modul začne vyhledávat nejbližší
dostupnou rozhlasovou stanicí. Jakmile ji najde, zastaví
vyhledávání a stanice je slyšet z reproduktoru (SP). Další
stiskem tlačítka T můžeme ladit další stanice, až do frekvence
108 MHz. U tohoto zapojení můžeme nastavovat hlasitost
pomocí nastavitelného odporu (RV), který řídí množství signálu
do integrovaného obvodu zesilovače (U4). Ukázka zapojení

FM rádio s možností nastavení hlasitosti
Rozhlasový přijímač patří mezi běžně užívané zařízení, které
v dnešní době bývá součástí komunikačního prostředku jako je
mobilní telefon. Takové zařízení si žáci a studenti mohou
z jednotlivých dílů obvod sestavit a následně poznají co pro
funkci rádia je potřebné mít k dispozici. V následujícím textu je
popsána funkce a postup sestavení rádia. Frekvenční modul
obsahuje ladící obvod T, který začne vyhledávat nejbližší
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předmětů, kde aplikujeme principy z oblasti elektroniky (Rudolf,
2015, s.22).

pomocí dílů stavebnice Boffin a skutečného pohledu na rádio je
uvedena na obr. 2. Sestavování rádia pomocí modulů
elektrostavebnice Boffin je vhodné i pro studium odborných

Obrázok 2 Ukázka sestaveného rádia a skutečného pohledu jak obvod vypadá

Solární alarm

v následujícím textu. Na měřicím přístroji (M2) nastavíme měřící
rozsah na 10 mA. Tlačítko vypínače (S1) zůstane v poloze OFF
a necháme dopadat na solární článek (B2) jasné světlo tak, aby
měřicí přístroj ukázal hodnotu „10“ nebo vyšší. Pak zapneme
páčku vypínače (S1) a uslyšíme zvuk (alarm). Při změně
intenzity světla dopadající na solární článek (B2) se bude také
měnit hlasitost alarmu, čím menší intenzita světla tím nižší zvuk
bude vycházet z reproduktoru (SP) (Rudolf, 2015, s.32).

Solární technika, kde využíváme přeměnu světelné energie na
elektrickou má uplatnění ve vzdělávání a praxi. Některé
technologické systémy a zařízení by nemohly bez přeměny
energie světelné na elektrickou fungovat. Např. družice
v kosmu jsou závislé na slunečním záření. Ukázka vybraného
obvodu a jeho skutečného náhledu je uvedena na obr. 3.
Postup sestavení a odzkoušení solárního alarmu je popsán

Obrázok 3 Ukázka sestaveného solárního alarmu a jeho skutečného náhledu

Princip funkce pouliční lampy

osvojených vědomostí, což má zásadní význam pro vytváření
dovedností. Obecně lze dovednost chápat jako učením získanou
dispozici ke správnému, rychlému a úspornému plnění určitého
úkolu konáním určité činnosti vhodnou metodou. To, že žák
a student ví jak obvod zapojit a dokáže si vybavit patřičné
schéma zapojení, ještě neznamená, že jej opravdu dokáže
prakticky zrealizovat. Vedle osvojených vědomostí je zapotřebí
rozvíjet i složku dovednostní. Elektrotechnické stavebnice
podporují zejména rozvoj dovedností ve čtení a kreslení
elektrotechnické dokumentace, schémat a náčrtů, dovednosti
v navrhování pracovních postupů, pracovní senzomotorické
dovednosti, dovednosti v měření a kontrole, dovednosti ve
zjišťování závad a jejich příčin a v navrhování opatření k jejich
odstranění. V článku uvedená elektrostavebnice BOFFIN splňuje
velmi přísná kritéria z bezpečnosti provozu a hlavně nabízí velké
množství zapojení, která ověřují principy technologických celků
z praxe. Má své uplatnění jak pro studium odborných předmětů,
tak i ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže různých
věkových kategoriích (Dostál, 2008, s. 23).

Třetí ukázkou zapojení je princip pouliční lampy, kterou opět
sestavíme pomocí modulů stavebnice BOFFIN. Jedná se
o zařízení, které všichni známe z běžného života a používá se
v rámci osvětlení měst a obcí. Systém a princip pouliční lampy
je uveden v následujícím textu. Po sepnutí vypínače s páčkou
(S1) nastavíme regulovatelný odpor (RV) do pozice tak, aby
lampa (L2) mírně svítila. Následně pomalu zastiňujeme
fotorezistor (RP) a uvidíme, že se začíná lampa rozjasňovat.
Pokud necháme na fotorezistor (RP) dopadnout více světla,
světlo žárovky se postupně tlumí až do úplného zhasnutí.
Ukázka zapojení a náhledu je uvedena na obr. 4. Ověření
principu je opět vhodné pro studium odborných předmětů
(Rudolf, 2015, s.24).
Užití tématu elektrostavebnic ve výuce odborných
předmětů
Elektrotechnické stavebnice neumožnují žákům pouze vnímání,
nýbrž mohou i aktivně s jednotlivými prvky stavebnic
manipulovat, přeskupovat a uspořádávat za současného využití
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Obrázok 4 Ukázka sestavené pouliční lampy a jejího skutečného náhledu
Záver

Technologiczno-Humanistycznego, Radom, s. 221. ISSN 16-415278. ISBN 978-83-7351-404-1.

Článek měl ukázat využití vybrané elektrostavebnice BOFFIN ve
vzdělávacím procesu. Jsou zde nastíněny technické oblasti, kde
se dají aplikovat obvody pomocí stavebnice. Sestavení obvodů
spočívá ve využití komponentů stavebnice, ověření funkce
a představě, kde se tento princip užívá v praxi.
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SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ MOŘÍ
CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF ENERGY USE OF SEAS
Pavel DOSTÁL
Abstrakt
Příspěvek shrnuje informace o současném stavu energetického využití moří a oceánů a realizovaných a současně připravovaných
relevantních projektech v této oblasti včetně zařazení do předmětu Stroje a zařízení na Ostravské univerzitě.
Klíčové slova: energie, energetika, energetické využití moří, energetické stroje a zařízení
Abstract
The paper deals with information of current state of energy use of seas and oceans and also it deals with realized and prepared
relevant projects in this area – implementation into the subject Machines and Devices at the University of Ostrava including.
Key words: energy, power engineering, energy use of seas, power machines and devices
Úvod

snižování závislosti na dovozu energetických surovin a snižování
emisí skleníkových plynů.

Moře a oceány jsou obrovským rezervoárem energie, který
v současnosti hraje v globálním energetickém mixu poměrně
malou roli. Perspektiva růstu významu tohoto segmentu
energetiky (a s tím souvisejících příležitostí pro průmysl a vědu)
je mimo jiné podtržena její shodou s důležitými prioritami
energetické politiky Evropské unie, jako je udržitelnost,

Energetické využití moří v předmětu Stroje a zařízení na
Ostravské univerzitě
Předmět Stroje a zařízení je jako povinný zařazen do studijních
plánů oboru Učitelství odborných předmětů se zaměřením
Strojírenství a elektrotechnika a oboru Učitelství technické
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výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Jedním z důležitých témat tohoto
předmětu je energetika s orientací na energetické stroje
a zařízení. Ve středoevropském kontextu nepatří problematika
energetického využití moří a oceánů k nejhlavnějším, například
i v základním studijním textu tohoto předmětu (1) je tomuto
tématu věnována jen stručná zmínka. Nicméně toto téma nabízí
řadu didaktických možností, vyplývajících z jeho specifik.
K základním rysům tématu patří minimální vstupní znalosti
studentů, vysoká perspektivnost oblasti a široká škála principů
umožňujících energetické využití moří a oceánů. Jako vstupní se
nabízí metoda brainstormingu, kdy studenti nejprve generují
nápady související se základními fyzikálními principy
umožňujícími využít tento obrovský zásobník energie, postupně
se přechází k návrhům řešení technických problémů, které
potenciální využití jednotlivých principů přináší. Studenti
obvykle nejčastěji uvádějí offshore využití energie větru a další
relevantní principy (využití slapové energie, energie vlnění…),
ale zaznívají například i nápady na využití energie mořské
biomasy či blesků. Za dobu své pedagogické praxe jsem se
nesetkal s tím, že by student navrhoval využití principu osmózy.

hladinou budována podmořská proudová farma podobná
farmám větrným. V roce 2016 by měla být uvedena do provozu
1a fáze projektu se čtyřmi turbínami o výkonu 4 x 1,5 MW
a průměry rotorů 18 m (tři od firmy Andritz Hydro Hammerfest
a jedna od firmy Atlantis Resources), jejichž třílistý rotor je
podobný rotorům větrných elektráren. Jejich umístění je takové,
aby lopatky turbín byly vždy minimálně 8 m pod hladinou.
V dalších fázích projektu je uvažováno s instalovaným výkonem
až 398 MW (6).
Dalším zajímavým projektem využívajícím povrchové
přílivové proudy je SeaGen u Strangfordu v Severním Irsku, kde
byla v roce 2008 uvedena do provozu elektrárna s dvěma
turbínami o výkonu 2 x 600 kW s průměry rotorů 16 m (7).
Využití energie mořských vln
V této oblasti existuje asi největší množství nejrůznorodějších
projektů v naprosté většině s nižšími instalovanými výkony
nedosahujícími řádů MW. Vlnové elektrárny nejčastěji využívají
k roztáčení turbíny tlakovou energii nejrůznějším způsobem
stlačovaného vzduchu nebo vody, nebo polohovou energii vody,
ale jsou i jiné konstrukce. Tato problematika by svým rozsahem
vydala na samostatný článek.

Větrné elektrárny
V současnosti jsou hlavními zařízeními využívanými ke
generování elektrické energie z přibližně 71 % povrchu Země,
které pokrývají moře a oceány, větrné elektrárny. Princip
a technologie využívané k výrobě elektrické energie ve větrných
elektrárnách jsou poměrně známé a na moři se oproti pevnině
liší
především
v ukotvení
stožáru,
případně
volbou
konstrukčních materiálů. Většina větrných farem je postavena
v mělkých vodách, přestože přibývají různé konstrukce
plovoucích větrných elektráren.
V roce 2014 bylo v Evropě připojeno do sítě 408 nových
offshore větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu
1483 MW, jejich celkový instalovaný výkon tak v Evropě
překročil 8000 MW v cekem 74 větrných farmách v 11 zemích
(2).
Na výrobě offshore větrných elektráren se podílí několik
českých firem – například VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Využití tepelné energie
Světové oceány jsou samozřejmě obrovským rezervoárem
tepelné energie, kterou je možné využívat k vytápění pomocí
tepelných čerpadel.
K výrobě elektřiny existují elektrárny OTEC (Ocean Thermal
Energy Conversion System) využívající teplotního spádu
především v tropických mořích. Princip činnosti OTEC spočívá
v čerpání pracovního média z hloubek oceánu pod hranicí
termokliny (řádově stovky metrů), které je ohříváno teplou
povrchovou vodou k bodu varu. Vniklá pára roztáčí turbínu
(která pohání generátor) v parním kondenzačním cyklu
obdobném jako například u uhelných elektráren. OTEC můžou
být založeny buď na uzavřeném cyklu, kdy pracovním médiem
je kapalina s nízkým bodem varu nebo na otevřeném cyklu, kde
je pracovním médiem mořská voda vři velmi nízkých tlacích,
případně na cyklu hybridním. Umístění elektrárny může být na
pevnině, v mělkém moři, nebo jako plovoucí.
Od roku 1930, kdy bylo na Kubě spuštěno první OTEC
zařízení generující 22 kW elektrického výkonu (8) (bylo zničeno
bouří), bylo realizováno několik projektů a ještě mnohem více
jich bylo plánováno. Nejznámější je asi OTEC zařízení na Havaji,
které mělo výstupní elektrický výkon až 250 kW (9).
V současné době vyrábí elektřinu pouze jedno zařízení OTEC
na Okinawě s maximálním výkonem 50 kW, které slouží
především jako vědecké pracoviště (10), nicméně je
připravováno nebo
již
rozestavěno mnoho projektů
s instalovaným výkonem až v řádu desítek MW, například na
Havaji (9), na Okinawě (10), na Bahamách (11), v Číně (12)
a na dalších místech.

Přílivové elektrárny
Princip činnosti přehradních přílivových elektráren spočívá
v přehrazení zálivu a využití výškového rozdílu hladin mezi tímto
zálivem a volným mořem způsobeným přílivem a odlivem. Voda
je střídavě napouštěna do zálivu a vypouštěna ze zálivu přičemž
roztáčí turbíny. Přestože existuje množství projektů, autorovi je
známo pouze 7 v současnosti provozovaných přehradních
přílivových elektráren s celkovým instalovaným výkonem
522 MW (3). Důvodem jsou především vysoké investiční
náklady, zásahy do životního prostředí, ale také periodicita jevu
a z ní vyplývající periodicita výroby elektřiny. Asi nejznámější
elektrárna tohoto typu zahájila provoz v roce 1966 v Bretani
u ústí řeky Rance s 24 reverzními turbínami a instalovaným
výkonem 240 MW (4).
Česká pobočka firmy Huisman se podílí konstrukcí, výrobou
a testováním hydraulického systému k ovládání turbín na
projektu
přílivové
elektrárny
instalované
na
pilířích
protipovodňové zábrany Oosterschelde v nizozemské provincii
Zeeland (5 turbín o celkovém instalovaném výkonu 1 MW).
Testování sestavené elektrárny by mělo proběhnout do konce
roku 2015 (5).
Jinou perspektivní metodou s nižšími investičními náklady je
využití proudů, které příliv vyvolává v mělkých mořích.
Zajímavým příkladem je skotský projekt MeyGen. Na šelfu mezi
severním výběžkem skotské pevniny a ostrovem Stroma je pod

Energetické využití osmózy
Osmóza je jev založený na principu vyrovnání koncentrací, při
něm dochází k jednosměrnému pohybu kapaliny přes
polopropustnou membránu (v přírodě například přes buněčnou
membránu). V roce 2009 byla uvedena do provozu v Norsku
osmotická elektrárna, v níž je k polopropustné membráně
(celkem 2000 m2) přiváděna slaná voda z moře a sladká voda
z řeky, která se „tlačí“ přes membránu a tento tlak je využit
k pohonu turbíny. Výkon je pouze 4 kW, zařízení slouží
především jako experimentální v souvislosti s přípravou dalších
projektů (13).
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Závěr
Energetické využití moří a oceánů je významnou technickou
oblastí, o níž by měli být studenti v současném globalizovaném
světě přiměřeně informováni. I ve středoevropských zemích je
perspektivní příležitostí pro průmysl a související vědu
a výzkum.
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TVAROVÁ PAMĚŤ KOVŮ JAKO INOVAČNÍ TÉMA VÝUKY TECHNOLOGIÍ A REALIZACE
VÝUKOVÉHO PLAKÁTU PRO POPULARIZACI VĚDY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
METALS SHAPE MEMORY AS AN INNOVATION TOPIC OF TECHNOLOGICAL
EDUCATION AT PRIMARY SCHOOLS
Václav TVARŮŽKA
Abstrakt
Článek popisuje problematiku a řešení integrace tématu tvarové paměti kovů do výuky technologických předmětů pro základní školu.
Toto téma souvisí s výukou materiálů a zejména krystalické struktury kovů. Materiály s tvarovou pamětí označované zkratkou SMA
(Shafe Memory Alloys) jsou běžně používány v moderních technologických systémech, které používáme v domácnosti. Vysvětlení jejich
principu umožňuje integrovat poznatky materiálového inženýrství do výuky a otevře možnosti řešení problémových úloh v technické
praxi. Aplikace tohoto tématu je podpořena praktickou ukázkou a realizací výukového posteru. Na toto zadání navazuje pedagogický
výzkum. Toto téma bylo realizováno díky klíčové aktivitě 4 v rámci projektu Okna vědy dokořán.
Klíčové slova: SMA, materiály, procedurální znalosti, technická výchova
Abstract
The paper deals with issue and solving of integration of the metals shape memory topic into technological subjects for primary schools.
This topic relates with materials teaching and mainly with a crystal structure of metals. The materials with the shape memory (SMA Shape Memory Alloys) are usually used in modern technological systems at home. The explanation of their principle enables to
integrate knowledge of material engineering into an education and it can open possibilities of problem task solving in technical
practice. The application of this topic is supported by a practical demonstration and realisation of the educational poster. The
pedagogical research is following. This topic was carried out within the key activity No.4 of the project "Okna vědy dokořán" (Windows
of Science Opened Wide).
Key words: SMA , technical education , work topics, procedural knowledge
Úvod

1951 u slitiny zlato – kadmium, AuCd. Většího významu tento
jev nabyl teprve v roce 1963, kdy byl tento jev pozorován na
slitině NiTi s názvem NiTinol. Praktické aplikace tvarové paměti
jsou již dnes často používány. Žáci je znají z oblasti ortodoncie,
termoregulačních vodovodních baterií, z oblasti kardiologie, či

Efekt tvarové paměti je pozorovatelný především u kovových
slitin, ale podobný efekt můžeme pozorovat u plastů, či
keramik. Tvarová paměť kovů byla poprvé byl objevena v roce
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chirurgie, rovněž z článků populárně naučných časopisů,
encyklopedií a internetových zdrojů. Toto téma je z hlediska
výuky technologií velmi nosné, neboť umožňuje vysvětlit
principy vnitřní struktury látek a možnosti aplikace jako
„mikromotorů“ a podobně.
Obecný princip tvarové paměti
Jev tvarové paměti je zapříčiněn změnou tvaru krystalické
mřížky vlivem změny teploty. Atomy mají tendenci udržet se
v energeticky nejvýhodnějším stavu, a proto se vždy
přeorientují do krystalické mřížky, která je za daných podmínek
energeticky nejúspornější. Pokud atomům slitiny něco
v přechodu brání, dokáží vyvinout značnou sílu a rychlost
(v závislosti na teplotě), aby se dostala do té krystalické
struktury, která je pro ni za daných podmínek nejvhodnější.
Paměťový efekt kovů byl později objeven i v dalších slitinách: 3
Cu . Al, 3 Cu . Zn (běžná mosaz, tvarová paměť se objevuje až
v nízkých teplotách), Cu-Al-Ni, Cu-Al-Mn, Ni-Ti-Cu, Ni-Ti-Hf
a mnoho dalších. Všechny tyto slitiny patří do skupiny
intermetalik, což jsou sloučeniny dvou a více kovů, které mají
uspořádanou krystalickou strukturu. Zvláštní jevy slitin, jako
například tvarová fixace, odolnost proti kyselinám nebo nízká
tepelná vodivost, se u nich většinou vyskytuje jen
v limitovaných hodnotách poměrů kovů a to nejčastěji pokud
jsou poměry atomů kovů ve slitině malé celočíselné hodnoty.
Proto se také požívá pro značení jednotlivých slitin chemické
specifické značení jako CuSn3 nebo Ni2MnGa. Toto značení je
z pohledu chemické terminologie nesprávné, nicméně se
používá jako „terminus technicus“. Kovy s vlastností tvarové
paměti se nazývají SMA, tzn. en: Shape memory alloy.
Další zajímavou vlastností je specifická elastická deformace
u těchto slitin. Zatímco u běžných kovů vratná (elastická)
deformace nepřesahuje 1%, u kovů s tvarovou pamětí může
plně vratná deformace dosahovat až 15%. To má v praxi
ohromné využití a je to jedna z velkých předností těchto kovů.

Obrázek 1 Princip tvarové paměti. (Obrázek Zdeněk
Abendroth).
Výukový plakát
Pro vysvětlení principu SMA materiálu jsme vyrobili výukový
plakát. Tento plakát může sloužit jak pro výklad, tak jako další
výukové médium pro zájemce. Využili jsme možnosti grafického
zpracování profesionálním grafikem. Grafické zpracování
provedl grafik Zdeněk Abendroth – Abe art. Tato realizace
mohla být provedena díky projektu Okna vědy dokořán.
cz.1.07/2.3.00/45.0004. Viz obrázek 2.
Ověření v praxi
Toto téma jsme ověřili ve výuce žáků 5 a 6 třídy základních škol
a rovněž II ročník studentů Wichterlova gymnázia v Ostravě.
Ověření probíhalo v rámci projektu Okna vědy dokořán v rámci
aktivity „Technologický den. Hledali jsme optimální metody pro
výklad a sledovali reakce studentů. Vždy jsme položili
studentům problémový úkol vlastní aplikace tohoto principu do
praxe. Použili jsme i metodu Brainstorming. K vysvětlení
principu jsme rovněž použili modely motorů a mikro pohonů,
které se již běžně používají v modelářství. Důraz byl kladen na
vytvoření vlastní praktické zkušenosti, tedy na to, aby žáci si
mohli prakticky „osahat“ superplastický materiál, zahřát ho
nejen mechanicky, ale i různými způsoby transmise tepla.
Ohlasy žáků byly velmi pozitivní a budou zpracovány
v kvantitativním výzkumu.

Experiment se slitinou SMA
Pro efektivní výuku tohoto tématu jsme využili metody
experimentu. K experimentu jsme použili drát Nitinol o průměru
1 mm, s aktivační teplotou 45°C. Z ocelového plechu tloušťky 3
mm jsme si vyvrtáním uchycovacích otvorů vyrobili matrici, do
které jsme ocelovými sponkami uchytili a „zaformovali“
nitinolový drát ve tvaru houslového klíče. Takto zafixovaný drát
SMA jsme vyžíhali v keramické peci při teplotě 420°C. Po
dosažení žíhací teploty jsme drát v matrici schladili ve studené
vodní lázni. Při této proceduře došlo k přeskupení krystalické
mřížky jejíž princip je dokumentován obrázkem 1.
Drát vyjmeme z matrice a můžeme použít k demonstraci
funkce principu. Drát je v chladném stavu superplastický a lze
jej libovolně tvarovat. Po zahřátí ve vodní lázni, nebo nad
zdrojem tepla se vytvaruje do „naprogramovaného“ tvaru.

Závěr
Téma SMA materiálů se osvědčilo ve výuce jako velmi nosné.
Při výuce měli žáci možnost experimentovat, poznávat vlastnosti
krystalických struktur a aplikace využívající tvarovou paměť.
Výukový plakát s současné době je využíván k testování
účinnosti prezentovaného sdělení obrazem na základních
školách, které bude dále výzkumně zpracováno. Téma
umožňuje představovat poznatky vědy v širších souvislostech
a očekáváme, že přinese další pozitivní externality.
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Obrázek 2 Výukový plakát aplikace SMA materiálu.
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KYBERNETICKÉ POJETÍ ORGANIZACE PODNIKU
CYBERNETIC CONCETION OF COMPANY ORGANIZATION
Miroslav MERENDA
Abstrakt
Příspěvek se zabývá aplikací kybernetiky do systémového pojetí řízení podniku. Je zde poukázáno na prvořadý cíl průmyslové
kybernetiky, a to na plné rozvinutí schopnosti systémů osvojovat si optimální chování. Kybernetický systém je pevně skloubenou
soustavou informací, kdy hlavním znakem těchto systémů je, že pomocí získávání, přenosu, přijímání, uchování a zpracování informací
dokáží v určitých hranicích samostatně ovlivňovat procesy probíhající v systému.
Klíčová slova: kybernetika, systémové řízení, podnik, soustava informací
Abstract
The paper deals with application of cybernetics into system conception of company organization. There is highlighted the overriding
target of industry cybernetics – full development of system ability to learn optimal behaviour. Cybernetic system is a firmly combined
system of information – main sign of these systems is the ability to influence processes in system by gaining, transmission, accepting,
conservation and processing of information.
Key words: Cybernetics, management system, company, information system
Úvod

třístupňovitého schématu. Nejméně složité systémy můžeme
nazývat jednoduchými, ale dynamickými systémy. O systému,
který není jednoduchý, ale velmi komplikovaný a obsahuje
velmi rozvětvené vnitřní vazby řekneme, že je složitý, ale
popsatelný. Za třetí. Můžeme uvažovat o tak komplikovaných
systémech, které sice lze i nadále označovat za složité, ale nelze
je přesně a podobně popsat. Tyto systémy jsou neobyčejně
složité.
Dalším užitečným kritériem je rozdíl mezi determinovanými
a pravděpodobnostními systémy.
Pomocí
těchto
dvou
kritérií,
jednoho
ternárního
(jednoduchý, složitý, neobyčejně složitý) a jednoho binárního
(determinovaný, pravděpodobnostní) můžeme klasifikovat
systémy, obsahující celkem šest kategorií.

Počátky kybernetiky se soustředily kolem amerického
matematika Norberta Wienera, kdy skupina vědců kolem roku
1947 dospěla k závěru, že jejich společné úsilí vedlo k objevu
nové oblasti vědeckého výzkumu a tuto novou vědu nazvali
kybernetikou. N. Wiener ve své klasické práci osvětluje
vzrušující objev, který se tak začínal stále zřetelněji rýsovat, že
totiž skutečně existuje nějaký společný podklad pro řídící
mechanizmy v nejrůznějších vědních oborech.
Kybernetika je věda o sdělování a řízení. Aplikace této vědy
se týkají jakékoli oblasti zkoumání, např. techniky, biologie,
sociologie, ekonomie. Z teoretického hlediska se tato věda
zabývá obecnou teorií řízení, která abstrahuje od aplikací, a tím
je pro všechny tyto oblasti přiměřená.
Řízení je atributem systému, tj. vše, co se skládá
z vzájemně spjatých částí, budeme považovat za systém.
Systém, který chceme definovat, je systémem právě proto, že
obsahuje části, které jsou ve vzájemných vztazích a v jistém
smyslu tvoří uzavřený celek.
Vědecky zkoumat nějaký systém je speciálním úkolem.
Systém se skládá z n prvků. Kdybychom je nepovažovali za
systém, museli bychom provést n zkoumání, abychom zjistili,
jaký charakter má tato množina věcí. Jakmile však prohlásíme,
že tato množina věcí je systémem, musíme zkoumat nejen těch
n prvků, ale i n. (n-1) vztahů mezi nimi.
Tato okolnost je základním a teoretickým důvodem, proč
přesné a vyčerpávající zkoumání systémů je tak obtížné
a neobvyklé.

Řízení
Kybernetika se vztahuje na oblast neobyčejně složitých
a pravděpodobnostních systémů.
Hlavní znak přírodních řídících mechanismů tkví v tom, že to
jsou homeostaty. Homeostat je regulátor udržující hodnoty
nějaké proměnné v žádoucích mezích.
V homeostatu se udržuje kritická hodnota proměnné v žádoucí
úrovni pomocí mechanismu samočinné regulace.
Tato třetí charakteristika kybernetických systémů doplňuje
počáteční přehled o kybernetice, tj. zabýváme se v ní
zkoumáním neobyčejně složitých a pravděpodobnostních
systémů, které mají homeostatický charakter.
Již nyní můžeme formulovat obecný princip: kybernetický
systém není žádným volným seskupením prvků, ale pevně
skloubenou soustavou informací. Pro kybernetický systém je
charakteristický jednotný organismus.
Systémy tak nelze posuzovat podle jejich jevové stránky, nýbrž
podle jejich formální struktury jako reformační sítě realizující
množiny rozhodovacích funkcí.
Pro proces transformace, při němž se určitý druh systémů
přeměňuje v nějaký jiný druh, můžeme vybudovat zvláštní
logický systém, v němž lze takové transformace zkoumat.
Vhodnou analogii k jednomu z takových procesů nacházíme
ve 2. zákonu termodynamiky. Rozptylování lokalizované energie
se mění vzrůstem entropie. Při maximální entropii je celá
energie rovnoměrně rozložena. Podle tohoto modelu je řád
„přirozenější“ než chaos. Z tohoto důvodu je vhodné,
využíváme-li při zkoumání kybernetických systémů s jejich

Arbitrární klasifikace systémů
Systémy jsou definovány jako soubory vzájemně spjatých prvků
a stroje jako účelové systémy. Prvořadým cílem průmyslové
kybernetiky je plně rozvinout schopnost systémů osvojovat si
optimální chování. Abychom toho dosáhli, musíme si ujasnit,
jakým způsobem máme projektovat systémy, které by se
chovaly jako učící se stroje. V takovém systému musí procházet
přesně vymezená informace přesně stanovenými kanály, musejí
zde existovat bohaté vzájemné vazby a příznivé podmínky pro
vytváření zpětných vazeb a obvodů vícejednoznačné
transformace atd.
Složitost systému je bezpochyby užitečným kritériem.
Pomocí něho budeme moci uvažovat o systémech na základě
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tendencí k samočinné regulaci, která směřuje k dosažení
stability a organizovanosti, pojmu entropie.
Univerzálnost zpětné vazby
Samo slovo „zpětná vazba“ má ryze deskriptivní charakter.
Regulátor se zpětnou vazbou se chová téměř jako živá bytost.
Nepůsobí jen proti rušivým vlivům určitého typu, ale reguluje
rušivé vlivy jakéhokoli druhu. Je nezbytné pochopit, že tyto
principy se dají uplatňovat ve všech systémech, tj.
v pravděpodobnostních systémech i v systémech, které nepatří
do oblasti techniky. V deterministických systémech nacházíme
různé typy regulace a zpětná vazba je pouze jedním z nich.
Nejspolehlivější metodou regulace je však přímá vazba. Avšak
v případě pravděpodobnostních systémů je zpětná vazba
skutečně jediným účinným mechanismem, který nám umožňuje
regulaci lokalizovaných jednotek.
Základní principy kybernetických systémů v podniku
Ústředním problémem kybernetického zkoumání dynamických
systémů je analýza, popis a hodnocení způsobu chování
a procesu vývoje těchto systémů z hlediska stability
a ergodicity.
Takové postavení problémů je zároveň východiskem pro
řešení úloh tvorby a vývoje systémů a vzniká otázka, jaké
strukturální a funkční vlastnosti musí mít dynamický systém,
aby za daných a měnících se podmínek mohl fungovat
a především se sám stabilizovat.
Hlavní zásluhou kybernetiky je, že dokázala existenci
určitých struktur a funkčních principů, které umožňují uplatnit
způsob chování zaměřený na dosažení stability vývoje jako
celku.
Hlavním znakem těchto systémů je, že pomocí získávání,
přenosu, přijímání, uchování a zpracování informací dokáží
v určitých hranicích samostatně ovlivňovat procesy probíhající
v systému tak, že se tímto způsobem vytváří aktivní, cílový
způsob chování.
Dynamické systémy s tímto znakem mají samořídící
vlastnost, tj. schopnost udržovat za různých podmínek základní
parametry systému. Ve složitých podmínkách musí tyto
parametry dokázat řídit vývojový proces systému samostatně.
Kybernetika nezkoumá přímo materiální objekty ani
systémové vlastnosti objektů, které jsou specifické, ale zkoumá
systémové vlastnosti materiálních objektů ve všeobecné rovině.
Předmětem kybernetického zkoumání jsou především
dynamické systémy.
Ústředním problémem ve vysvětlování vlastností systémů je,
zda daný dynamický systém, ponechaný jemu vlastním
zákonům pohybu, je schopný udržet se za daných a měnících se
podmínek.
Je zásluhou kybernetiky, že dokázala, že realizace takového
chování dynamických systémů, které by „udrželo systém“a v určitých hranicích- by ho i „stabilizovalo“, vyžaduje určitou
strukturu a způsob činnosti těchto systémů. Kdybychom dosáhli
takový stav za běžných rušivých podmínek (vnitřních i vnějších)
vlivů, musíme vhodně aktivně zasahovat do postupů, resp.
Procesů, které s tím souvisí, a to prostřednictvím zařízení, která
jsou v systému. Tyto cílové zásahy do procesu v dynamickém
systému ze strany samotného systému se označují jako řízení.
Vyžaduje to, aby se dynamický systém skládal ze dvou
podsystémů: řídícího a řízeného.

Obrázok 1 Jednoduchá struktura samořídícího se
(kybernetického) systému
Další zásuhou kybernetiky je, že odhalila hlavní závislosti, podle
kterých je možný aktivní, cílový, tj. samořídící způdob činnosti
a chování, jen pomocí získávání, přijímání, zpracování a
uchování informací ( i z hlediska algoritmického).
Závěr
Hlavní úlohou kybernetiky je odhalovat a formulovat všeobecné
zákonitosti organizace a činnosti určitých tříd dynamických
systémů různého materiálního charakteru, a to systémů, které
pomocí získávání, přenosu, přijímání, uchování a zpracování
informací jsou schopné vykázat aktivní, cílový způsob chování,
který má- v určitých hranicích- samořídící a tím stabilizující
charakter. Systémy s těmito znaky a vlastnostmi se nazývají
samořídícími dynamickými systémy, tj. kybernetickými systémy.
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PRÁCE JAKO VÝROBNÍ FAKTOR – AKTUÁLNÍ TRENDY
WORK AS A PRODUCTIVE FACTOR – ACTUAL TRENDS
Svatopluk SLOVÁK
Abstrakt
Po celou dobu existence lidstva představuje lidská práce stěžejní výrobní faktor, tzn. zdroj nezbytný k zajištění potřebného množství
ekonomických statků uspokojujících lidské potřeby. Význam lidské práce i ostatních výrobních faktorů v průběhu činností, kterou
zpravidla nazýváme výroba, se s rozvojem společnosti neustále mění. Podobně se mění i jednotlivé charakteristické znaky práce.
Příspěvek se snaží identifikovat aktuální trendy trhu práce ve vyspělých zemích. Dramatické změny v této oblasti v posledním období
vyvolávají změny v kvalifikačních požadavcích, na což musí průběžně reagovat i vzdělávací systém.
Klíčová slova: výroba, výrobní faktor, práce, aktuální trendy, lidský kapitál, vzdělávací systém
Abstract
For the whole time of human existence, work is a main factor for productivity i.e. it is an essential source for economic property
procuring and for human needs satisfying. The meaning of human work and other productive factors during activities that are called
production is still changing. And also the signs of work are changing similarly. The paper deals with identifying of actual trends in
a labour market in developed countries. Dramatic changes in this area at present time period cause changes in qualification
requirements and educational system has to respond to it continuously..
Key words: production, productive factor, actual trends, humam capital, educational system
Místo úvodu

prostředků pro život. Práce dává pocit jistoty, řádu, naopak
pokud práci člověk ztratí, čelí finančním a psychickým tlakům,
má existenční potíže, ztrácí kvalifikaci.
Trh práce je pak jakýmsi fiktivním místem, kde se střetává
nabídka práce s poptávkou po práci. Na straně poptávky stojí
zaměstnavatelé, na straně nabídky pak zaměstnanci. Cenou na
trhu práce je mzda, resp. mzdová sazba. Důsledkem střetu
nabídky a poptávky na dílčích trzích práce je rozmístění
pracovní síly do jednotlivých odvětví, na jednotlivé pracovní
pozice, za konkrétní mzdy.
Práce má své charakteristické znaky. Celkový charakter
práce do jisté míry určuje pracoviště. To co člověk při práci
používá a měl by to umět ovládat, je pracovní prostředek
Široké spektrum pracovních prostředků klade různé nároky na
schopnosti a dovednosti pracovní síly. Objekt práce je to, co
je předmětem práce, co se zhodnocuje, zpracovává Finálním
výstupem práce, tzn. výrobek či služba je produkt práce. Jak
je práce vykonávána udává charakter pracovních činností.
Mezi další charakteristické znaky práce lze zařadit kvalifikační
požadavky, zdravotní a tělesné požadavky, pracovní doba,
rizikovost, mzdové podmínky a mnoho dalších (2).

Bylo, nebylo, dávno tomu, byl jeden podnik s ovocem
a zeleninou. A do tohoto podniku nastoupili dva absolventi
střední odborné školy – Jan a Ivan. A jak už to tak bývá, Jan
dostával během roku přidáno a postupně mu byly svěřovány
důležitější práce. A Ivan měl plat stále stejný a vykonával stále
stejnou práci. I jednoho dne si Ivan řekl, že se vydá za panem
vedoucím, proč tomu tak je. A pan vedoucí mu řekl: „Dobře,
vysvětlím Vám to. Ale na chvilku to odložíme. Vidím, že něco
přivezli, jděte se podívat, co to je.“ I Ivan se vydal zjistit, co
přivezli, a po chvilce se vrátil a říká: „Pane vedoucí, přivezli
cibuli.“ „Aha, cibuli čekáme, je to od Bartoše?“, ptá se vedoucí.
Ivan se šel podruhé podívat a sdělil, že ano. „Měli přivézt
500 kilo, kolik toho je?“ Ivan se šel potřetí podívat a hlásí:
“Tentokrát je to 600 kilo.“ „A proč je toho víc?“ Ivan se vydal
zjišťovat počtvrté a potom sděluje: „Za tři dny nám měli přivézt
ještě 100 kilo, tak to vzali najednou, aby byla levnější doprava.“
A vedoucí říká: “Teď chvilku počkejte a poslouchejte.“ Zavolal si
Jana a říká: „Něco přivezli, jděte se podívat, co to je.“ Za pět
minut se Jan vrátil a oznamuje: „Pane vedoucí, přivezli 600 kilo
cibule od Bartoše. Je jí víc než bylo objednáno, ale to proto, že
vzali rovnou další dodávku, aby ušetřili za dopravu. A tady je
vzorek na ukázku.“ Vedoucí se pak obrátil na Ivana a ptá se:
„Už víte, proč máte stále stejný plat a stejnou práci?“
(převzato: KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O. Ekonomika 1. 2. vyd.
Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-831-2)

2. Aktuální trendy
Za naprosto stěžejní faktor ovlivňující trh práce ve vyspělých
zemích
lze
považovat
vědeckotechnický
pokrok.
Vědeckotechnický pokrok nastartoval již na konci minulého
století globalizaci, díky níž se výrazně zvýšil tlak na
konkurenceschopnost. Tyto tři vzájemně se podporující
faktory způsobují zcela zásadní změny na trzích práce ve
vyspělých zemích, mění význam práce mezi ostatními výrobními
faktory a mění téměř veškeré charakteristické znaky práce. Co
tedy můžeme na trzích práce sledovat:
VT pokrok vede ke stále vyšší automatizaci, kdy drahá
pracovní síla je nahrazována kapitálem, tudíž levnějším
výrobním faktorem. Přestože VT pokrok spoustu nových
pracovních míst vytváří, mnohem větší počet jich ruší, zejména
v primárním a sekundárním sektoru hospodářství se díky
nahrazování práce kapitálem dramaticky snižuje počet
pracovních míst. Někteří autoři uvádějí, že v dohledu je „konec
práce“. V mnoha profesích se tak trh práce zmenšuje. VT
pokrok spolu s globalizací umožňuje firmám z vyspělých zemí

1. Práce jako výrobní faktor – teoretická východiska
Aby společnost mohla uspokojovat své potřeby spotřebou
ekonomických statků, musí mít příslušné statky k dispozici.
Vzhledem k tomu, že převážnou většinu statků v přírodě
nenacházíme, musíme si je vyrobit. Výroba je proces, ve kterém
jsou vstupy přeměňovány ve výrobky a služby. Vstupy jsou
tvořeny kombinací výrobních faktorů (přírodní zdroje, vč. půdy,
kapitál a práce).
Práci jako výrobní faktor můžeme definovat jako manuální
nebo duševní činnost, která je v ekonomice potřebná k produkci
statků. Nositelem je člověk a pro většinu lidí je to nejdůležitější
prostředek k získávání příjmů. Práci si lidé zajišťují živobytí, tzn.
za základní důvod, proč lidé pracují, lze považovat zisk
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„vyvážet výrobu“, dochází tak k rušení, resp. přemístění
některých pracovišť, popř. celých pracovně náročných odvětví.
Tento úbytek výrobních činností je pouze částečně
kompenzován nárůstem podílu řídících a obchodních činností
a vytvářením nových odvětví s požadavky na vyšší kvalifikaci.
Roste také počet pracujících v sektoru služeb a tím pádem také
podíl činnosti založených na jednání s lidmi (často v cizím
jazyce).
Zapojování stále nových technologií do výroby, inovace
pracovních podmínek a pracovních postupů – to vše vytváří
neustále nové požadavky na schopnosti a kvalifikaci (1).
Typickým trendem je nárůst významu i podílu práce
s informacemi a s tím související využívání výpočetní techniky,
mnohem častější je také práce na dálku, opět s využíváním ICT.
Dalších jasně identifikovatelných znakem je nestabilita
a neustále dynamické změny. Specializace je brzdou, typická je
kumulace funkcí. Výjimečným se stává původní stereotypní
pojetí práce s rozdělenými pracovními úkony, v celkovém
měřítku klesá podíl rutinních stereotypních činností a naopak
narůstá podíl činností, v nichž se jedná o tvořivé rozhodování
při řešení různých problémových situací.
Jak již bylo zmíněno, globalizace spolu s VT pokrokem
vytváří obrovský tlak na konkurenceschopnost, což má na
pracovní trhy opět výrazný vliv. Zaměstnavatelé jsou nuceni
snižovat náklady a vytvářejí tak trvalý tlak na produktivitu
a výkonnost. Ustupuje tak význam klasického zaměstnaneckého
vztahu.
Roste časová nepravidelnost práce, zaměstnavatelé usilují,
aby měli co nejméně kmenových zaměstnanců, a potřebný
počet si čas od času pronajímají. Pracovní smlouvy jsou
uzavírány na kratší časové úseky, mnohem více než dřív jsou
využívány zkrácené pracovní úvazky a pružné formy
pracovněprávních vztahů (dohody o pracovní činností, dohody
o provedení práce) či outsourcing (1).
Výše uvedené skutečnosti vedou k vysoké nejistotě pracovní
síly a turbulentnímu prostředí na straně nabídky na trhu práce.
Dramaticky roste mobilita mezi profesemi. Neustálé strukturální
změny, snižování či kolísání počtu pracovních míst v odvětvích
či regionech vedou k tomu, že se neustále zvyšuje počet lidí,
kteří jsou nuceni měnit zaměstnání. V současné době v žádném
případě nelze předpokládat, že člověk bude mít stejné
zaměstnání celý život.

vedle učitelů všech stupňů nezastupitelná role rodiny, kterou
i nejlepší učitel může jen částečně suplovat.
Pokud je jedním z hlavních úkolů systému vzdělávání ve
společnosti připravit lidi na jejich budoucí uplatnění, pak je
nutné, aby vzdělávací systém posiloval vazby se světem práce
a dynamicky reagoval na aktuální trendy uvedené v předchozí
kapitole. Naprosto stěžejním (a v podstatě již tradičním)
požadavkem zaměstnavatelů je FLEXIBILITA, tzn. schopnost
přizpůsobovat se proměnlivým podmínkám (1).
Dovednost a ochota kompetentně a vhodně reagovat na
změny na trhu práce můžeme považovat za zásadní prvek.
Člověk musí být schopen během pracovního života zaměňovat
různé typy práce, a to jak ve smyslu změny povolání, tak
v rámci náplně práce u dané profese. Zejména v primárním
vzdělávání to vyvolává potřebu větší komplexnosti, resp.
obecnosti. I v rámci přípravy na konkrétní profesi je žádoucí
zaměřit probírání tematických celků vedoucích k poznání světa
práce šířeji, s ohledem na rostoucí mobilitu pracovních sil
(změna zaměstnavatele, změna pracovní pozice či kumulace
funkcí v rámci stávajícího zaměstnavatele), dynamiku trhu
práce a nutnosti se adaptovat na měnící se podmínky.
Neustále se měnící požadavky trhu práce způsobují nutnost
dynamického přístupu pracovní síly. VT pokrok mění pracovní
postupy, dochází k modernizaci pracovních prostředků.
Dramaticky roste, a do budoucna poroste význam celoživotního
vzdělávání.
Vzdělání musí rozvíjet tvořivost, samostatné myšlení,
týmovou práci, komunikaci, podnikavost, to vše pochopitelně ve
vztahu k osobnostním charakteristikám. Důraz na pamětní
učení, shromažďování a memorování informací, předávání
hotových poznatků, příprava lidí na modelové řešení situací,
toto vše je již hudba minulosti a tyto trendy je třeba
minimalizovat. Je třeba vychovat lidi samostatné, tvořivé,
podnikavé, rekvalifikovatelné.
Závěr
Cílem příspěvku bylo identifikovat trendy, které v současnosti
charakterizují pracovní trh ve vyspělých zemích a v této
souvislosti upozornit na nutnost permanentní pružné reakce
vzdělávacích institucí na všech stupních a růst významu
celoživotního vzdělávání.
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Hlavním obecným požadavkem na systém vzdělávání je vybavit
člověka znalostmi, schopnostmi, dovednostmi (kompetencemi),
které mu pomohou optimálně využít svých osobnostních
předpokladů a vlastností pro úspěšné budování profesní kariéry
a uplatnění na trhu práce a v životě.
Zásadní a zároveň nejtěžší úkol vzdělavatelů spočívá
v motivaci. Studenty či žáky by vzdělávání mělo rozvíjet jako
společensky zodpovědné osobnosti. Pokud si žáci neuvědomí
svou zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělávání,
nebudou motivováni k aktivnímu pracovnímu životu, pak je
veškerá další snaha velmi komplikovaná. V tomto směru je
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Pedagogická fakulta OU, Českobratrská 16, Ostrava,
Česká republika
e-mail: svatopluk.slovak@osu.cz

69

Časopis Technika a vzdelávanie, 4, 2015, č. 2

TESTOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ
TESTING OF KNOWLEDGE AND SKILLS AND SELF-ASSESSMENT OF PUPILS
Martin MALČÍK, Josef MALACH, Zuzana SIKOROVÁ, Karel PAVLICA
Abstrakt
Běžným prostředkem měření výkonu žáků jsou didaktické testy. Výsledky testu často mají velký význam jak pro žáky - na jejich základě
jsou hodnoceni, kategorizováni, tříděni - tak pro učitele, kteří mohou podle výsledků žáků plánovat další vyučovací činnost. Velmi
důležitá součást vyučování je posilování schopnosti sebehodnocení žáků z čehož vyplývají jejich možné aspirace. V rámci realizovaného
počítačem podporovaného testování bylo testováno asi 7000 žáků prvního ročníku SŠ, kde byl zjišťován vztah výsledků žáků ve vazbě
na pohlaví a vzdělání rodičů. Současně byla hodnocena schopnost sebehodnocení žáků.
Klíčové slova: didaktický test, sebehodnocení, vzdělání rodičů
Abstract
Common means of measuring pupil performance are achievement tests. Test results are of great importance both for the students - on
their basis are evaluated, categorized, sorted - and teachers who can plan according to the results of pupils other teaching activities. A
very important part of teaching is enhancing the ability of self-esteem of students from which stem their aspirations. Within the
realized computer-aided testing about 7,000 students the first year high school was tested, and they were investigated relationship
with student achievement in relation to gender and education of parents. It was also evaluated the ability of self-esteem of students.
Keywords: achievement test, self-esteem, parental education.
Úvod

Sebehodnocení je z didaktického hlediska kompetencí,
podporující samostatnost a nezávislost žáka, jde o činnost,
která pomáhá rozvíjet žákovu autentickou osobnost.

Příležitosti k učení je dnes celospolečenské téma zahrnující
vzdělávání různých sociálních skupin a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, ale také didaktický problém, kdy
zkoumáme, jaké příležitosti k učení se žákům ve výuce
jednotlivých vyučovacích předmětů nabízejí.
V rámci didaktiky jsou příležitosti k učení dnes chápány jako
určité výzvy podněcující žáky k tomu, aby se zabývali učivem,
resp. učebními úlohami. Příležitosti k učení se navenek projevují
v aktivitách učitele a žáků a lze je ve výuce pozorovat (Janík et
al., 2013).
Rovnocenné příležitosti chlapců a dívek pro učení a zapojení
se do výuky jsou důležitým předpokladem pro učební motivaci
žáků
(Hoffmann,
2002).
V
případě
matematických
a přírodovědných předmětů se však opakovaně potvrzují
významné rozdíly mezi dívkami a chlapci. Jedná se především
o učební výkony a zájem o výuku. Dívky se v těchto ohledech
nacházejí zpravidla v méně příznivé situaci, v porovnání
s chlapci. Hodnocení je více než jen pedagogický nástroj pro
měření dosažených výsledků žáka. Jde o společné úsilí učitelů a
žáků realizované ve vzdělávacím procesu.
Hodnocení spočívá v obecném smyslu ve shromažďování
informací o učení, které by měly být využity k přizpůsobování
výuky a plánování příštího postupu učení. Obvyklým způsobem
hodnocení jsou didaktické testy, které jsou v poslední době
stále častěji administrovány s využitím počítače (Malčík, 2013).

2 Data a metody
Testování
Testování se zúčastnilo celkem 79 středních škol, 235 tříd
a 5756 žáků prvních ročníků. Jde o soubor asi 85 % všech žáků
daného věku v kraji. Vzorek dat byl pořízen v rámci počítačem
podporovaného testování, které bylo realizováno v prvních
ročnících středních škol oborů vzdělání poskytujících střední
vzdělání s maturitní zkouškou v období od 20. 10. 2014 do 28.
11. 2014.Test pro žáka se skládal ze tří dílčích oblastí - test
z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka (anglického nebo
německého. Ihned po ukončení testování žák obdržel stručné
vyhodnocení jednotlivých částí testu.
Pro testování samotné bylo v každém předmětu připraveno
7 variant testu, jednotlivé výsledky byly po ukončení testování
srovnány ekvipercentilovou harmonizací.
Sebehodnocení žáků
Žáci byli bezprostředně po dokončení každé části testu
(matematika, český jazyk, anglický jazyk) vyzváni, aby na
stupnici 1 až 10 odhadli svůj dosažený výsledek. Jednotlivé
odhady byly poté srovnány se skutečnou procentuální
úspěšností žáka při řešení zadaných úloh.
Dotazník

1 Sebehodnocení
Sebehodnocení je schopnost uvědoměle a přiměřeně hodnotit
svět kolem sebe i sebe sama. Kvalita sebehodnocení
bezprostředně souvisí s utvářením sebevědomí člověka, s vírou
ve vlastní schopnosti a možnosti (Vaňková, 2009). Jedná se
o schopnost, s níž se dítě nerodí, která není vrozená, ale kterou
dítě získává v průběhu svého života. Na schopnosti
sebeposuzování se podílejí rodiče a později učitelé.

Součástí testu je dotazník, kde žáci odpovídali na čtyřbodové
Likertově škále na otázky související se vztahem žáka ve škole
a se vztahem učitelů k žákům. Současně v dotazníku vyznačili
nejvyšší dosažené vzdělání rodičů.
3 Výsledky a jejich interpretace
Vliv vzdělání rodičů na výkon žáka je známým a v mnoha
pracech publikovaným faktem (Davis-Kean (2005), Sewell –
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s maturitou a vyšším vzděláním a žáci rodičů bez maturity. Ve
všech předmětech jde o statisticky významný rozdíl. Největší
rozdíl byl zaznamenán ve výsledcích v anglickém jazyce, když
rozdíl činil skoro 9 %. Lze říci, že vzdělání rodičů velmi silně
ovlivňuje výkon žáka ve srovnávacích testech.
Tabulka č. 2 zachycuje, jak odhadovali svůj výkon žáci
odlišných pohlaví. Ve všech předmětech se dívky
podhodnocovaly výrazně vice, než chlapci a měly také reálný
odhad horší, než chlapci.

Shah (1968), Matějů a Řeháková (1992, In: Šeďová 2004).
Kvantitativní analýzy prokazují, že školní úspěšnost je pozitivně
spjata se vzděláním rodiny. Tedy čím vzdělanější jsou rodiče,
tím budou pravděpodobně jejich děti dosahovat lepších
výsledků. V našich analýzách byli žáci pro jisté zjednodušení
rozděleni do skupiny, kde ani jeden z rodičů nemá
středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a do
skupiny, kde oba rodiče mají středoškolské vzdělání zakončené
maturitní zkouškou případně vysokoškolské vzdělání.
Z tabulky č. 1 lze vysledovat jakého výsledku dosáhli ve
srovnávacích testech v jednotlivých předmětech žáci rodičů

Tabuľka 1 Výsledky žáků v jednotlivých předmětech v závislosti na vzdělání rodičů
Vzdělání rodičů
Odhad - český jazyk

Odhad - matematika
Odhad - anglický jazyk

N

Průměr

Sm.odch.

Stř. chyba průměru

Signifikance

oba bez maturity

1029

55,14

15,610

0,487

,000

oba s maturitou

2826

60,59

16,378

0,308

oba bez maturity

1029

41,90

19,243

0,600

oba s maturitou

2826

47,34

20,934

0,394

oba bez maturity

1029

52,03

22,353

0,697

oba s maturitou

2826

60,98

22,816

0,429

Pohlaví

Český
jazyk

Matemati
ka
Anglický
jazyk

dívky

Celk.

podhodnocení

%

42,6

57,5

50,7

reálný odhad

%

44,0

36,7

40,0

nadhodnocení

%

13,5

5,9

9,3

podhodnocení

%

33,6

44,2

39,4

reálný odhad

%

37,4

36,4

36,9

nadhodnocení

%

29,0

19,4

23,8

podhodnocení

%

53,4

70,4

62,7

reálný odhad

%

35,5

25,2

29,8

nadhodnocení

%

11,1

4,4

7,4

,000

s tímto výrokem je dán úspěšností a/nebo sebevědomím žáka.
Ve všech sledovaných předmětech odpovídá míra souhlasu
s tímto výrokem s výsledkem v testu s tím, že rozdíl mezi
výsledky na opačném pólu souhlasu činí až 10 %. To znamená,
že žáci, kteří se považují za úspěšnějšího žáka dosáhli lepších
výsledků v testu. To lze vysvětlit prostou skutečností, že lepší
žáci, kteří dosahují lepších výsledků odpověděli na tento výrok
v dotazníku více pozitivně a naopak, horší žáci odpovídali na
tento výrok negativněji.
Dále míra souhlasu s výrokem odpovídá kvalitě odhadu
vlastního výsledku. Tedy do jisté míry kvalitě sebehodnocení
žáka. Např. žáci, kteří odpověděli na tvrzení “jsem úspěšným
žákem” – rozhodně nesouhlasím – svůj výkon v anglickém
jazyce podcenili v průměru o 23%, zatímco žáci, kteří
odpověděli na toto tvrzení – rozhodně souhlasím- svůj výkon
v anglickém jazyce podcenili v průměru jen o 7,9%.

Tabuľka 2 Kvalita odhadu vlastního výsledku v závislosti na
pohlaví
chlapci

,000

Závěr

Tabulka č. 3 ukazuje vazbu míry souhlasu s výrokem “Jsem
úspěšným žákem” v dotazníku s výsledkem v testu a kvalitou
odhadu vlastního výsledku. Z tabulky č. 3 můžeme vysledovat
dvě zajímavé skutečnosti. Lze předpokládat, že větší souhlas

Ukazuje se, že ve všech testovaných předmětech, dívky
podceňují svůj výkon více než chlapci. Také menší procento
dívek je schopno reálného odhadu svého výkonu.

Tabuľka 3 Vztah odhadu vlastního výsledku a míry odpovědi na otázku “Jsem úspěšným žákem”
Průměr
Jsem úspěšným žákem
Výsledek [%]
Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

rozhodně nesouhlasím

nesouhlasím

souhlasím

rozhodně souhlasím

63,61

66,47

71,16

73,32

Odhad [%]

48,21

54,60

61,99

70,37

Rozdíl výsledku a odhadu [%]
Výsledek [%]

15,40

11,87

9,17

2,95

38,48

44,04

52,33

58,84

Odhad [%]

31,54

40,79

48,25

60,00

Rozdíl výsledku a odhadu [%]
Výsledek [%]

6,94

3,25

4,08

-1,16

69,29

72,06

77,18

78,00

Odhad [%]

46,21

53,09

61,01

70,12

Rozdíl výsledku a odhadu [%]

23,09

18,97

16,18

7,88
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Pokud se jedná o sebehodnocení žáků a jejich výkon, lze
konstatovat, že ti žáci, kteří se při odpovědi na otázku
v dotazníku (“Jsem úspěšným žákem”) více podceňují, dosahují
také horšího výkonu v testech. Je otázka, zda u horších žáků
toto kritické sebehodnocení přispívá k rozvoji jejich sebevědomí
a zda v tomto případě vůbec existuje možnost zlepšení.

ŠEĎOVÁ, K. 2004. Vzdělávací výsledky dětí: vliv rodiny. In:

Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004.
VAŇKOVÁ, E. 2009. Sebehodnocení žáků na 1. stupni.
[Diplomová práce]. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

Seznam bibliografických odkazů

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika

DAVIS-KEAN, P. 2005. The Influence of Parent Education and
Family Income on Child Achievement: The Indirect Role of
Parental Expectations and the Home Environment. Journal of
Family Psychology. 2005, 16, 2, s. 294–304.
HOFFMANN, L. 2002. Promoting girls’ interest and physics
classes for beginners. Learning and Instruction, 12(4), 447–
465.
JANÍK, T., NAJVAR, P., JIREČEK, M., et al. 2013. Výzkum
školního vzdělávání: poznatky a výzvy. Brno: Masarykova
univerzita.
MALČÍK, M. 2013. Role informačních a komunikačních
technologií v diagnostice edukace. Ostrava: Ostravská
univerzita v Ostravě, 2013, s. 94.
SEWELL, W., SHAH, V. 1968. Parents’ Education and Childern’s
Educational Aspirations and Achievements. American
Sociological Review, 1968.

e-mail: martin.malcik@vsb.cz
doc. PhDr. Josef Malach, CSc.,
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Česká republika

e-mail: josef.malach@osu.cz,
zuzana.sikorova@osu.cz
Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.
Slamka Consulting, s.r.o., Ostrava, Česká republika
e-mail: karel.pavlica@gmail.com

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ UČŇOVSKÁ ZKOUŠKA
NEW FINAL APPRENTICESHIP EXAM
Petr MACH
Abstrakt
Příspěvek se věnuje stávající závěrečné zkoušce a výkladem nové závěrečné zkoušky. Nová zkouška je realizována podle jednotného
zadání a jejím cílem je dosáhnout srovnatelné úrovně znalostí a dovedností všech absolventů téhož oboru. Zabývám se srovnáním
stávající závěrečné zkoušky a nové závěrečné zkoušky. Srovnány jsou jednotlivé části zkoušky, tj. písemná, praktická i ústní část.
Výsledky evaluace slouží jako zpětná vazba pro zkvalitnění celého vyučovacího procesu.
Klíčová slova: nová závěrečná zkouška, úrovně znalostí a dovedností, evaluace, zkvalitnění vyučovacího procesu
Abstract
The paper deals with the current final examination and interpretation of the new final exam. The new test is implemented according to
uniform requirements and aims to achieve a comparable level of knowledge and skills of all graduates in the same field. I deal with
a comparison of existing and new final exam final exam. Compared are parts of the exam (written, practical and oral parts). The
results of evaluation are used as feedback to improve of the entire educational process.
Key words: new final exam, level of knowledge and skills, evaluation, improve of educational process
Úvod

středních školách, především na gymnáziích, částečně i na
středních odborných školách. Koncepčně jiný přístup při
vytváření kvalifikačních výstupů volilo MŠMT ČR a Národní ústav
pro vzdělávání u odborného a profesního vzdělávání. Pro obory
kategorie H a kategorie E byl zpracován koncept „Jednotné
závěrečné zkoušky“.

České střední školy relativně dlouho řeší transformaci struktury
a obsahu vzdělání v jednotlivých oborech. Transformační proces
má však kromě složky cílových kategorií ještě další dvě složky.
Druhou složkou je vytvoření komplexu realizačních podmínek.
Nejde jen o získání dostatečných finančních prostředků. Patří
sem i materiální podmínky, vybavení škol, spolupráce se
sociálními partnery škol, příprava a další vzdělávání kvalitních
učitelů atd.
I v této oblasti se situace mírně lepší. Problémy se řeší
velice obtížně – například kariérní systém učitelů a systém
financování
škol.
Nejproblematičtější
je
třetí
složka
transformačního procesu – oblast výstupů a evaluace
vzdělávacího systému. Přetrvávají problémy státních maturit na

Pohled do historie
Do roku 1989 byly střední odborné školy a především odborná
učiliště propojovány se silnými průmyslovými, zemědělskými
a zpracovatelskými podniky. Po restrukturalizaci těchto podniků
se tyto vazby v následujících letech narušily. Střední odborná
učiliště si mnohdy obtížně zajišťovala sociální partnery, kteří by
byli ochotni se školami spolupracovat a zajišťovat odborný
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vzdělání (RVP, ŠVP, kompetence) vyvstala nutnost vytvoření
objektivního evaluačního nástroje pro posuzování výstupních
znalostí a dovedností.

výcvik. Zavádění rámcových vzdělávacích programů a s tím
spojená značná liberalizace obsahu vzdělání nenutila školy ke
zvyšování
úrovně
poskytovaného
vzdělání.
Střednímu
odbornému a profesnímu školství nepomohla ani politika MŠMT
ČR. Optimalizace sítě středních škol, která proběhla v několika
vlnách, vedla ke zrušení řady tradičních středních škol, nebo
byly tyto školy nuceny k integraci s řadou nesourodých oborů.

Nová závěrečná zkouška
V roce 2009 byl spuštěn projekt Nová závěrečná zkouška, jehož
řešitelem byl Národní ústav odborného vzdělávání (později NÚV
– Národní ústav pro vzdělávání). Cílem projektu bylo vytvořit
model nové závěrečné zkoušky (NZZ) a její obsah přizpůsobit
požadavkům zaměstnavatelů v daných oborech (Jezberová,
2012). Na tento úspěšný projekt navazoval od roku 2012 druhý
projekt financovaný taktéž z ESF – Nová závěrečná zkouška 2.
Projekt byl ukončen v tomto roce a jeho hlavním výstupem bylo
vytvoření jednotného zadání nové závěrečné zkoušky
(Jezberová, 2015).
Základní prvky nové závěrečné zkoušky:
 jednotné zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) pro všechny
obory kategorie H a E
 zařazení obecného přehledu ze světa práce do ústní části
závěrečné zkoušky
 volitelné zařazení samostatné odborné práce (SOP) jako
součást praktické zkoušky
 na přípravě témat všech částí závěrečné zkoušky se podílí
odborníci z praxe a učitelé odborných škol, výchozími
dokumenty jsou kvalifikační standardy jednotlivých oborů
a NSP
 důraz je kladen na aplikaci teorie do prakticky
koncipovaných úloh a otázek
 školy mají možnost doplnit jednotné zadání o specifická
témata dle svého ŠVP
 vytvoření systému hodnocení závěrečné zkoušky, které je
exaktně založeno na kriteriálním hodnocení
 předpokládá se další využití nové závěrečné zkoušky jako
evaluačního standardu pro hodnocení škol daného oboru,
užší propojení na NSK a v budoucnu i na evropský
kvalifikační rámec (EQF) pro bezproblémové uznávání
Europassu v zemích EU.

Současný stav
Absolventi středních odborných a profesních škol nachází
uplatnění na trhu práce u zaměstnavatelů, výrobních podniků
nebo ve službách. Toto přímé propojení se zaměstnavateli
vytváří vhodný společný prostor pro spolupráci při zpracování
rámcových vzdělávacích programů a požadavků na výstupní
znalosti absolventů. Systémově se řeší tato problematika
prostřednictvím projektů ESF přibližně od roku 2006. Za
nejdůležitější výstupy považuji vytvoření Národní soustavy
povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK). Národní
soustava povolání je veřejně dostupná databáze povolání
a reflektuje situaci na trhu práce. Ve spojení s další databází
Národní soustavou kvalifikací podává komplexní informace
o kvalifikačních požadavcích pro jednotlivé pracovní pozice.
Tyto požadavky se promítají do koncepce a obsahu profesního
vzdělávání (RVP) prakticky ve všech vzdělávacích oborech (J až
M). Na vzniku obou databází se podílí Národní ústav pro
vzdělávání a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Realizátory
projektu jsou pak Svaz průmyslu a obchodu a Hospodářská
komora ČR. Podstatné je, že bázové informace pro NSK a NSP
zpracovávají sektorové rady (www.sektoroverady). Sektorové
rady jsou sdružení odborníků ze všech odvětví, sektorů
a významných zaměstnavatelů. V současné době pracuje
přibližně 30 sektorových rad. Hlavním cílem sektorových rad je
rozvoj lidských zdrojů, aktivní podpora vzdělávání a rozvoj
odborných dovedností, analýza profesních a kvalifikačních
potřeb v sektoru. Rady navrhují strukturu kvalifikací a vytvářejí
hodnotící standardy jednotlivých kvalifikací. Konkrétní
dokumenty jsou v podobě sektorových dohod. Odborné školství
má tedy kvalitní partnery a relevantní informační zdroje pro
zpracování rámcových vzdělávacích programů. Slabou stránkou
zůstávají výstupy a objektivní evaluační nástroje.

Nová závěrečná zkouška je povinná pro střední odborná učiliště
od školního roku 2015/2016 a je legislativně zakotvena v novele
školského zákona č. 82/2015 Sb. Nová závěrečná zkouška byla
průběžně pilotně ověřována v rámci obou projektů ESF. Ve
školním roce 2013/2014 se pilotáže zúčastnilo kolem 90 % škol.
Na rozdíl od státní maturity byla nová závěrečná zkouška
přijímána odbornou veřejností pozitivně a školy se aktivně
zapojovali do procesu jejího koncipování i ověřování.

Výstupy
Relevantními výstupy odborného vzdělávání je možné
formulovat v profilu absolventa jednotlivých oborů. Přesněji
jsou výstupy stanoveny v RVP a ŠVP v podobě kompetencí –
klíčových a odborných. Stupeň jejich dosažení lze ověřovat
u oborů J až H závěrečnou zkouškou. Dokladem o jejím
absolvování je výuční list. Stávající závěrečná zkouška (platí do
konce školního roku 2014/2015) je legislativně vymezena
vyhláškou MŠMT ČR o ukončování vzdělávání ve středních
školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání
v konzervatoři absolutoriem č. 47/2005 sb. ze dne 18. ledna
2005. Její obsah byl v kompetenci ředitele školy a její úroveň
korespondovala s podmínkami školy. Odpovídala především
materiálnímu vybavení školy, kvalitě učitelů a kvalitě sociálních
partnerů, kteří zajišťovali praktickou část výuky a odborný
výcvik. Závěrečná zkouška se skládala z písemné části, ústní
části a praktické části. Témata k písemné zkoušce, tematické
okruhy pro ústní i praktickou zkoušku sestavila předmětová
komise složená z učitelů odborných předmětů a učitelů
odborného výcviku. Poté ji schvaloval ředitel školy. Tato
koncepce závěrečných zkoušek neumožňovala objektivní
srovnání úrovně škol stejného oboru. Vzhledem ke
spuštěnému procesu standardizace požadavků na obsah

Evaluace NZZ
Oddělení technické výchovy katedry KMT participovalo na dílčí
evaluaci nové závěrečné zkoušky na jednom středním
odborném učilišti v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014.
Cílem evaluace bylo zjistit silné a slabé stránky přípravy
žáků na novou závěrečnou zkoušku v daném oboru. Zvolená
metodika: dotazníkové šetření, doplněné strukturovaným
rozhovorem.
Cílová skupina: absolventi učebního oboru Kuchař-číšník 6551-H/001. Celkový počet respondentů byl 18, z toho 11 dívek
a 8 chlapců ve věku 18 až 20 let.
Konstrukce dotazníku.
Dotazník obsahuje celkem 23 položek (uzavřených, otevřených
i škálovaných). Větší část položek byla zaměřena na
problematiku samostatné odborné práce (SOP). Zbývající
položky pokrývaly problematiku písemné a ústní části závěrečné
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Závěr

zkoušky. Samostatná odborná práce, jako volitelná část
praktické zkoušky, byla vedením školy zařazena do závěrečné
zkoušky poprvé. Obhajoba SOP byla spojena s komunikací
v cizím jazyce. Dotazník byl předán respondentům osobně
krátce po ukončení celé závěrečné zkoušky. Doplňující
rozhovory byly realizovány po průběžném vyhodnocení
dotazníků. Rozhovory sloužily k získání doplňujících informací u
otevřených položek dotazníku. Výsledky šetření byly statisticky
zpracovány a převedeny také do grafické podoby (Málková,
2014). Nelze prezentovat celé šetření, uvedu alespoň některé
důležité výsledky. Položky k samostatné odborné práci.
83 % respondentů si volilo téma rodinná oslava. Pro vedení
školy je to důležitá informace pro budoucí výběr nabízených
témat. Například velmi atraktivní a diskutované téma
vegetariánská tabule si nevybral nikdo.
100 % respondentů uvedlo, že doba na zpracování SOP byla
dostatečná. Žáci si volili téma SOP již v lednu, téměř dva
měsíce před konáním závěrečné zkoušky. Odevzdali SOP tři
týdny před termínem zkoušky.
90 % respondentů čerpalo informace pro zpracování SOP ze
sešitů, poznámek z výuky odborného výcviku a učebnic pro
obor. Internet využívalo pouze 11 % respondentů. Výsledek
této položky je pozitivním ukazatelem kvality výuky.
Zajímavé byly i výsledky položek týkajících se písemné
zkoušky. Největší problémy měli respondenti s ekonomikou (56
%). Potěšitelné pro školu bylo i zjištění, že 72 % respondentů
uvedlo odborný výcvik na pracovišti sociálního partnera jako
významnou pomoc v přípravě na závěrečnou zkoušku.

Komplexní vyhodnocení dotazníkového šetření uvádí Málková
(2014). Dotazníkové šetření splnilo svůj cíl. Škola získala cenné
informace o pozitivních i negativních stránkách přípravy žáků na
novou závěrečnou zkoušku. Výsledky celé dílčí evaluace
posloužily jako zpětná vazba pro Národní ústav pro vzdělávání
k projektu NZZ2. Vlastní výsledky závěrečné zkoušky na
hodnocené škole byly velmi dobré. Jedna žákyně absolvovala
s vyznamenáním, u zkoušky neuspěl pouze jeden žák.
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NOVÁ UČEBNICA MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE 3 V SYSTÉME VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV
NEW TEXTBOOK MATERIALS AND TECHNOLOGIES 3 IN THE HIGHER
EDUCATION SYSTEM OF TECHNICAL FIELDS SUBJECTS
Petra KVASNOVÁ
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou tvorby novej učebnice pre predmet Materiály a technológie 3. V prvej časti sú uvedené základné
funkcie učebnice, a konkrétne požiadavky, ktoré by mala učebnica spĺňať. V nasledovných častiach sú podrobnejšie popísané
technológie strojárskych výrob ako sú obrábanie, tvárnenie, zlievanie a zváranie. V závere je zhodnotená bezpečnosť pri práci
v strojárskych technológiách a environmentálne aspekty strojárskych technológií.
Kľúčové slová: učebnica, obrábanie, tvárnenie, zlievanie, zváranie
Abstract
The paper deals with the issue of creating a new textbook for the subject Materials and Technologies 3. In the first part the author
describes the essential functions of textbooks, and the specific requirements that should meet the textbook. The following sections are
described in greater detail engineering production technologies such as machining, forming, casting and welding. The last part is the
safety at work in engineering technology and environmental aspects of engineering technology.
Keywords: textbook, machining, forming, casting, welding
Úvod

Musí podávať systematický, ucelený výklad poznatkov z určitej
vednej disciplíny alebo vedného odboru. Publikácia má mať
predovšetkým pedagogicko-didaktický charakter. Vysokoškolská
učebnica je recenzovaným kompilačno-pôvodným súborom
najnovších
poznatkov
v danom
odbore
s príslušnou
vydavateľskou úpravou, ktorý je určený pre širšiu komunitu.
Koncepcia textu, utriedenie informácií, vzájomné prepojenie

Kvalitná učebnica je zdrojom úspechu pre všetkých študentov
a tým aj pre spoločnosť. Učebnica je považovaná za takú knihu,
ktorá bola vytvorená pre vyučovací proces. Je možné ju
považovať aj za taký text, ktorý je v súlade s kurikulárnými
dokumentmi a prezentácia učiva v nej je didakticky premyslená.
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faktov majú byť také, aby vysokoškolská učebnica
sprostredkovala poznatky o nových trendoch vo vývoji daných
disciplín a odborov. Je dôležitým zdrojom informácií pre
študentov a odborníkov daného, ale aj príbuzných odborov.
Vysokoškolská učebnica by mala tvoriť základ štúdia študijného
predmetu, prípadne skupiny predmetov na konkrétnej fakulte,
a mala by byť dostatočne univerzálna aj pre externé použitie.

materiál má byť výstižný, v súlade s textom, vecne správny,
pochopiteľný, čitateľný a tvorí s textom koncepčne vyvážený
celok. Obrazový materiál (ilustrácie) prispievajú aj k rozvíjaniu
estetického cítenia žiakov.
Navrhovaná a vytvorená vysokoškolská učebnica Materiály
a technológie 3 obsahuje sedem tematických okruhov, ktoré sú
spracované tak, aby obsahovali základné učivo (uvedené
základné definície, pojmy, fakty, zovšeobecnenia), ktoré je
doplňované vysvetľujúcim textom, ilustráciami, tabuľkami. Za
každým tematickým celkom sa nachádzajú úlohy zamerané na
opakovanie a prehlbovanie učiva.

Funkcie učebnice
Prehľad funkcií učebníc prezentujú vo svojich prácach viacerí
autori. Medzi základnú funkciu učebnice je možné zaradiť
motivačnú funkciu. Zaujímavé učebnice vzbudzujú zvedavosť
a záujem žiakov o príslušný predmet. Medzi veľmi dôležitú
funkciu učebnice je možné zaradiť informačnú funkciu.
Učebnica by mala poskytovať žiakom základné informácie
a poznatky z daného pedmetu. Správne navrhnutá a vytvorená
učebnica by mala začleňovať informácie do systému
(systematizačná funkcia) a zladiť ich s používaním ďalších
učebných pomôcok (koordinačná funkcia). Funkciu riadenia
učenia sa je možné rozdeliť na dva aspekty, a to na
poskytovanie pokynov a návodov k tomu ako sa naučiť
konkrétne učivo, ale taktiež viesť žiakov k používaniu stratégii
učenia
sa
(funkcia
rozvíjajúca
učebné
stratégie).
Sebohodnotiaca funkcia znamená, že dobre spracovaná
učebnica by mala podporovať sebahodnotenie žiaka a to
prostredníctvom riešenia úloh v závere každého tematického
okruhu. Dôležitá funkcia učebnice je diferencujúci prístup
k učeniu. Niektorí študenti potrebujú učebnice s väčším
množstvom informácií a naopak niektorí preferujú učebnice,
ktoré obsahujú menšie množstvo informácií a stručným
vysvetlením zákonov a pravidiel daného predmetu. Každá
učebnica by mala tiež podporovať vytváranie postojov
a hodnôt.

Nová učebnica Materiály a technológie 3
V novej vysokoškolskej učebnici Materiály a technológie 3 sú
opísané základné strojárske technológie, ako sú obrábanie,
tvárnenie, zlievanie a zváranie, ich význam a zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Študenti sa pomocou
nej stručne oboznámia s podstatou jednotlivých strojárskych
technológií, s nástrojmi, strojmi a zariadeniami používanými pri
jednotlivých technológiách spracovania kovových materiálov,
ako
aj
s
fyzikálnymi,
chemickými,
mechanickými
a technologickými vlastnosťami týchto materiálov. Pre lepšiu
názornosť a pochopenie technológií spracovania kovových
materiálov je vysokoškolská učebnica doplnená adekvátnymi
obrázkami. Každá kapitola predloženej vysokoškolskej učebnice
je doplnená kontrolnými otázkami a úlohami pre jednoduchšie
pochopenie učiva.
Vysokoškolská učebnica je rozdelená na sedem kapitol.
Prvá kapitola sa zaoberá rozdelením technických materiálov
a ich vlastnosťami, čo je podrobnejšie opísané vo
vysokoškolskej učebnici Materiály a technológia 2.
Druhá kapitola sa venuje základným princípom technológií
obrábania, základným pojmom pri obrábaní, geometriou
rezných nástrojov, tvorbe triesky, rezným silám, teplotným
poliam ako aj samotným technológiám obrábania ako sú
sústruženie, frézovanie, vŕtanie a brúsenie. Kapitola je
obohatená 28-mimi obrázkami na ktorých sú znázornené
základné pojmy pri sústružení a frézovaní, plochy a hrany
rezných nástrojov, geometria rezného klina, tvary triesok, rezné
sily pôsobiace na nástroj a teplotné polia rezného klina. Kapitola
je rozdelená na štyri podkapitoly týkajúce sa samostatne
sústruženia,
frézovania,
vŕtania
a brúsenia.
V každej
podkapitole sú znázornené spôsoby obrábania materiálov, či už
sústružením, frézovaním, vŕtaním alebo brúsením, spolu so
znázornením hlavného a vedľajšieho pohybu. V príspevku
uvádzam len výber obrázkov týkajúcich sa samotného
obrábania so znázornením spôsobov obrábania a zobrazením
hlavných a vedľajších pohybov.

Základné kritériá na tvorbu vysokoškolskej učebnice
Pri tvorbe učebnice je dôležité rešpektovať základné požiadavky
kladené na takýto typ literárnej učebnej pomôcky. Obsah
učebnice musí byť štruktúrovaný, to znamená, že v učebnici by
mal byť jasne a jednoznačne uvedený základný text so
základnými pojmami a faktami. Ďalej dôležitý je vysvetľujúci
a doplňujúci text. Obidva texty slúžia na pochopenie
a doplnenie základného textu. Každá učebnica prostredníctvom
prezentovania základných informácií a poznatkov by mala
prispievať k rozvoju kľúčových (odborných, personálnych,
sociálnych) kompetencií študentov. Veľký význam majú také
texty a úlohy v učebnici, ktoré prezentujú konkrétne príklady
prepojenia teórie s praxou. Odborné terminologické pojmy
musia byť spracované a uvedené v učebnici tak, aby im študent
ľahko pochopil. Jasne a jednoznačne uvedené slovné spojenia
a vety musia študenta motivovať a zaujať. To znamená, že ak
si študent prečíta nejakú časť textu v učebnici, musí tomu
porozumieť. Otázky a úlohy v učebnici musia rozvíjať potrebné
kompetencie žiakov, sú východiskom poznávacieho procesu,
mali by podporovať analýzu a kritické myslenie žiakov. Čo sa
týka vzťahu učenia a vyučovania, tu je dôležité, aby
v texte učebnice boli uvedené odkazy aj na iné zdroje informácií
a poznatkov, ktoré súvisia s danou oblasťou vzdelávania
(odkazy na webové stránky, encyklopédie, grafy, tabuľky
a podobne). Grafické spracovanie textu znamená, že text
a ilustrácie v učebnici by mali byť spracované funkčne
z hľadiska
dosiahnutia
cieľov,
čitateľne
a prehľadne,
systematicky usporiadané, čo sa týka typu písma, členenia
textu, odlišovania a zvýrazňovania textu podľa významu
obsahu, alebo s využitím orientačných symbolov. Obrazový

a)

b)

Obrázok 1 Sústruženie
a) pozdĺžne sústruženie, b) priečne sústruženie
1 - nástroj, 2 - obrobok

75

Časopis Technika a vzdelávanie, 4, 2015, č. 2
sú tu aj technológie plošného tvárnenia, ako sú strihanie,
ohýbanie, ťahanie a kovotlačenie. V príspevku pre ilustráciu
uvádzam základné technológie tvárnenia.

a)

b)
Obrázok 2 Frézovanie
a) čelné frézovanie, b) valcové frézovanie
1 - obrobok, 2 - nástroj

a)

a)

c)

Obrázok 5 Spôsoby voľného kovania
a) predlžovanie, b) osadzovanie, c) presadzovanie
1 - horné kovadlo, 2 - spodné kovadlo, 3 - materiál

b)

Obrázok 3 Vŕtanie otvorov
a) vŕtanie do plného materiálu
b) vŕtanie do predvŕtaného materiálu
1 - vrták, 2 - materiál, 3 – otvor

a)

b)

b)

Obrázok 6 Zápustkové kovanie
1 - horný diel zápustky
2 - predkovok
3 - dolný diel zápustky
4 - dutina v zápustke
5 - výkovok

c)

Obrázok 4 Brúsenie brúsnym kotúčom (BK)
a) čelom BK,
b) obvodom BK,
c) vnútorných rotačných plôch
1 - obrobok,
2 - brúsny kotúč

a)

b)

Obrázok 7 Valcovanie
a) pozdĺžne, b) priečne
1 - horný valec
2 - dolný valec
3 - materiál

Kapitola je rozdelená na podkapitoly a za každou z nich sú pre
študentov navrhnuté kontrolné otázky. Trinásť otázok je zo
základnej časti, zo sústruženia je päť kontrolných otázok,
z frézovania šesť, z vŕtania šesť a z brúsenia opätovne šesť
kontrolných otázok. Otázky študentom pomôžu zopakovať
preberané učivo a zistiť, či mu porozumeli a vedia svoje
vedomosti využiť.
Tretia kapitola je venovaná základným princípom
technológie tvárnenia, základným pojmom a druhom
objemového tvárnenia (voľné kovanie, zápustkové kovanie,
valcovanie, pretlačovanie, rotačné kovanie, razenie) a plošného
tvárnenia (strihanie, ohýbanie, ťahanie). V tretej kapitole
venovanej tvárneniu sa nachádza 33 obrázkov, ktoré zobrazujú
samotnú oblasť tvárniacich teplôt, spôsoby ručného tvárnenia
na kovadline, spôsoby strojného kovania - ubíjaním, prebíjaním,
sekaním,
predlžovaním,
osadzovaním
a presadzovaním.
V kapitole sú teoreticky a pomocou ilustrácií popísané základné
technológie objemového tvárnenia, ako sú zápustkové kovanie,
valcovanie, pretlačovanie, rotačné kovanie a razenie. Zároveň

Obrázok 9 Strihanie
1 - pohyblivý nôž
2 - pevný nôž
3 - materiál
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Obrázok
123456-

8 Pretlačovanie
prietlačník
vyhadzovač
prietlačnica
polotovar
pretlačok,
tŕň

Obrázok 10 Ohýbanie
1 - ohybník
2 - ohybnica
3 - materiál
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a)
b)
c)
Obrázok 14 Výroba foriem
a) lisovaním plochou doskou a tvarovou doskou,
b) striasaním,
c) metaním

Obrázok 11 Ťahanie
1 - ťažník
2 - ťažnica
3 - materiál
4 - pridržiavač
Rovnako ako pri obrábaní, aj pri tvárnení je kapitola rozdelená
na podkapitoly a tie sú ukončené kontrolnými otázkami. Úvodná
časť obsahuje štyri kontrolné otázky, objemové tvárnenie je
zopakované pomocou siedmich otázok a plošné tvárnenie
pomocou šiestich otázok.
Vo štvrtej kapitole sú opísané základné princípy
technológie zlievania, základné pojmy zo zlievarenstva a postup
výroby odliatku od výroby modelového zariadenia, cez prípravu
formovacích zmesí, zhotovenie netrvalej formy, tavenie
materiálu, samotné odlievanie až po čistenie, úpravu a kontrolu
odliatku. Kapitola obsahuje 24 obrázkov, ktoré zobrazujú
samotnú vtokovú sústavu, rez zloženou formou s vysvetlením
základných častí formy, druhy náliatkov a spôsoby výroby
netrvalých foriem (do zeme, šablónovaním, do rámov,
lisovaním, striasaním a metaním). V kapitole je stručne
popísané aj tavenie materiálu pomocou kyslíkového konvertoru,
elektrickej indukčnej a elektrickej oblúkovej peci a kuplovej
peci. Teoreticky, ale aj pomocou ilustrácií na jednoduchšie
predstavenie si daného procesu sú v kapitole popísané aj
spôsoby odlievania (gravitačné liatie, liatie pod tlakom,
odstredivé liatie, liatie-lisovanie, sklopné liatie a kontinuálne
liatie). Podkapitola čistenie a kontrola odliatku obsahuje obrázky
strojov, pomocou ktorých je možné čistiť odliatky (stolový
tryskač a čistiaci bubon).

a)

a)

b)

c)
d)
Obrázok 15 Spôsoby odlievania
a) gravitačné liatie, b) odstredivé liatie,
c) liatie-lisovanie, d) kontinuálne liatie
Kapitola je rozdelená na päť podkapitol, ktoré končia
kontrolnými otázkami pre študentov. Študenti si môžu
preskúšať svoje vedomosti pomocou jedenástich otázok.
Piata kapitola pojednáva o základných princípoch
technológií zvárania. Podrobnejšie opisuje technológie tavného
zvárania, zvárania za pôsobenia tepla a tlaku a technológie
zvárania tlakom. Súčasťou piatej kapitoly je aj stručný popis
technológie spájkovania a rozdiely medzi spájkovaním a
zváraním. V kapitole sa nachádza 30 obrázkov, ktoré pomáhajú
študentom pochopiť jednotlivé technológie zvárania, ako aj
základné pojmy s ktorými sa pri téme zváranie stretávajú.

b)

Obrázok 12 Vtoková sústava
a) pre odliatok zo sivej liatiny,
b) pre odliatok z ocele

Obrázok 13 Rez zloženou
formou pripravenou na
odlievanie
1 - vtoková jamka,
2 - vtokový kanál,
3 - troskový kanál,
4 - zárezy,
5 - dutina formy,
6 - výfuk

Obrázok 16 Súprava na zváranie plameňom a spôsoby zvárania
dopredu a dozadu
1 - kyslíková fľaša, 2 - acetylénová fľaša, 3 - kyslíkový fľašový
ventil, 4 - acetylénový FV, 5 - kyslíkový redukčný ventil,
6 - acetylénový RV, 7 - bezpečnostná poistka,
8 - kyslíková tlaková hadica, 9 - acetylénová tlaková hadica,
10 - horák, 11 - držiak fliaš
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Posledné dve kapitoly sa venujú bezpečnosti pri práci
v strojárskych technológiách a environmentálnej problematike
v oblasti strojárskych technológií. V kapitolách sú podrobne
popísané príčiny úrazov či už na obrábacích strojoch, pri
tvárnení, odlievaní (tavení), ako aj pri zváraní. Najčastejšie
príčiny sú odlietavanie triesky a úlomkov pri obrábaní,
poranenie rúk o ostrie nástrojov, alebo drobné poranenia, ktoré
vznikajú pri upínaní obrábaných predmetov. Pri tvárniacich
lisoch je najnebezpečnejší priestor lisovacieho nástroja a jeho
bezprostredné okolie. Úraz sa najčastejšie stane tak, že ruky
alebo prsty lisovača sa dostanú medzi tzv. nebezpečné tlačné,
alebo strižné miesto lisovacieho nástroja. Vtedy lisovač utrpí
rozmliaždenie alebo rozdrvenie časti alebo celých prstov (pri
väčších nástrojoch aj ruky), porezanie, odrezanie a podobne. Pri
odlievaní je najväčšie riziko ublíženia na zdraví práve pri tavení
materiálu, ktorý sa používa na odlievanie do formy. Na tomto
pracovisku sa môžu vyskytovať toxické pary kovov a hrozí
nebezpečenstvo popálenia kvapkami kvapalného kovu. Aj
technológia zvárania predstavuje pomerne rizikovú technológiu.
Využívajú sa tu technické plyny (zváranie v ochrannej
atmosfére) i elektrický prúd (oblúkové zváranie), vyskytuje sa
tu
vysoká teplota, skvapalnené kovy a úlomky kovov.
Pracovníci preto musia byť vybavení pracovným odevom,
obuvou a ochrannými prostriedkami v súlade s príslušnou
normou.
Čo sa týka environmentálnej bezpečnosti strojárskych
technológií možno s úľavou konštatovať, že strojárske
technológie spomedzi priemyselných technológií nepredstavujú
významné a výrazné ohrozenie životného prostredia. Je to dané
jednak používanými surovinami, pracovnými postupmi
a pracovným prostredím, produktmi a odpadmi zo strojárskych
technológií.

Obrázok 17 Súprava na zváranie obalenou elektródou
1 - pripojenie k sieti, 2 - zdroj zváracieho prúdu,
3,4 - zváracie káble, 5 - držiak elektród,
6 - obalená elektróda, 7 - materiálová svorka,
8 - základný materiál, 9 - elektrický oblúk

Záver
Učebnica je určená pre študentov študijných programov
Učiteľstvo technickej výchovy v dennej forme štúdia
a Učiteľstvo technických odborných predmetov v dennej
a externej forme štúdia. Vysokoškolská učebnica by rovnako
slúžila aj študentom študijného programu Kultúra a bezpečnosť
práce v dennej forme štúdia zaoberajúcich sa bezpečnosťou
a ochranou zdravia pri práci v strojárskych technológiách.
Rovnako môže byť cenným študijným materiálom pre všetkých,
ktorí sa zaujímajú o základnú problematiku technológií
strojárskych výrob.

Obrázok 18 Schéma zvárania taviacou sa elektródou v OA plynu
1 - zvarený dielec, 2 - oblúk, 3 - zvar, 4 - dýza,
5 - ochranný plyn, 6 - elektrický kontakt, 7 - drôtová elektróda,
8 - klapky podávania drôtu, 9 - zdroj prúdu
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Obrázok 19 Schéma zvárania netaviacou sa elektródou v OA
plynu
1 - zvarený dielec, 2 - oblúk, 3 - zvar, 4 - prídavný materiál,
5 - dýza, 6 - ochranný plyn, 7 - elektrický kontakt,
8 - volfrámová elektróda, 9 - zdroj prúdu
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VÝUČBA A ZHODNOTENIE ŠTÁTNICOVÝCH TECHNICKY ZAMERANÝCH PREDMETOV NA KATEDRE TECHNIKY
A TECHNOLÓGIÍ NA FPV UMB V BANSKEJ BYSTRICI
TEACHING AND EVALUATION OF STATESMEN TECHNICAL SPECIALIZATION SUBJECTS AT THE
DEPARTMENT OF TECHNOLOGY AND TECHNOLOGIES AT FPV UMB IN BANSKÁ BYSTRICA
Martin KUČERKA
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá stručnou informáciou o výučbe štátnicových predmetov vyučovaných na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici v magisterskom stupni štúdia v študijnom programe Učiteľstvo technických odborných predmetov. Nachádzajú
sa v ňom stručne popísané štyri predmety, ktorých cieľom je rozšíriť vedomosti študentov z technicky orientovaných predmetov.
Príspevok je doplnený aj o ukážky z prednášok. Jeho súčasťou sú tiež grafy výsledných hodnotení študentov za posledných päť rokov,
počas ktorých si študenti vybrali jeden zo štátnicových technicky zameraných predmetov.
Kľúčové slová: študijný program, hodnotenie, prednáška, technický predmet
Abstract
The paper deals with brief information about the teaching of statesmen subjects taught at the Faculty of Natural Sciences, Matej Bel
University in master level teacher training program in technical vocational subjects. It contains briefly outlined the four subjects to
broaden the knowledge of students in technical subjects. Post completes the excerpts from lectures. It includes also charts the
resulting evaluation of students in the last five years, during which the students chose one of statesmen technically oriented subjects.
Key words: degree program, evaluation, lecture, technical subject
Úvod
Na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici sa v magisterskom stupni štúdia v študijnom programe
Učiteľstvo technických odborných predmetov vyučujú štyri
„technicky“ zamerané predmety – Elektrotechnika, Stroje
a zariadenia, Materiály a technológie – Kovy a nekovy, Materiály
a technológie – Drevo. Tieto predmety patria do skupiny
povinne voliteľných štátnicových predmetov, to znamená, že
minimálne z jedného z týchto predmetov musí študent
magisterského štúdia absolvovať štátnu skúšku. Výučba
všetkých predmetov je členená na prednášky a semináre.
Prednášky
sú
spracované
v PowerPointe
a prebiehajú
v posluchárňach vybavených dátovými projektormi. Na
seminároch už riešia študenti praktickú časť a príklady
z jednotlivých úloh a meraní.
Elektrotechnika
Predmet sa skladá z dvoch častí a to z Elektrotechniky 1
a Elektrotechniky 2. K výučbe sa používa vysokoškolská
učebnica s názvom Elektrotechnika (obr. 1), ktorej cieľom je
zoznámiť sa so základnými veličinami elektromagnetického poľa
a jeho jednotkami, naučiť sa základné pojmy z elektrotechniky,
poznatky o elektrickom prúde, riešenie elektrických obvodov,
výrobe a prenose elektrickej energie, elektrických strojoch a ich
aplikáciách v technickej praxi.
Druhá časť má za cieľ naučiť princíp činnosti základných
elektrotechnických prvkov, využitie pasívnych i aktívnych prvkov
v elektronických obvodoch. Používanie elektrotechnických
stavebníc zariadení z oblasti elektrotechnických strojov
a meracích prístrojov. Základy elektrotechnického merania
a meracích metód.
Za obdobie 5 rokov absolvovalo tento predmet na
štátniciach 31 študentov. Z nich boli všetci úspešní (hodnotenie
od A po E) a z grafického vyhodnotenia vyplýva, že najmenej
bolo študentov s najhoršou známkou a to s hodnotením
E = 3,2 %. Ostatné hodnotenia sú: A = 35,5 %, B = 25,8 %,
C = 16,1 % a D = 19,4 %. Výsledky hodnotení sú na grafe č. 1.

Obrázok 1 Učebnica k predmetu Elektrotechnika

Graf 1 Výsledné hodnotenie študentov z predmetu
Elektrotechnika
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Stroje a zariadenia
Študenti získajú základné poznatky o princípoch a systémoch
strojov a strojných zariadení z týchto oblastí: Vybrané kapitoly z
termomechaniky. Hydromechanika. Základy prúdenia. Vybrané
kapitoly z energetických strojov a zariadení. Primárne a
sekundárne stroje a zariadenia. Kotly, parné stroje, parné
turbíny, plynové turbíny, spaľovacie motory, vodné motory,
ventilátory, vývevy, kompresory, čerpadlá.

Obrázok 3 Učebnica k predmetu Materiály a technológie – Kovy
a nekovy
Za posledných 5 rokov absolvovalo tento predmet 84 študentov
a všetci boli úspešní (viď. graf č. 3). Najviac bolo udelených
hodnotení so známkou A a to 41,7 %. Ostatné hodnotenia sú:
B – 17,9 %, C – 20,2 %, D – 13,1 % a E – 7,1 %.
Obrázok 2 Učebnica k predmetu Stroje a zariadenia
Tento predmet si vybralo na štátniciach 129 študentov.
Z grafického vyhodnotenia vyplýva, že v tomto predmete už boli
aj neúspešní študenti (s hodnotením Fx) a to 1,5 % z celkového
počtu 129 študentov. Známkou A bolo hodnotených 43,4 %
študentov, B - 18,6 %, C – 14 %, D – 13,2 % a E – 9,3 %.
Výsledky hodnotení sú na grafe č. 2.

Graf 3 Výsledné hodnotenie študentov z predmetu Materiály
a technológie – Kovy a nekovy
Materiály a technológie – Drevo
Študenti získajú základné vedomosti o štruktúre a vlastnostiach
dreva a drevných kompozitných materiálov s poukázaním na ich
využitie v praxi, o základných technológiách ich spracovania.
Zaoberá sa rozdelením drevín, makroskopickými znakmi,
mikroskopickou štruktúrou, chybami dreva, fyzikálnymi
a mechanickými
vlastnosťami
dreva,
prvostupňovým
spracovaním dreva, sušením dreva, trvanlivosťou a ochranou
dreva, lepením dreva, výrobou dýh a preglejovaných
materiálov, výrobou drevotrieskových a drevovláknitých dosák.
Tento predmet absolvovalo za posledných 5 rokov najviac
študentov a to až 385. V tomto prípade sa opäť vyskytli aj
neúspešní študenti s hodnotením Fx a to 1,6 % z celkového
počtu. Ostatné hodnotenia vyplývajú z grafu a to: hodnotenie
známkou A = 28,6 %, známkou B = 21,8 %, známkou C = 22,3
%, známkou D = 17,1 % a známkou E = 8,6 %. Výsledky
hodnotenia sa nachádzajú v grafe č. 4.

Graf 2 Výsledné hodnotenie študentov z predmetu Stroje
a zariadenia
Materiály a technológie – Kovy a nekovy
Cieľom predmetu je získať základné poznatky o kovových
materiáloch, význame technických materiálov, zliatin, ocelí,
neželezných kovov, liatin, plastov a keramických materiálov.
Naučiť sa riešiť technické problémy z hľadiska aplikácie
materiálov v priemyselnej výrobe, prihliadajúc na ich
environmentálny aspekt. Študenti takisto získajú poznatky
o technologických procesoch, naučia sa riešiť technické
problémy z hľadiska využiteľnosti rôznych technológií vo
výrobe.
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Záver
V predloženom príspevku je uvedený stručný prehľad štyroch
štátnicových technicky zameraných predmetov, ktoré sa
vyučujú v dennej ako i externej forme štúdia na Fakulte
prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spolu
s grafickým zobrazením výsledných hodnotení v magisterskom
stupni štúdia v študijnom programe Učiteľstvo technických
odborných predmetov.
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SPÔSOBY ZNIŽOVANIA AEROSÓLOV POMOCOU IONIZÁCIE
TECHNICAL SOLUTIONS FOR ELIMINATION OF AEROSOLS BY MEANS OF IONIZATION
Andrea NEUPAUEROVÁ, Jozef ČERNECKÝ
Abstrakt
Ióny sú súčasťou životného prostredia a významne ovplyvňujú jeho kvalitu. Priaznivý vplyv na ľudí majú záporné ióny a negatívny
majú kladné ióny, ktorých zdrojom je znečistené ovzdušie miest aj budov. Aerosóly patria k významným zdrojom znečisťovania
interiérov. Predstaviteľom aerosólov je cigaretový dym obsahujúci pevné častice zaradené do kategórie PM 2,5. Príspevok uvádza vplyv
ionizácie na elimináciu cigaretového dymu v interiéri.
Kľúčové slová: vnútorné prostredie, aeroióny, cigaretový dym, ionizácia
Abstract
Ions are all around and markedly influence of environment quality. Advantageous impact on human health have negative ions. Positive
ions have negative impact and their source is air polluted in cities and buildings. Aerosols are significant source of inside pollution.
Leader of aerosols is cigarette smoke containing particles that belong to the category of PM 2,5. The article introduces impact of
ionization for the elimination of cigarette smoke indoors.
Key words: indoor environment, aeroions, cigarette smoke, ionization
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deväť, čo zodpovedá rýchlosti prúdenia vzduchu 5 m.s-1.
Ionizačné zariadenie Dezoster bolo možné nastaviť v piatich
rôznych intenzitách ionizácie od 1 do 5. Pri všetkých meraniach
bola táto intenzita nastavená na najvyššiu úroveň ionizácie a to
stupeň 5. Pred vstupom potrubia do meracej miestnosti sa v
potrubí zaznamenávali hodnoty koncentrácie ozónu za
ionizačným zariadením Dezoster. Hodnoty boli kontinuálne
merané prístrojom Ozone analyzer ML 9810 a každú minútu
zapisované do záznamníka hodnôt HDL - TRH - D / LP. Po
ukončení merania boli zaznamenané hodnoty zo záznamníka
hodnôt stiahnuté do počítača prostredníctvom programu
EHDLog. Následne boli údaje vyexportované vo forme tabuľky
a pripravené na ďalšie spracovanie.

Úvod
Vnútorné prostredie budov, v ktorom užívatelia trávia väčšinu
svojho života nedosahuje také iónové parametre, ako
v prírodnom prostredí. Záporné ióny sa v prírode vyskytujú
najmä pri vodopádoch, mori, výboji blesku počas búrky, ale aj
v niektorých mineráloch a keramike. Dokážu sa viazať na
čiastočky prachu alebo znečistenia, ktoré sú väčšinou kladne
nabité a tieto sa neutralizujú a dopadajú na povrch. Veľkosť
čiastočiek môže byť menej ako 0,1 µm (napr. rôzne druhy
aerosólov ako cigaretový dym, peľ, sadze). Typickými
predstaviteľmi záporných iónov sú ióny kyslíka alebo vodnej
pary. Kladné ióny sa vyskytujú v rôznych zdrojoch žiarenia,
akými sú napr. počítač, mobilný telefón, mikrovlnná rúra, atď.
(Omia, 2009). Základným predstaviteľom kladných iónov sú
ióny dusíka. Ióny oboch polarít vznikajú prakticky stále, pričom
ionizácia trvá 10-6 sekundy. Bežným ionizujúcim elektrickým
výbojom vznikajú prevažne kladne nabité vzdušné ióny, ktoré
svojim silným oxidačným účinkom pôsobia dráždivo a škodia
ľudskému zdraviu. Vďaka novým technológiám a materiálom
použitým v ionizátoroch vzduchu je možné ionizovať vzduch len
ľahkými záporne nabitými iónmi, ktoré prospievajú ľudskému
organizmu. Zvýšená koncentrácia záporných iónov pozitívne
vplýva najmä na dýchacie ústrojenstvo, krvný obeh, žľazy
s vnútorným vylučovaním, kožu a centrálny nervový systém
(Králik, 2014). Príspevok je zameraný na sledovanie vplyvu
ionizácie na elimináciu aerosólov v interiéri budovy.

Obrázok 2 Schéma meracej miestnosti

Meracia miestnosť v ktorej boli vykonávané merania mala

1 Laboratórne merania vplyvu ionizácie
na cigaretový dym

rozmery 5200 × 4900 × 3000 (d × š × v). Na kontinuálne
meranie koncentrácie iónov v meracej miestnosti bol použitý
prístroj Ion Counter IC – 2000. Prístroj bolo pred každým
meraním potrebné nastaviť do východiskového stavu, aby
ukazoval správne hodnoty. Merací rozsah prístroja bol
nastavený na hodnoty 0 - 800 iónov/cm3, keďže sa
nepredpokladala vyššia koncentrácia iónov v miestnosti.
V tesnej blízkosti prístroja na zisťovanie koncentrácie iónov bol
umiestnený Ozone sensor OS – 11, t.j. snímač, ktorý
kontinuálne meral teplotu, relatívnu vlhkosť a koncentráciu
ozónu. Každú minútu boli údaje z prístroja na meranie
koncentrácie iónov a snímača OS - 11 zaznamenávané do
záznamníka hodnôt HDL - TRH - D / LP. Po ukončení merania
boli údaje zo záznamníka stiahnuté do počítača rovnakým
spôsobom ako zo záznamníka v riadiacej miestnosti, oproti
predchádzajúcemu prípadu údaje navyše obsahovali hodnoty
koncentrácie iónov, teplotu a relatívnu vlhkosť (Králik, 2014).
Pre sledovanie koncentrácie iónov pri zapálenej cigarete
v miestnosti v závislosti od jej vzdialenosti od zdroja ionizácie
sa vykonali krátke 45 minútové merania. Pred začiatkom
každého merania bola meracia miestnosť vyvetraná a cez
odťahové potrubie boli odstránené všetky nečistoty
z predchádzajúcich meraní. Následne bola miestnosť uzavretá
a vystavená procesu ionizácie, aby sa vytvorili záporné ióny
v miestnosti. V riadiacej miestnosti bola zapálená jedna cigareta
s obsahom dechtu: 10 mg/cigareta, nikotínu: 0,8 mg/cigareta
a CO: 10 mg/cigareta. Zapálená cigareta bola následne
premiestnená
do
meracej
miestnosti
a umiestnená
v požadovanej vzdialenosti (1 m; 2,5 m; 4 m) od zdroja
ionizácie, ako je znázornené na obrázku 3. Cigareta samovoľne
dohorela v priebehu prvých 10 minút.

Laboratórium pre meranie vplyvu ionizácie na znižovanie
aerosólov – cigaretového dymu, tvorili dve miestnosti, z ktorých
prvá bola riadiaca miestnosť (obrázok 1), kde sa nastavovala
intenzita ionizácie a veľkosť prúdenia vzduchu a druhá bola
meracia miestnosť (obrázok 2), v ktorej boli umiestnené
záznamové zariadenia na koncentráciu iónov, ozónu, relatívnej
vlhkosti, tlaku a teploty a vykonávali sa v nej všetky
merania. Vzduchotechnické zariadenie bolo v obidvoch
miestnostiach. Z riadiacej miestnosti sa nasával vzduch
pomocou ventilátora a následne prechádzal cez potrubie
o priemere ϕ 100 mm do ionizačného zariadenia Dezoster DM
10, v ktorom sa prúdiaci vzduch obohacoval o aeroióny a ozón.
Ďalej vzduch prechádzal cez filtračnú kazetu MLF 100, v ktorej
bol umiestnený filter s triedou filtrácie EU3 (G4) určený na
filtráciu hrubého prachu. Následne prefiltrovaný vzduch bol
vedený do meracej miestnosti (Králik, 2014).

Obrázok 1 Schéma riadiacej miestnosti

Riadiaca miestnosť bola úplne izolovaná od meracej

miestnosti tak, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu výsledkov
meraní v meracej miestnosti pri pohybe osôb v riadiacej
miestnosti. Pomocou regulátora otáčok bolo možné meniť
otáčky ventilátora, ktorý nasával vzduch z miestnosti, a tak
ovplyvňovať rýchlosť prúdenia vo vzduchotechnickom potrubí.
Pri všetkých meraniach bol na regulátore nastavený stupeň

2 Výsledky meraní
V tabuľkách 1 až 3 sú uvedené výsledky meraní pri vzdialenosti
zapálenej cigarety(1 m; 2,5 m; 4 m) od zdroja ionizácie.
Hodnoty boli zapisované každú minútu, päť po sebe
nasledujúcich záznamov bolo spriemerovaných (Králik, 2014).
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Z údajov uvedených v tabuľkách 1 až 3 vyplýva, že
koncentrácia iónov je mierne vyššia pri umiestnení dymiacej
cigarety vo väčšej vzdialenosti od zdroja záporných iónov.
K najefektívnejšej eliminácii aerosólov dochádza pri umiestnení
zdroja záporných iónov čo najbližšie k zdroju znečistenia, čo je
dôležité najmä pri návrhu vzduchotechnických zariadení.

Obrázok 3 Rozmiestnenie cigariet v miestnosti pri rôznych
meraniach
Tabuľka 1 Výsledky meraní pri vzdialenosti zapálenej cigarety 1 m od zdroja ionizácie
Čas min.

Namerané hodnoty

O3 ppm miestnosť
teplota °C
relatívna vlhkosť %
O3 ppm v potrubí
ióny -/cm3

5
0,185
21,96
43,28
2,206

10
0,192
21,98
41,52
2,222

15
0,195
22
41,3
2,24

20
0,200
22,02
41,08
2,256

25
0,205
22
40,58
2,26

30
0,210
22
40,18
2,27

35
0,214
22
39,92
2,29

40
0,216
21,96
39,86
2,302

45
0,218
21,9
39,7
2,308

202

118

82

72

58

52

44

52

38

30
0,217
21,94
40,76
2,19
50

35
0,218
21,92
40,68
2,2
50

40
0,221
21,92
40,34
2,21
48

45
0,223
21,92
40,2
2,224
46

Tabuľka 2 Výsledky meraní pri vzdialenosti zapálenej cigarety 2,5 m od zdroja ionizácie
Čas min.

Namerané hodnoty

O3 ppm miestnosť
teplota °C
relatívna vlhkosť %
O3 ppm v potrubí
ióny -/cm3

5
0,207
21,88
43,54
2,334
180

10
0,208
21,9
42,2
2,144
104

15
0,208
21,94
41,8
2,156
84

20
0,212
21,92
41,42
2,18
68

25
0,215
21,94
41,08
2,19
60

Tabuľka 3 Výsledky meraní pri vzdialenosti zapálenej cigarety 4 m od zdroja ionizácie
Čas min.

Namerané hodnoty

O3 ppm miestnosť
teplota °C
relatívna vlhkosť %
O3 ppm v potrubí
ióny -/cm3

5
0,206
21,8
45,66
2,248

10
0,213
21,8
44,08
2,258

15
0,216
21,8
43
2,262

20
0,218
21,88
42,72
2,276

25
0,220
21,88
42,08
2,296

30
0,222
21,9
41,88
2,308

35
0,223
21,9
41,44
2,306

40
0,224
21,86
41,42
2,328

45
0,226
21,9
41,14
2,296

218

134

100

76

60

56

52

54

40

KRÁLIK, T. 2014. Znižovanie aerosólov pomocou ionizácie. DP.
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Záver
V súčasnosti trh ponúka rôzne druhy ionizátorov vzduchu, ktoré
dokážu záporné ióny umelo vytvárať. Okrem záporných iónov
sa v ionizátoroch vytvára aj ozón, ktorý vo zvýšenej
koncentrácii pôsobí nepriaznivo na človeka. Na základe toho je
potrebné úroveň ionizácie nastaviť tak, aby vyprodukovaný
ozón neprekračoval najvyššiu prípustnú hodnotu 120 g.m-3
stanovenú pre ozón vo vnútornom ovzduší budov podľa
Vyhlášky č. 259/2008 Z.z. Pri správnom použití ionizácie a jej
kontrole možno zlepšiť kvalitu vzduchu v budovách.
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SKENOVANIE, OPTICKÉ MERANIE A MULTISENZOR NA 3D MERANIE ROZMEROV SÚČIASTOK
SCANNING, OPTICAL MEASUREMENT AND MULTISENSOR 3D DIMENSIONAL MEASURING COMPONENTS
Ján PAVLOVKIN, Petra KVASNOVÁ
Abstrakt
Príspevok je zameraný na opísanie možností merania rozmerov súčiastok pomocou skenovania, optického merania a využitím
multisenzora na 3D meranie rozmerov súčiastok. Stručne charakterizuje 3D skener, požiadavky na optické meranie rozmerov súčiastok
a výhody využitia multisenzora pri meraní rozmerov súčiastok.
Kľúčové slová: 3D skener, optické meranie, multisenzor na meranie rozmerov súčiastok
Abstract
The paper is focused to describe the possibility of measurement of dimensions of parts by means of scanning, optical measurement,
and using 3D multisensor dimensional measurement of components. It describes 3D scanner, the requirements for optical
measurement and the benefits of using multisensor dimensional measurement of components.
Keywords: 3D scanner, optical measurement, multisensor dimensional measuring components
Úvod
Z hľadiska využívania moderných technológií vo výrobných
procesoch sa v súčasnosti čoraz viac presadzujú 3D skenovacie
technológie. Tieto technológie sa prevažne využívajú pri
kontrole produktov, reverznom výrobnom procese, kontrole
kvality, meraniach opotrebenia a podobne. Odpoveď na otázku
akú metódu 3D merania vybrať nie je ani jednoduchá, ani
jednoznačná. Preto vysvetlíme princíp skenera, optického
merania i „multisenzora“ na 3D meranie rozmerov súčiastok
a jednoducho
opíšeme
možnosť
posúdenia
vhodnosti
jednotlivých technológií merania.
3D skener
Skenovanie 3D objektov sa stalo módnou záležitosťou. Preto si
myslíme, že pojmy ako skener (alebo scanner) treba vysvetliť
a priblížiť širšej odbornej verejnosti. Všeobecne 3D skener je
zariadenie, ktoré analyzuje reálny svet objektov na zber údajov
o ich tvare a prípadne i vzhľade (napr. farba). Zhromaždené
dáta potom môžu byť použité na konštrukciu či tvorbu
digitálnych trojrozmerných modelov.
Na bezdotykové optické skenovanie sa využíva okrem
laserových skenerov predovšetkým metóda premietania sústavy
svetlých a tmavých prúžkov (Patern of Light), inými slovami
štruktúrovaného svetla na meraný objekt. Sústava svetlých
a tmavých prúžkov sa premieta na predmet buď pomocou LCD
projektora alebo iného stabilného zdroja svetla. Kamera, ktorá
sníma zdeformované prúžky, vypočítava vzdialenosť každého
bodu v zornom poli pomocou výkonného softvéru. Presnosť je
daná predovšetkým rozlíšením CCD prvku kamery. Výhodou
štruktúrovaného osvetlenia 3D skenera je rýchlosť a presnosť.
Skenery so štruktúrovaným svetlom snímajú viacej bodov alebo
celé zorné pole kamery naraz. Skenovanie celého zorného poľa
v zlomku sekundy generuje profily, ktoré sú presné. Tým sa
znižuje alebo eliminuje problém chýb z prípadného pohybu
skenovaného predmetu. Skenovacie systémy s 8 megapixelovou
kamerou zachytia až 8 miliónov dátových bodov v každom
snímku a dosahujú vysoké presnosti. Veľkou výhodou 3D
skenera je spojenie s otočným a naklápacím stolíkom, na
ktorom je súčiastka umiestnená. Pohyb stolíka býva
odmeriavaný a ovládaný zo softvéru skenera a to umožňuje
automaticky naskenovať predmet z veľkého počtu pohľadov
v rôznych smeroch. Toto spojenie umožňuje vytvoriť
kompaktný 3D skener.

Obrázok 1 Meranie rozmerov súčiastok 3D skenerom
1 - pohyb v smere x, 2 - pohyb v smere y, 3 - pohyb v smere z
Na použitie skenera na meranie rozmerov v technickej praxi a
porovnanie s CAD modelom, či reverse enginering (spätné
získanie modelu) neznámeho tvaru, je dôležité správne
vyhotovenie hardvéru skenera, jeho optiky i CCD kamery
vrátane čo najpresnejšej kalibrácie pred vlastným skenovaním.
Celý snímací systém pozostáva z viacerých komponentov, ktoré
sú znázornené na obrázku 2.
Optické meranie
Meranie „pomocou optiky“ má už veľmi dlhú tradíciu, napr.
klasický profilprojektor, alebo merací mikroskop. Oba prístroje
sú v priemysle tradične používané už mnoho desaťročí. Nové
použitie optickej metódy merania umožnilo rozšírenie
výpočtovej techniky v spojení so snímaním obrazu meranej
súčiastky pomocou CCD kamery. Automatická analýza
snímaného obrazu pomocou PC umožnila v poslednej dobe
rozvoj 3D optických meracích video systémov na presné a veľmi
produktívne meranie rozmerov. Zariadenie, ktoré má spĺňať
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všetky požiadavky na rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť
merania, musí mať spoľahlivú:
 mechaniku - kvalitná mechanika zabezpečuje jednoduchý
a hladký pohyb vo všetkých meracích osiach X, Y, Z.
Jednoduchý test – skúste ručne pohnúť vypnutým strojom
v príslušných osiach a rýchlo odhalíte prípadné nedostatky
konštrukcie. Rovnako tak automatický pohyb pomocou
pohonov spusteného stroja musí byť hladký a tichý.
Samozrejme, že kvalitná mechanika umožňuje i vyššiu
rýchlosť posuvov. I tá vypovedá mnoho o kvalite
mechanického riešenia. Moderným riešením, umožňujúcim
skutočne vysokú rýchlosť posuvov, sú lineárne pohony osí.
 elektroniku - elektronika meracieho prístroja a jej
vyhotovenie napovedá veľmi mnoho o veku koncepcii stroja.
Súčasná úroveň elektroniky, vyhotovená pomocou plošnej
montáže (SMD) elektronických prvkov, umožňuje celé
riadenie stroja vyhotoviť len na niekoľkých miniatúrnych
kartách elektroniky. Tieto karty môžu byť jednoducho
umiestnené vo vnútri stroja. Meracie prístroje súčasnej
technickej úrovne by mali byť pripojené k bežnému PC
(alebo notebooku) pomocou USB. Umožňuje to jednoduchý
servisný zásah v prípade poruchy PC a súčasne jednoduchú
výmenu či upgrade PC v budúcnosti. Je to záruka lacnej
prevádzky a servisu prístroja.
 optiku - optika meracieho prístroja so snímaním CCD
kamerou je moderným a určujúcim prvkom na rýchle
a automatické meranie. Spoločne s kvalitnými osvetľovačmi
a funkciou zoomu tvoria základ moderného a spoľahlivého
meradla. Optická meracia technológia môže byť naviac
doplnená i ďalšími technológiami merania. Automatické
optické meranie je založené na snímaní kontrastného obrazu
meraného predmetu. Veľmi záleží na tom, akými
prostriedkami je tento kontrast v snímanom obraze
dosahovaný. Pokiaľ nie je zabezpečený dostatočný kontrast
v každej situácii spoľahlivo, prestáva spoľahlivo fungovať
automatické meranie. Meranie vo zvislom smere (os Z) je
zabezpečené automatickým zaostrovaním na malú plochu
(takmer bod) pri veľkom zväčšení. Prax potvrdzuje, že
najvyšší kontrast je dosahovaný pri použití čiernobielej CCD
kamery v kombinácii s LED osvetľovačmi s červeným
svetlom. Je to dané prekrývaním spektrálnych kriviek
vyžarovania červených LED diód a citlivosti čiernobieleho
CCD prvku. Tým je dosiahnutý maximálny energetický zisk.
 osvetlenie - automatická funkcia optického snímania
meracieho stroja je priamo závislá na systéme usporiadania,
kvalite a univerzálnosti použitých osvetľovačov. Ako
najvhodnejšia kombinácia pre najrôznejšie situácie sa už
osvedčili tieto tri typy osvetľovačov:
o spodný na osvetlenie obrysu (siluety) súčiastky,
o horný (rozptýlený) - na osvetlenie povrchu súčiastky,
o osové osvetlenie objektívom na hlboké otvory
a zdôraznenie reliéfu povrchu.
 zoom - umožňuje veľmi rýchle nastavenie vhodného
zväčšenia, je pre automatické meranie samozrejmou
požiadavkou. Nízke zväčšenie je potrebné pre orientáciu na
súčiastke a pri začiatku meracieho programu. Vysoké
zväčšenie je zásadnou podmienkou pre presné meranie
v tretej (zvislej) osi Z. Merací stroj prechádza hore a dole
okolie meraného povrchu a automaticky zaznamenáva
výšku, v ktorej je dosiahnutá maximálna ostrosť (tzv.
funkcia autofokusu). Vysoká presnosť tejto funkcie je
zabezpečená práve pri veľmi vysokom zväčšení, kedy je
hĺbka ostrosti minimálna. Preto kvalitný stroj musí
umožňovať automatickú zmenu zväčšenia počas meracieho
programu.

Obrázok 2 Komponenty snímacieho systému
1 - hlavica sondy, 2 - predĺženie sondy, 3 - sonda, 4 - hrot
sondy, 5 - zdroj sondy
Multisenzor
Optické meranie, ktoré je opísané vyššie, možno doplniť ďalšími
technológiami merania a vytvoriť tým takzvaný „multisenzorový
merací prístroj“ (Obrázok 3).

Obrázok 3 Multisenzorový merací prístroj
Na meranie okrem kamery možno použiť v jednom meracom
programe i ďalšie spôsoby snímania bodov, napr. dotykovou
sondou s automatickou voliteľnou výmenou niekoľkých
modulov zo zásobníka. Moduly zostavené v potrebných dĺžkach
a tvaroch dotykov (napr. križiak) sú vopred umiestnené
v zásobníku. Zaujímavou technológiou je skenovanie meraného
povrchu laserovou sondou. Ako doplnková je táto technológia
vhodná na rýchly zber veľkého počtu bodov v zvislej osi,
napríklad pre stanovenie rovinnosti u plochých súčiastok alebo
priebehu hladkých kriviek povrchu. Na meranie zložitých
súčiastok, ktoré treba merať v niekoľkých polohách, slúži
rotačná os – mechanické zariadenie vybavené napr. upínacou
klieštinou. Umožňuje to polohovanie súčiastky počas merania
a zrýchlenie meracieho cyklu. Práve automatická voľba spôsobu
snímania – meranie kamerou, meranie pomocou dotykovej
sondy, vybrané automaticky zo zásobníka, skenovanie
laserovou sondou, alebo použitie rotačnej osi je to, čo robí
z meracieho prístroja prístroj multisenzorový.
Záver
Stručne opísané vyššie uvedené technológie merania treba
vyskúšať na meraní rozmerov súčiastok rôznych tvarov. Až pri
praktickom meraní rôznych typov súčiastok sa prejavia
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prednosti jednotlivých typov meracích prístrojov. Po vyskúšaní
možno rozhodnúť, ktorá metóda merania je skutočne vhodná
na konkrétnu aplikáciu. Výhody použitia 3D skenovacích
technológií sú predovšetkým v úspore času. Ak pri skenovaní
reálneho objektu do počítačového modelu vezmeme do úvahy
optické 3D skenery, čas merania sa pohybuje do 1 s pri pokrytí
meranej plochy 8 × 106 bodmi s rozstupom 0,01 – 0,61 mm.
Ďalšou výhodou je overovanie rozmerov jednotlivých častí, ako
aj celkov, vďaka čomu vieme zabezpečiť, že vyrobené diely
budú k sebe dokonale pasovať. Nesmieme zabudnúť ani na
výhody počítačových simulácií a analýz, vďaka ktorým
získavame dôležité informácie o zaťažiteľnosti, teplotnej
stabilite, deformáciách a rôzne iné.
Hlavnou nevýhodou takýchto systémov je práve ich cena.
Ešte stále ide o veľmi nákladné systémy, ktoré si nie každý
výrobca môže dovoliť. Napriek tomu existujú predpoklady do
budúcnosti pre ďalšie rozširovanie takýchto technológií.
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VYUŽITIE OPEN SOURCE SYSTÉMU EFRONT VO VÝUČBE BUDÚCICH UČITEĽOV
V PREDMETE METODIKA ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA
USE OF OPEN SOURCE EFRONT SYSTEM IN LEARNING FUTURE TEACHERS
IN THE SUBJECT OF E-LEARNING METHODOLOGY
Juraj SITÁŠ, Peter BREČKA
Abstrakt
Systémy LMS majú svoje nezastupiteľné miesto vo výučbe takmer na všetkých stupňoch vzdelávania. Preto je potrebné venovať tejto
oblasti väčšiu pozornosť najmä pri príprave budúcich učiteľov. Príspevok popisuje využitie systému LMS eFront na Katedre techniky
a informačných technológií PF UKF v predmete Metodika elektronického vzdelávania, v ktorom sa študenti oboznamujú s postupmi
tvorby elektronického obsahu a špecifikami tvorby dištančného textu. Systém eFront patrí do kategórie softvéru Open Source, čo vo
väčšine prípadoch znamená, že je dostupný zadarmo a tiež umožňuje svojou licenciou jeho jednoduché rozširovanie a úpravu podľa
potrieb používateľov.
Kľúčové slová: e-learning, LMS eFront, kompetencie, metodika elektronického vzdelávania
Abstract
LMS systems have their unique place in training almost at all levels of education. Therefore, it is necessary to pay more attention to
this area, notably the preparation of intending teachers. The few describes the use of the LMS eFront system at Department of
Technics and Information Technologies at Faculty of Education UKF in subject Methodics of electronic education, wherein the students
acquaint theirself with the procedures of making electronic content and specification of distance text making. eFront system belongs to
the category of Open source software, which in most cases means, that it is available for free and also allows its licensed its simple
expansion and adaptation to the needs of users.
Key words: e-learning, eFront, competences, methodology of e-learning
Úvod

technickú podporu, ktorá je vo väčšine pre zadarmo dostupné
systémy LMS závislá na komunite ľudí. Takáto podpora je
zvyčajne dostupná v podobe wiki stránok a diskusného fóra.
Túto podporu nemôžeme hodnotiť na základe počtu ľudí
v komunite, ale ich aktivite. Takisto je dôležité brať do úvahy
jednoduchosť ovládania časti dostupnej používateľom a tiež
dostupnosť tejto časti pre rôzne platformy (webové
prehľadávače, mobilná verzia webu a pod.). Tieto faktory boli
rozhodujúce pri výbere systému LMS, ktorý používame na KTIT.

Medzi základné prostriedky elektronického vzdelávania patrí
systém LMS. V súčasnosti je dostupných viacero riešení LMS
systémov. Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie nepochybne
patrí systém Moodle (2014), ktorý má dlhú históriu. Väčšina
systémov LMS má rovnaké základné funkcie a aj spôsob
ovládania. Preto je veľmi zložité určovať výhody alebo
nevýhody pri ich komparácii. Medzi faktory výberu môžeme
zaradiť napr. softvérové a hardvérové požiadavky, ale aj
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vzdelávacom prostredí, kde sa snažíme so študentmi vytvoriť
reálne vzdelávacie situácie, ktoré sú podporované animáciami,
videosekvenciami, testovacími nástrojmi atď. (Obr. 1 a 2).
Z tohto dôvodu je potrebné chápať e-learningový kurz ako
multimediálny.

Pre naše účely sme nasadili systém LMS s názvom eFront v jeho
Open Source verzii.
1 Systém eFront
Systém eFront predstavuje komplexné riešenie pre elektronické
vzdelávanie v podobe systému LMS. Systém eFront existuje vo
viacerých verziách. Komerčný EFRONTPRO a EFRONT
ENTERPRISE sú platené verzie a dostupné ako in-house riešenie
alebo cloudová služba. Open Source verzia je dostupná
zadarmo. Všetky verzie sú dostupné vo viacerých jazykových
verziách vrátane slovenčiny. Jednotlivé verzie sa líšia nie len
v cene, ale aj v ponúkanej funkcionalite (napr. dostupnosť
responzívneho dizajnu, funkcie Single Sing On, a pod.) (2014).
Systém eFront je možné nainštalovať na systém Linux alebo
Windows kde je nainštalovaný databázový server MySQL
a webový server Apache. Na KTIT sme sa rozhodli použiť
systém Linux s ktorým máme dlhodobé skúsenosti a používame
ho aj na iných serveroch. Táto kombinácia nám umožnila úplne
minimalizovať cenu softvérového riešenia na minimum.
Systém eFront ponúka dva typy kurzov. Otvorené kurzy sú
dostupné pre všetkých bez potreby sa prihlásiť. Naopak
uzatvorené kurzy sú určené len pre registrovaných
používateľov. Uzatvorené kurzy je možné sprístupniť len
vybranej skupine prihlásených používateľov. Pri vytváraní kurzu
je potrebné dodržať hierarchiu: kategória-kurz-lekcia. Kategória
predstavuje vyučovaciu hodinu, kurz predstavuje tematický
celok a lekcia predstavuje samotné učivo. Pri vytváraní kurzu je
ale možné vynechať kurz a používať len kategórie a lekcie.
Študentov je možné do systému priradiť ručne alebo im
ponechať možnosť registrovať sa pomocou webu. Registrovaný
používatelia môžu mať priradené rôzne role, ktoré určujú ich
oprávnenia a tak isto môžu byť priradený do rôznych skupín.
Skupiny je možné použiť na určovanie prístupu k rôznym
kurzom. Vyučujúci má prístup k zostavám o aktivite a hodnotení
študentov pomocou webového rozhrania.

Obrázok 1 Ukážka e-learningového kurzu vytvoreného
študentom v LMS eFront
Pri jeho tvorbe sa snažíme, aby študenti dodržiavali konkrétne
princípy ako:
a) stanovenie cieľov kurzu a jeho jednotlivých kapitol,
b) usporiadanie výučbového textu (jednoduchý a zrozumiteľný)
do prehľadnej štruktúry vytvárajúcej logické opory
porozumenia,
c) proces porozumenia podporiť názornou vizualizáciou,
d) samoštúdium podporiť komunikáciou v diskusnom fóre,
a) rešpektovať skutočnosť, že výklad sa presunul z učiteľa na
multimediálny materiál, ktorý má byť zrozumiteľný,
obsahujúci všetky potrebné informácie,
b) poznatky majú byť prehľadné, aktivizovať učiacich sa
k hľadaniu súvislostí prostredníctvom problémových úloh,
c) využívať vizualizáciu prostredníctvom multimédií ako
podporu písaného textu.

2 Metodika elektronického vzdelávania
V záujme zvyšovania kvality vzdelávania a budúceho pôsobenia
súčasných študentov pripravujúcich sa na učiteľské povolanie
sa na Katedre techniky a informačných technológií, PF UKF
v rámci predmetov pedagogicko-psychologického a sociálnovedného základu v oblasti IKT snažíme, aby boli pripravovaní
do praxe aj pre iné formy vzdelávania. Preto sa vo výučbe
predmetu Metodika elektronického vzdelávania orientujeme na
osvojenie potrebných kompetencií pre prácu s LMS a konkrétnu
tvorbu a správu e-learningových kurzov budúcimi pedagógmi.
Dôležité indikátory pre stanovenie týchto kompetencií Beisetzer
(2011) súhrnne označuje ako:
a) didaktická hodnota - aplikácia didaktických aspektov
(interaktívnosť kurzu, aktivizácia, motivácia študenta,
didaktické metódy, primeranosť požadovaného výkonu
k hodnotiacim kritériám, efektívna spätná väzba a pod.),
b) používateľská prispôsobivosť - zvládnutie technických
aspektov e-learningového prostredia (schopnosť využívať
integrované výučbové prostredie v plnom rozsahu),
c) teoretické štúdium problematiky a empirický výskum
(štúdium teoretických východísk danej problematiky,
vhodnosti alebo nevhodnosti riešenia spadajúceho do oblasti
technológie vzdelávania, názorov študentov využívajúcich
e-learning).

Spracovanie informácií do atraktívnej podoby didakticky
vhodného prostredia je odrazom tvorivých schopností tvorcu
kurzu. Ten svojimi zručnosťami do istej miery rozhodne o forme
a kvalite kurzu (Beisetzer a kol. 2013).
Záver
Vzdelávací systém sa trápi s nízkou mierou zapájania žiakov do
vzdelávania a ďalšieho diania školy. Nástrojom na riešenie
tohto problému môže byť do istej miery aj elektronická podpora
prezenčnej formy výučby. Elektronické kurzy, ktoré sa študenti
– budúci učitelia naučia tvoriť, môžu v budúcnosti slúžiť ako
kľúčový podporný prvok prezenčnej formy výučby, najmä
prostredníctvom multimédií a rôznych herných elementov.
Práve pomocou nich si žiaci rozšíria svoje vedomosti, lepšie
pochopia zložitejšie systémy z praxe, pričom v budúcnosti sa
ľahšie adaptujú na nové podnety v oblasti virtuálneho
vzdelávania. Dôležité je, aby si študenti osvojili komplexne
metodiku elektronického vzdelávania a pravidlá tvorby
elektronických kurzov, nie len používanie konkrétneho LMS
systému.

Vzdelávacie materiály použité v elektronickom kurze musia
rešpektovať isté pravidlá. Tie sú tvorené z hľadiska
didaktického a technologického. Ide teda o vytvorenie
jednoduchej textovej prezentácie poznatkov v interaktívnom
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MOŽNOSTI VYUŽITIA IWB PRI TVORBE VYBRANÝCH PRACOVNO-TECHNICKÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV
V PREDMETE TECHNIKA
POSSIBILITIES OF USING IWB FOR CREATING CHOSEN WORK AND TECHNICAL COMPETENCIES OF
STUDENTS IN THE SUBJECT TECHNOLOGY
Jaroslav ŠOLTÉS
Abstrakt
Aby učiteľ mohol aktívne a nerušene pracovať, je potrebné okrem vlastnej aktivity zabezpečiť pracovnú atmosféru, kreativizovať
prostredie v ktorom pracuje on aj jeho žiaci. Interaktívna tabuľa, ako edukačný prostriedok má výrazný vplyv na prejav a rozvoj
aktivity, samostatnosti a tvorivosti žiaka, zvyšuje kvalitu výučby. IT tabuľa, je jednou z foriem a možností, akou informačné technológie
prispievajú k zefektívneniu vyučovacieho procesu. Pri posudzovaní miery uplatnenia interaktívnej tabule na rozvoj žiaka, sa aj na
základe prebiehajúceho výskumu na našom pracovisku môžeme zhodnúť, že táto sa v edukačnom procese prejaví, ako zvýšená
intenzívna činnosť, na základe uvedomelého úsilia, ktorého cieľom je osvojiť si príslušné vybrané kompetencie, postoje alebo spôsoby
správania. Určujúcim smerom v práci so žiakmi je uplatňovanie všetkých prvkov interaktívneho prostredia, ktoré napomáhajú formovať
u žiakov súhrn technických, konštruktérskych a technologických vedomostí a zručností.
Kľúčové slová: vybrané kompetencie, kľúčové kompetencie, technika
Abstract
For the teacher to work actively and undisturbed it is needed, in addition to their own activities, to ensure working atmosphere and
creative environment in which they and their students work. Interactive whiteboard as an educational resource has a significant impact
on the development and manifestation of activity, independence and creativity of pupils, increasing the quality of teaching. IT board is
one of the ways and means with which information technologies contribute to the efficiency of the teaching process. In assessing the
extent of application of interactive whiteboard on the development of the pupil, we can decide, based also on ongoing research in our
department that this will manifest itself as increased intense activity based on a conscious effort aimed at learning the selected
competencies, attitudes or behaviors. Determining direction in the work with pupils is the application of all elements of interactive
environments that help form pupils’ set of technical, constructive and technological knowledge and skills.
Key words: chosen competencies, key competencies, technology

Úvod

predmetu, materiálnymi podmienkami školy, so záujmom
a vyspelosťou žiakov a v neposlednom rade aj snahou viesť
žiakov k prvotnej profesionálnej orientácii. Určujúcim smerom
v práci so žiakmi je uplatňovanie v obsahu vyučovania

Určenie nového obsahu predmetu Technika na základnej škole
je úzko späté, jednak s výchovne - vzdelávacími cieľmi daného
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predmetu všetky prvky, ktoré napomáhajú formovať u žiakov
súhrn vedomostí a zručností. Vyučovací proces vo všetkých
ročníkoch je nutné orientovať na praktické činnosti žiakov, viesť
ich k uplatňovaniu tvorivého prístupu k práci, pri súčasnej
stimulácii ich aktivity, pri realizácií zmysluplnej činnosti.
Teoretická príprava sa v priebehu celého vyučovania musí
organický spájať a prelínať s praktickou činnosťou. Práca žiakov
v jednotlivých ročníkoch má byť organizovaná tak, aby sa
postupne z ročníka do ročníka prehlbovali a rozširovali ich
nadobudnuté spôsobilosti z predchádzajúcich činností. Ukazuje
sa, že tradičné nároky na učiteľovu profesijnú výbavu, napr.
metodické zručnosti, odborné znalosti, pedagogický takt a pod.,
v tomto prípade, už pre vykonávanie tohoto povolania celkovo
nestačia, pretože učiteľ musí zvládať stále nové úlohy a musí
riešiť mnohé netradičné problémy. Významnou sa stala
požiadavka psychickej vyrovnanosti učiteľa, schopnosť
komunikácie a pozitívnej interakcie a najmä tvorivý prístup
k práci a učiteľskej profesii. Na hodinách sa má utvárať taká
činnostná klíma, v ktorej sa zaručuje pozitívny vývin každého
žiaka, podľa jeho individuálnych schopností. Jednou z možností
na realizáciu takejto výučby je použitie interaktívnej tabule, ako
jednu z foriem informačnej technológie prospievajúcej
k skvalitneniu vyučovacieho procesu. Pre pedagogickú prax to
znamená, zhodnotiť pedagogické situácie, v ktorých IT tabuľa
bude pôsobiť ako prostriedok zefektívňujúci edukačný proces.
Interaktívna tabuľa je výbornou didaktickou pomôckou pre nový
spôsob vyučovania. Spolu s prídavným softvérom a hardvérom
je prispôsobená predovšetkým školským podmienkam a má
všestranné využitie aj na hodinách predmetu Technika.

výrazne napomáha práca žiakov s vhodnými pracovnými listami
a pracovnými zošitmi. Žiaci pracujú vo dvojiciach s priloženým
textom, obrázkami, čítajú text, radia sa, riešia úlohy a priraďujú
k obrázkom správne informácie. Správnosť riešení hodnotia
s kolegom v tíme, porovnávajú správnosť riešení, výsledky
kontrolujú na záver pomocou IT tabule. V záverečnej etape
hodiny učiteľ vydáva pokyn k celkovému vyhodnoteniu práce.
Pre názornosť opísanej činnosti prikladáme vzor vybraného
pracovného listu pre žiakov.
Je potrebné uviesť, že IT tabuľa a pracovné listy umožňujú
prezentovať obsah učiva dynamicky, s rozsiahlymi zdrojmi
materiálov vo forme vizuálnych a zvukových klipov, textov,
obrázkov a interaktívnych programov. Podporujú automatizáciu
výučby, zdieľanie predtým vytvoreného obsahu, šetria čas
a zlepšujú pozornosť žiakov. V priebehu výskumu sme sa
zamerali hlavne na vhodnosť spracovania, rozsah , náročnosť
úloh a použiteľnosť metodických materiálov pri výučbe. Celkovo
sme hodnotili správnosť vypracovaných modelov, stratégií,
výučby a vybraných učebných pomôcok, aby bolo možné
z množiny kľúčových zručností vybrať tie najvhodnejšie
zručnosti pozorované u žiakov. Hlavnou metódou použitou
v rámci výskumných aktivít bola metóda pozorovania.
Pomocnou metódou bola metóda rozhovoru, krátke rozhovory
s vyučujúcimi a žiakmi, s cieľom zistiť názory na vypracované
učebné materiály a použité modely výučby.
Vybrané pracovno-technické kompetencie žiakov
Jednou z podstatných profesionálnych spôsobilosti učiteľa je
vytváranie vybraných kľúčových kompetencií u žiakov. Vybrané
kompetencie v technike predstavujú spôsobilosti žiaka, ktoré
mu umožňujú objasniť prírodné znaky, používanie a ovládanie
moderných technických prostriedkov, zvládnuť technické
poznatky. Základom úspešného vyučovania je vytváranie
podmienok pre rozvoj kompetencií a možné uplatnenie rôznych
druhov tvorivých činností vo vyučovaní. Do vyučovacieho
procesu „vstupuje“ a ovplyvňuje ho celý rad činiteľov. Súčasná
moderná didaktika zdôrazňuje skúmanie a rešpektovanie
všetkých týchto činiteľov v jednote, pretože navzájom súvisia.
Didaktické výskumy potvrdili, že rozvoj poznávacích procesov sa
dosahuje nielen činnosťou učiteľa, ale práve naopak, spájaním
činností učiteľa s poznávacou činnosťou žiaka. Takto
organizovaná interaktívna forma vyučovacieho procesu, je
formou vyučovania, ktorá sa snaží skvalitniť podmienky
v najnovších trendoch vyučovania, aj za aktívneho využitia
informačných technológií. Výsledkom takejto činnosti je získanie
potrebných kompetencií, ktoré sú kľúčom k rýchlemu
a bezproblémovému získaniu nových a neustále sa meniacich
poznatkov. V rámci realizácie výskumu na našom pracovisku,
môžeme medzi najdôležitejšie kompetencie žiakov v predmete
Technika zaradiť tie, ktoré nesú charakteristické prvky činnosti,
pri dosahovaní veľmi dobrých výkonov v technickej oblasti.
Medzi najdôležitejšie vybraté kategórie kľúčových kompetencií
sme zradili tieto:

IWB a jej možnosti pri tvorbe kompetencií
V rámci realizovaného výskumu pri práci s IT tabuľou
vyplynulo, že by sa mal znížiť pasívny postoj žiaka a mala by sa
prejaviť jeho skutočná aktivita, záujmy a osobný prejav. Pri
riešení problému implementácie tabule na vyučovacej hodine,
sme sa zamerali na činnosť učiteľa a žiaka v rámci vybraných
vyučovacích hodín. Dôležitou sa ukázala príprava vyučovacej
hodiny, dôkladná metodická príprava učiteľa a príprava
pracovných úloh pre interaktívnu tabuľu. Činnosť žiaka
využívajúceho IT tabuľu, sa menila v závislosti na spôsobe
organizácie práce triedy, riešení problémových situácií
a získavania vybraných kľúčových kompetencií. Celá činnosť
učiteľa a triedy bola usmerňovaná vypracovanou metodikou
postupu výučby vybraných hodín. Metodika obsahuje základné
postupy učiteľa a zároveň organizuje a usmerňuje prácu žiakov.
Obsahuje následné usmernenia:







organizuje prácu žiakov vo dvojiciach, usmerňuje riešenie
problémov pomocou informácií z IT tabule, usmerňuje
činnosť učiteľa so žiakmi, kontrolu,
zadávanie problémových úloh pred prácou s IT tabuľou,
riadený rozhovor, práca žiaka sa riadi rámcovými cieľmi,
učiteľ riadi činnosť žiaka vo vybraných etapách, samostatná
činnosť žiakov je cieľavedome orientovaná, zaradená do
vyučovania vybraných tém,
riešenie úloh z pracovných listov žiakmi pomocou IT tabule,
organizácia samostatnej práce v celom priebehu riešenia
problému, úlohy v pracovných zošitoch,
učiteľ do činnosti žiaka nezasahuje a ten je schopný odhaliť
problém a následne ho riešiť,
funkcia učiteľa pri pracovnej činnosti bude mať formu
podnetov a rád






Z charakteru výučby predmetu Technika, vyplývajú aj niektoré
požiadavky na zručnosti žiakov. Vo všeobecnosti je potrebné
spájať teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami. K tomu
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komunikačné schopnosti a spôsobilosti žiakov, to
znamená ústne a písomne sa vyjadrovať, vysvetľovať, čítať
s porozumením, vyhľadávať, uchovávať, komunikovať a
používať informácie,
interpersonálne schopnosti a spôsobilosti žiakov, čo
znamená, pracovať v tíme, harmonicky spolupracovať, radiť
sa navzájom, spoločne riešiť úlohy,
informačné schopnosti a spôsobilosti žiakov, čo
znamená, informácie kriticky hodnotiť, IKT používať na
riešenie problému, vyjadrovať sa graficky, hodnotiť obsah,
riešiť úlohu spoločne,
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personálne schopnosti a spôsobilosti žiakov, obsahujú
spôsobilosti sebazdokonaľovania, výkonnosti, schopnosti
samostatne sa vzdelávať, kontrolovať sa, regulovať svoje
správanie, zodpovedať za výsledok,
učebné schopnosti a spôsobilosti žiakov, obsahujú
spôsobilosti riešiť problém, motivovať seba aj druhých,
kriticky hodnotiť výsledky, pozitívne myslieť,

kognitívne schopnosti a spôsobilosti žiakov, sústreďujú
sa na kritické myslenie a hodnotenie, hodnotenie textu,
chýbajúce údaje, kriticky hodnotiť vypracovanie úloh,
individuálne formulovať závery.

Pracovný list – téma: Myšlienka – konštrukcia – výroba – využitie

a prehlbovanie
už
získaných
kompetencií
v
celej
psychomotorickej oblasti, ale aj oblasti kognitívnej a afektívnej.
Rozvoj pracovno-technických zručností značne uľahčuje žiakom
učenie a robí získané vedomosti konkrétnymi a účinnejšími. Pre
pedagogickú prax to znamená, nachádzať vzťahy medzi
použitím interaktívnej tabule a zhodnotiť pedagogické situácie,
v ktorých interaktívna tabuľa bude pôsobiť ako prostriedok
zefektívňujúci edukačný proces. Príspevok bol vypracovaný
s podporou projektu KEGA č. 015PU-4/2013: „Metodika
implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku
kompetenciám
v
príprave
učiteľov
techniky,
fyziky
a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie“, ktorého som
riešiteľom.

Zo získaných skúseností treba uviesť, že vytváranie týchto
vybraných kľúčových kompetencií v predmete Technika,
výrazne ovplyvňuje činnosť žiaka od jeho jednoduchých
krôčikov samotného konania, až k vysokému stupňu
iniciatívnosti a tvorivosti. Veľmi cenným východiskom pri
osvojovaní si nových spôsobilosti a zručností vo vyučovacom
procese sa môže stať individuálna skúsenosť žiakov, získaná
v ich praktickej činnosti v škole i mimo nej v každodennom
živote. Veľkú úlohu tu zohráva správny výber vhodných úloh.
Objektívne jedna a tá istá úloha môže vystupovať v rozličnej
kvalite so zreteľom na žiaka a nadobúdať preňho rôzny zmysel.
V konkrétnej skutočnosti tieto a im podobné závislosti
individuálneho rázu existujú, všetky stránky myslenia v ich
mnohostranných závislostiach treba objektívne naďalej
systematicky skúmať.

Zoznam bibliografických odkazov
M.
2012.
Používanie interaktívnych tabúľ
v slovenských základných a stredných školách. Výskumná

PIGOVÁ,

Záver

štúdia. Edea Partners a.s.
ŠOLTÉS, J. 2011. Vytváranie vedomostí, zručností a návykov
v procese nadobúdania psychomotorických kompetencií žiakov.
In: Edu Tech Prešov 2011, FHPV PU v Prešove. ISBN 978-80555-0445-2.

Interaktívna tabuľa, ako edukačný prostriedok má výrazný
vplyv na prejav a rozvoj aktivity, samostatnosti a tvorivosti
žiaka. . Záujem a aktivita žiakov sa zvyšuje, zdokonaľujú sa ich
vedomosti a zručnosti, čo má za následok získavanie nových

90

Časopis Technika a vzdelávanie, 4, 2015, č. 2
ŠTERBÁKOVÁ, K. 2013. Innovative approaches in Physics for
kids. In: 19th conference of Slovak physicists: proceedings. Košice: Slovak physical society, 2013. s. 131-132. ISBN 978-80970625-8-3.
YUANMEI, D. 2010. Teaching interactively with interactive
whiteboard: Teachers are the key. Networking and Digital
Society (ICNDS), 2010. 2nd International Conference on , vol.1,
no., pp.144,147, 30-31 May 2010.

PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD.
Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove
Ul.17.novermbra 1, 081 16 Prešov, Slovenská republika
e-mail: jaroslav.soltes@unipo.sk

ZAGROŻENIE RADIACYJNE - NIEWIDZIALNA SPOŁECZNA GLOBALNA ŚMIERĆ
THREAT OF RADIATION - THE INVISIBLE SOCIAL GLOBAL DEATH
Antoni KRAUZ, Agnieszka KRAUZ
Streszczenie

W zamieszczonym artykule dokonano krótkiej charakterystyki zagrożenia cywilizacyjnego związanego z katastrofami atomowymi
w Czarnobylu i Fukushimie I. Przedstawiono aktualne skutki wywołane awarią tych dwu elektrowni atomowych. Przeprowadzono
wycinkowa analizę zagrożeń wywołanych promieniowaniem. Dokonano ogólnej oceny skutków spowodowanych katastrofą.
Równocześnie podano niektóre fakty dotyczące minimalizowania katastrofy w Fukushimie I.

Słowa kluczowe: Zagrożenie, radiacja, promieniowanie przenikliwe, promieniotwórczość
Abstract
In the placed article they made a character sketch of the hazards of with civilization connected with atomic disasters in Chernobyl and
Fukushimie I. Current triggered effects were presented with breakdown of these two nuclear power plants. They carried fragmentary
analysis of triggered threats of the radiation. They made an overall view of the effects caused by the disaster. At the same time some
facts concerning minimizing the disaster in Fukushimie I were given.
Keys word: threat, radiation, bitterly cold radiation, radioactivity
Wstęp

równa sumarycznej liczbie protonów i neutronów w jądrze.
Cząstkami elementarnymi nazywa się cząstki, które stanowią
podstawowe składniki materii lub będące podstawowymi
cząstkami pól, dzięki którym te pierwsze oddziałują ze sobą tak
jak pokazano na rys. 1.

Dostosowanie i wykorzystanie techniki przez człowieka
w ramach współczesnych potrzeb, w obliczu ciągłych zmian
społecznych, niepewnego jutra, wymaga obecnie bardzo
odpowiedzialnych działań. Współczesny świat ulega szybkim
przeobrażeniom we wszystkich dziedzinach globalnego życia.
Obecnie technika wykorzystywana przez człowieka w sposób
nieodpowiedzialny
prowadzi
do
globalnych
katastrof.
Przykładem takiego działania, gdzie człowiek i określony system
zawinił są awarie elektrowni atomowych w Czarnobylu
i Fukushimie I. Pewne analizy i spostrzeżenia w tym zakresie
przedstawia niniejszy tekst.

2. Zjawisko jonizacji przegląd problematyki
Przemiany jądrowe są to procesy zachodzące w jądrze
atomowym, którym towarzyszy emisja promieniowania
jonizującego. Promieniowanie, najogólniej mówiąc, jest to
wysyłanie i przekazywanie energii na odległość. Promieniowanie
dzieli się na dwie grupy: jonizujące i niejonizujące. Do tej
drugiej możemy zaliczać promieniowanie radiowe, mikrofalowe,
podczerwone a także światło widzialne23. Promieniowanie
jonizujące
to
promieniowanie
elektromagnetyczne
rentgenowskie lub gamma oraz promieniowanie korpuskularne
α i ß zdolne do wywołania jonizacji w substancji, przez którą
przechodzi. Promieniowanie jonizujące występuje tylko
i wyłącznie w obecności źródła promieniowania, którym może
być izotop promieniotwórczego pierwiastka lub działająca lampa
rentgenowska. Promieniowanie jonizujące jest wynikiem
przemian jądrowych, a więc zmiany w układzie nukleonów w
jądrze, której to zmianie towarzyszy zmiana układu energii. Nie
każdy izotop jest zdolny do takich przemian. Taką cechę
posiadają jedynie izotopy, o nieodpowiedniej liczbie neutronów
w jądrze. Wyróżniamy następujące rodzaje promieniowania
jonizującego, promieniowanie α, β+, β-, fotonów γ (gamma),

1. Struktura budowy atomu
Każdy atom składa się z dodatnio naładowanego jądra, wokół
którego poruszają się elektrony o ładunku ujemnym tak, że jako
całość atom jest elektrycznie obojętny. Jądro atomowe skupia
w sobie całą masę atomu. W jądrze atomu znajdują się dwa
rodzaje cząstek, proton o dodatnim ładunku elementarnym oraz
neutron o takiej samej masie, ale obojętnym ładunku. Obie
cząstki nazywa się nukleonami. Liczba protonów określa
ładunek elektryczny jądra. Wielkość tego ładunku wyznacza
możliwe
konfiguracje
elektronów
otaczających
jądro.
Z możliwych konfiguracji elektronów wynikają możliwości
łączenia się atomów ze sobą, a tym samym ich właściwości
chemiczne. Liczba protonów w jądrze atomowym jest równa
liczbie atomowej, która jednocześnie oznacza kolejny numer
pierwiastka w tablicy układu okresowego22. Masa atomowa jest
22
Celiński Z., Strupczewski A., Podstawy energetyki jądrowej. Wyd. NaukowoTechniczne, Warszawa 1984.

23
http://library.thinkquest.org/28383/grafika/1/alfa-beta-gamma-2.gif
15.07.2015r.
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X (rentgenowskie), neutronowe24. Jonizacja jest procesem,
który powoduje wytworzenie w sposób bezpośredni lub
pośredni ładunku elektrycznego podczas przenikania przez
materiał ośrodka. Bezpośrednią jonizację powoduje strumień
naładowanych cząstek np. elektronów, pozytonów, protonów,
posiadających określoną energię kinetyczną, na tyle dużą, by
wywołać proces jonizacji na skutek zderzeń 25.

Kolejne promieniowanie beta (β) powstaje podczas rozpadu
jądra atomowego, zasięg do 10m. Jest to strumień elektronów
lub pozytonów, które poruszają się z prędkością zbliżoną do
prędkości światła. To promieniowanie jest mocno pochłaniane
przez materię, przez którą przechodzi. Promieniowanie gamma,
(γ) (tzw. przenikliwe) charakteryzujące się dużą przenikliwością,
to
wysokoenergetyczna
forma
promieniowania
elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się
promieniowanie o energii kwantu większej od 10 keV, co
odpowiada częstotliwości większej od 2,42 EHz, długości fali
mniejszej od 124 Pm. Zakres ten częściowo pokrywa się
z zakresem promieniowania rentgenowskiego. Jest ono
wytwarzane w wyniku przemian jądrowych lub też zderzeń
jąder ewentualnie cząstek subatomowych28. Izotopy to takie
pierwiastki chemiczne, które różnią się liczbą neutronów
w jądrach, czyli też liczbą masową. Ich właściwości chemiczne
są jednak niemalże identyczne. Niektóre z pierwiastków
posiadają kilka lub nawet kilkanaście izotopów. Izotopy
promieniotwórcze
w
wyniku
samorzutnej
przemiany
promieniotwórczej wydzielają energię w postaci promieniowania
gamma oraz energii kinetycznej produktów przemiany.
Charakteryzuje je czas połowicznego rozpadu (czas, w którym
zanika połowa jąder danego pierwiastka), który nie jest zależny
od otoczenia chemicznego, w jakim znajduje się atom izotopu,
tabela 129. Każdy izotop promieniotwórczy charakteryzuje się
czasem połowicznego rozpadu i może wynosić od ułamków
sekund do milionów lat30.

Rys. 1. Schemat budowy atomu26.
3. Promieniotwórczość jej struktura, charakterystyka

Tabela 1. Stosowane jednostki pomiaru promieniowania31.

Promieniotwórczość/radioaktywność/ to zjawisko samorzutnego

Wielkość
Przekrój czynny

Jednostka
Barn
Bekerel

Symbol
barn
Bq

Curie

Ci

Grej
Rad
Sivert

Gy
rd
Sv

Zależności
10-28 m2
1 rozpad/sek (1/s)
3,7 x1010 Bq
rozpadów/sek
1 J/kg
100 erg/g (0,01 J/kg)
1 J/kg (1 GyQ)

Rem

rem

0,01 Sv

Rentgen

R

2,5810-4 C/kg (94
erg/g)

rozpadu jąder atomów niektórych izotopów, któremu
towarzyszy wysyłanie promieni alfa, beta, gamma. Natomiast
rozpad promieniotwórczy to samorzutna przemiana jąder
atomowych w inne, której towarzyszy emisja promieniowania:
cząstki
α,
elektronu
(promieniowanie
β)
lub
fali
elektromagnetycznej
(promieniowanie
γ).
Z promieniotwórczością związany jest okres półrozpadu to
charakterystyczny dla danego izotopu czas, po upływie którego
połowa jąder ulega rozpadowi. Znanych jest około 2300 jąder
promieniotwórczych, ale tylko kilkadziesiąt spośród nich
występuje w przyrodzie. Naturalne pierwiastki promieniotwórcze
to przede wszystkim jądra o liczbie atomowej Z > 82, a także
np. węgiel, stront, jod. Na Ziemi w znaczących ilościach
występują uran i tor. Są to ciężkie metale aktywne. Pierwiastki
powstające podczas rozpadu α i β są również promieniotwórcze.
W wyniku ich rozpadu tworzą się kolejne jądra, które również
mogą być promieniotwórcze. Na samorzutny rozpad jąder
atomowych nie mają wpływu czynniki zewnętrzne takie jak:
temperatura, pole magnetyczne czy skupienie materiału
promieniotwórczego.
Najważniejszymi
i
najczęściej
zachodzącymi przemianami są przemiany alfa (α), beta (β)
i gamma (γ)27. Jednym z rodzajów promieniowania jonizującego
wysyłanego przez promieniotwórcze jądro atomowe jest
promieniowanie alfa (α) – strumień jąder helu. Cechuje go mała
przenikalność, zasięg do 10cm. Cząstka α składa się z dwóch
protonów i dwóch neutronów. Ma ładunek dodatni i jest
identyczna z jądrem atomu izotopu 4He. Wytwarzane jest przez
jądra takich pierwiastków promieniotwórczych, jak uran czy rad.

Promieniowanie jonizujące nieustannie działa na człowieka
i może pochodzić z bardzo różnych źródeł, jak np. Ziemia,
Słońce, także dom i organizm człowieka. Jest to tzw. tło
naturalne. Inne źródła promieniowania wynikają już
z działalności człowieka, np. wykorzystania promieni Rentgena
w medycynie.
Promieniowanie jonizujące może oddziaływać na człowieka
z zewnątrz (np. promieniowanie z reaktora) lub od wewnątrz
w przypadku
pochłonięcia
przez
człowieka
substancji
promieniotwórczej. W drugim przypadku zagrożenie jest o wiele
większe, zwłaszcza ze strony cząstek alfa i beta oraz ciężkich
jąder, które przy napromieniowaniu z zewnątrz są
zatrzymywane nawet przez cienkie warstwy materiału, ale

24

28

Radioaktywność
Pochłonięta dawka
Równoważnik
pochłoniętej dawki
(stopień szkodliwości na
organizm)
Dawka promieniowania
gamma/X

4. Stosowane jednostki pomiaru promieniowania,
rodzaje awarii
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Szymański W., Elementy nauki o promieniowaniu jądrowym dla kierunków
ochrony środowiska. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
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wewnątrz organizmu działają bardzo silnie. Do wnętrza
organizmu substancje promieniotwórcze mogą się dostać
trzema drogami: przez płuca, przewód pokarmowy i skórę.
Największym
zagrożeniem
są
substancje
wdychane
z powietrzem jak np. izotopy promieniotwórcze jodu, które
gromadzą się w tarczycy i pozostają w niej przez długi czas.
Izotopy promieniotwórcze wydzielane z elektrowni jądrowej
mogą oddziaływać na organizm człowieka wieloma drogami.
Występujące na kuli ziemskiej awarie obiektów atomowych,
w szczególności np. elektrowni jądrowych ich nagromadzenie
i zagrożenie, spowodowało opracowanie skali INES32. W 1990
roku Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej opracowała
siedmiostopniowy system stopniowania rodzajów awarii. Gdzie
poziom 0 oznacza brak albo zakłócenie mało znaczące dla
technicznego bezpieczeństwa elektrowni, poziom 1 wskazuje
anomalia, poziomy 2 i 3 to już incydenty, poważny incydent,
a stopnie od poziomu 4 do 7 obejmują poważne awarie
(wypadki); kolejno - 4, awaria bez znaczącego znaczenia poza
obiektem, 5, awaria z zagrożeniem poza obiektem, 6, poważna
awaria, 7, wielka awaria33.

w całej Europie, ślady skażeń wykryto praktycznie na całej
półkuli północnej rys. 2, 3, tabela 2. Skutki zdrowotne
katastrofy były następujące. W akcji gaszenia i następnie
porządkowania rejonu katastrofy wzięło udział ponad 600 000
ludzi, głównie żołnierzy. W listopadzie 1986 zakończono
budowę sarkofagu – improwizowanej osłony resztek reaktora
(po 6 miesiącach od wybuchu). Bezpośrednio w okresie
katastrofy w wyniku napromieniowania 237 osób zachorowało
na chorobę popromienną (ostrą chorobę popromienną
stwierdzono u 134 osób), zmarło 31 osób. Pomimo szczególnej
opieki medycznej dalszych 14 osób spośród przechodzących
ostrą chorobę popromienną zmarło w kolejnych 10 latach,
jednak ich śmierci nie wiąże się z katastrofą, gdyż
bezpośrednimi przyczynami ich zgonów były choroby nie
wiązane dotychczas z promieniowaniem (np. zawał serca). Od
końca kwietnia do połowy sierpnia 1986 ewakuowano (przez 4
miesiące) około

5. Awaria w Czarnobylu, przyczyny, skutki, podjęte
działania
Dnia 26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1.23 czasu
moskiewskiego doszło do utraty kontroli nad mocą reaktora,
która w pewnej chwili wzrosła ponad stukrotnie. Tego nie
mogła wytrzymać konstrukcja. Eksplodował najpierw układ
chłodzenia, a potem wodór i tlen powstałe z rozkładu
termicznego wody. Przegrzanie rdzenia doprowadziło do
eksplozji: pary wodnej, wodoru uwolnionego z reakcji zyrkonu i
wody, zapalenie się grafitu i jego wybuch. Należy podkreślić, że
był to wybuch chemiczny, nie jądrowy.(erupcja promieniowania
wraz z obłokiem pary trwała przez 10 dni). Wybuch
zapoczątkował pożar grafitu (moderatora). Pożar trwał 10 dni,
temperatura osiągała 2000 C. Dziennie spalało się ok. 20 ton
grafitu. Wiele wysiłku włożono w próby ugaszania go, jednak
próby okazały się bezskuteczne. Aktualnie przyjmuje się, że
pożar zakończył się samoistnie w chwili przepalenia
betonowego stropu na którym znajdował się reaktor, gdy
stopione paliwo spłynęło do pomieszczenia poniżej mającego
służyć pierwotnie do przechowywania wykorzystanego paliwa34.
W wyniku wybuchu a następnie pożaru do atmosfery
przedostało się kilkadziesiąt izotopów promieniotwórczych o
łącznej aktywności przekraczającej 1019Bq. (gaz, aerozole
drobnych kropli stopionego paliwa, cząstki rozkruszonego
paliwa i grafitu). Uwolniona aktywność stanowiła jednak tylko
ok. 4% całkowitej aktywności zawartej w reaktorze. Substancje
nielotne (np. pluton, cyrkon, cer, niob itp.) zostały uwolnione
w trzech procentach swej całkowitej aktywności w reaktorze.
Substancje lotne (np. jod, cez, tellur) odparowały w ilości od
dwudziestu do sześćdziesięciu procent swej zawartości
w reaktorze. Strukturę ogólną przekroju reaktora przedstawia
rys. 335. Natomiast gazy szlachetne (np. ksenon i krypton)
uwolnione zostały w stu procentach. Prądy termiczne wywołane
pożarem i wybuchem wyniosły skażenia na początkową
wysokość ok. 2 km, skąd rozchodziły się zgodnie z kierunkiem
przepływu mas powietrza, przy czym duże aerozole opadały
bliżej, a drobne mikronowe lub mniejsze mogły unosić się
tygodniami w powietrzu. Powstałe skażenia obserwowano

Rysunek 2. Budowa reaktora jądrowego36.
Budowa reaktora jądrowego - elementy konstrukcyjne reaktora
jądrowego: 1 - osłona biologiczna, 2 - osłona ciśnieniowa, 3 reflektor neutronów, 4 - pręty bezpieczeństwa, 5 - pręty
sterujące, 6 - moderator (2500 ton grafit), 7 - pręty paliwowe
(190 ton uranu), 8 - chłodziwo.
116 tysięcy mieszkańców terenów najsilniej dotkniętych.
Przyjmuje się, że ok. 200 000 ludzi przebywających
bezpośrednio w rejonie katastrofy otrzymało dawki skuteczne
większe od 100 mSv, a więc takie, dla których skutki
stochastyczne promieniowania zajdą lub już zaszły po
czternastu latach od niej.
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gleby. Procesy te widać gołym okiem, to dochodzący ze środka
blask charakterystyczny dla reakcji łańcuchowych. Materiału
radioaktywnego jest tam pod dostatkiem, bo podczas wybuchu
reaktora wyciekło go najwyżej 15%, reszta 85% jest
wewnątrz.38. To była największa katastrofa atomowa w dziejach
ludzkości. Po 29 latach prowizorka zaczęła się jednak kruszyć,
w 2013 roku zapadła się nawet część sufitu. Dlatego do 2017
roku ma powstać nowy, ważący 32 tysiące ton sarkofag ze stali,
który uszczelni tę tykająca bombę zegarową.
Dotychczas nikt nie podjął się podobnego przedsięwzięcia
twierdzi specjalista od techniki atomowej, Don Kelly. Już samo
przygotowanie placu budowy stwarzało problemy, robotnicy
musieli zdjąć setki ton skażonej ziemi. Pierwszy z łuków jest
gotowy i teraz będzie metr po metrze nasuwany na zniszczony
w katastrofie blok elektrowni, Osłona jest naszpikowana
nowoczesną technologię, ma hermetycznie oddzieloną od
otoczenia wentylację i własną klimatyzację. Koszty co najmniej
6 mld złotych - sarkofag ma za to wytrzymać nawet 300 lat.
Badzie kompletnie zakryty, na cały reaktor zostaną nasunięte
dwa łuki. Budowla ma wysokość 110 m. Sarkofag ze stali
ważący 32tys ton stalowy ma chronić Ukrainę i resztę Europy
przed promieniowaniem radioaktywnym gdyż we wnętrzu
zniszczonego bloku elektrowni atomowej znajduje się nadal od
150 do 180 ton materiałów radioaktywnych, niebezpiecznych
odpadów39.
Tabela 2. Ważniejsze izotopy promieniotwórcze z elektrowni
Czarnobyl w opadzie globalnym40.
Wielkość
Czas
opadu w
Emitowane
Izotop połowicznego
Polsce
cząstki
zaniku
bekerele
/ m2
90

Sr

28 lat

β

3000

137

30 lat

β, γ

5000

239

Pu
240
Pu

24 100 lat
7 400 lat

α
α

60
(łącznie
oba
izotopy)

238

88 lat

α

3

241

432 lata

α, γ

25

Cs

Rysunek 3 Kierunek rozprzestrzeniania się skażonego obłoku37.
Jedna z przyczyn awarii reaktora atomowego, w czwartym
reaktorze elektrowni przeprowadzano eksperyment służący,
paradoksalnie, wzrostowi bezpieczeństwa pracy reaktora.
Praktycznie wszystkie automatyczne systemy bezpieczeństwa
reaktora zostały wyłączone, aby nie przerwały eksperymentu.
Dotychczas stan zabezpieczenia elektrowni w Czarnobylu
przedstawiał się następująco. Oto wypowiedź prof. Aleksieja
Jabłokowa, szefa Centrum Rosyjskiej Polityki Środowiskowej
z 2006 r., jeśli budynek się rozpadnie, na wysokość 1,5 km
w powietrze wzbije się chmura kurzu z cząstkami
radioaktywnymi.
Zbudowany 10 piętrowy sarkofag z betonu i stali, który
okrywa reaktor elektrowni atomowej w Czarnobylu, w każdej
chwili grozi zawaleniem. Jeśli do niego dojdzie skażenie będzie,
tak silne, jak przed 19 laty. Wtedy cez-137 na 30 lat dostanie
się do trawy; gleby i wody, a zatem także do paszy zwierząt, ich
mleka i mięsa oraz warzyw, grzybów i jagód. Budowany
w pośpiechu tuż po wybuchu, jest popękany i nieszczelny.
Konstrukcja jest niestabilna i nie spełnia żadnych wymogów
bezpieczeństwa, już 3 lata temu pęknięcia miały 1,5 km!
długości. Wewnątrz wciąż powstają substancje radioaktywne,
które przez szczeliny z deszczem i śniegiem przedostają się do

37

Pu
Am

Uwagi dotyczące
pochodzenia
rozszczepienie
Pu, U
rozszczepienie
Pu, U
nierozszczepiony
materiał bomb
katastrofa SNAP
9A
rozpad 241Pu

6. Awaria w Fukushimie, zagrożenia, skutki i znaki
zapytania
W dniu 13.03.2011r. w Fukushimie miała miejsce katastrofa w
wyniku której zostało uszkodzonych trzy reaktory jednej
z największych na świecie elektrowni jądrowych. Obszar
skażenia od miejsca reaktorów sięga do 80km. Strefa zamknięta
(martwa) obejmuje swym zasięgiem obszar do 20 km.
Natomiast strefa ewakuacji dotyczyła rejonu położonego od
miejsca zdarzenia do 30km. Według danych po czterech latach
awarii spółka energetyczna Tepco i rząd Japonii tuszowali
prawdę na temat Fukushimy41. Reszta świata nie jest zagrożona
takie było stanowisko powyższej spółki kilka tygodni po
38
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Świat Wiedzy, Jak rozbroić tykającą bombę, Nr 10/2014, Wyd. Bauer
Warszawa, s.8.
40
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katastrofie. Podawano ze skala zniszczeń i skażenia według
siedmiostopniowego systemu stopniowania rodzajów awarii
według skali INES sięga powyżej czterech, czyli była to
nieznaczna katastrofa. Stopień skażenia był przez firmę Tepco
skrywany. Oto niektóre przykłady skażenia jakie miały i nadal
mają miejsce w wyniku katastrofy.
Pod koniec lutego 2015r. firma wykryła nieszczelność układu
w wyniku której silnie skażona cezem 137 woda rurami
wyciekała i nadal wycieka do morza. Załoga lotniskowca USS
Reagan która pośpieszyła na pomoc Japonii a szczególnie 51
członków załogi, którzy pracowali w pobliżu elektrowni choruje
na nowotwory i inne choroby wywołane promieniowaniem.
W wyniku katastrofy prądy morskie rozprowadziły radioaktywne
substancje po całym Pacyfiku. Stąd tuńczyki złowione w oceanie
posiadają obecnie 10 razy więcej substancji radioaktywnych.
Zimą w 2014r. w stanie Missouri Ameryki Północnej spadł śnieg
zawierający trzy razy więcej radioaktywnych cząstek, które
przebyły drogę ok. 10 000 km wraz z wiatrem. Jednocześnie
z powodu ruchów powietrza skażenie ma miejsce także na
Wschodzie. Wskutek tego na Teneryfie rośnie stężenie cezu, we
Francji jodu, w powietrzu nad Litwą pojawił się pluton.
Najbardziej w tym rejonie Europy została skażona Norwegia,
gdzie również trzy miesiące po awarii stwierdzono na północy
potężną chmurę izotopu ksenonu.
Wpływowe środowiska japońskie powiązane z elektrownią
zmyliły cały świat, tuszując skalę zagrożenia. Wiele izotopów
promieniotwórczych, które posiadają bardzo długi okres
połowicznego rozpadu od tygodni, lat. tysięcy lat będą
nieprzerwanie oddziaływać na człowieka, przyrodę.
Kumulacja promieniowania, alfa, beta, gamma, będzie
trwała przez kilkadziesiąt lat w wyniku takiego oddziaływania na
życie spowoduje groźne choroby. Według prognoz może dojść
do miliona nowych zachorowań na raka i to nie tylko w
Japonii42.
W Fukushimie nagromadzone jest ok. 1852 tony paliwa
jądrowego, wystarczającego aby w wyniku kolejnej katastrofy
1000 krotnie wzrosła wartość promieniowania na półkuli
północnej. Całkowitą kontrolę nad elektrownią atomową według
specjalistów japońskich uda się odzyskać dopiero za 40 do
100lat. Na wskutek bardzo wysokiego skażenia w rejonie
katastrofy są podejrzenia, że w reaktorze nr 3 nastąpiła
eksplozja atomowa43.
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Podsumowanie
W zamieszczonym artykule dokonano krótkiego przeglądu
problematyki pewnego wycinka występujących zagrożeń
promieniowania
jonizującego
bezpośrednio
zawiązanych
z dwoma katastrofami elektrowni atomowych w Czarnobylu
i Fukushimie I.
Przedstawiono analizę porównawczą skali i rodzaju
promieniowania dla człowieka i przyrody jakie wystąpiło po
awarii.
Scharakteryzowano
niektóre
kulisy
celowego
minimalizowania katastrofy elektrowni atomowej w Fukushimie.
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TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGICAL ASPECTS AND INTERNATIONAL COOPERATION IN VOCATIONAL EDUCATION
Radmila DYTRTOVÁ
Abstrakt
Článek zmiňuje možnosti mezinárodní spolupráce v rámci odborného vzdělávání. Zároveň obsahuje stručné informace o nástrojích
a principech odborného vzdělávání v rámci EU, informace o zavádění kreditního systému hodnocení do odborného vzdělávání
a popisuje možnosti mobilit a stáží pro žáky a další zájemce, kteří se podílejí na přípravě a vzdělávání žáků středních odborných škol.
Příkladem mezinárodní spolupráce je rovněž evropská síť NetWBL, která je zaměřena na propojení vzdělávání s praxí. Součástí článku
jsou odkazy na internetové zdroje, ze kterých se zájemci o navázání spolupráce mezi institucemi v rámci EU mohou dozvědět více
konkrétních informací.
Klíčová slova: odborné vzdělávání, odborné školy, mezinárodní spolupráce, kreditní systém, mobility
Abstract
Article mentions the possibility of international cooperation in vocational education. It also includes brief information about the tools
and principles of vocational training in the EU, information about implementation of the credit system of evaluation in vocational
education and describes the possibilities of mobility and internships for students and other interested parties who are involved in the
training and education of pupils at secondary vocational schools. An example of international cooperation is also a European network
NetWBL, which is focused on linking education with practice. In the article are links to Internet resources, which is interested in
establishing cooperation between institutions in the EU can learn more specific information.
Key words: vocational training, vocational schools, international cooperation, credit systems, mobility
Úvod

celoživotního profesního poradenství. Opatření pro validaci
výsledů učení jsou zaváděna ve všech členských státech, což ve
svém výsledku znamená, že každý má možnost nechat si uznat
své vzdělání i v jiném státě EU, zvyšovat si kvalifikaci na
základě získaného certifikátu v zahraničí, plánovat svou profesní
kariéru.
Uvedená opatření a principy jsou doporučována a využívána
již několik let a většina odborných škol vydává svým
absolventům Europass a zavádí kreditní systémy s cílem
zkvalitnit a zatraktivnit odborné vzdělávání.

Odborné vzdělávání institucionálního charakteru se v současné
době potýká v České republice s malým zájmem o studium
z důvodu nižšího počtu žáků, kteří končí povinnou školní
docházku. Z tohoto důvodu na odborných školách a učilištích
bylo přistoupeno k integraci některých škol, k uzavření tzv.
„neperspektivních“ oborů. S cílem přežití tohoto přechodného
několikaletého období vedení některých odborných škol a učilišť
přistoupilo k rozšíření působnosti odborné školy na další
vzdělávání podle zájmu veřejnosti např. o rekvalifikační
studium. Některé odborné školy se zapojily aktivně do
naplňování výsledků NSK (Národní soustava kvalifikací), staly se
tzv. „autorizovanými osobami“, kde mohou zájemci s praxí
v oboru získat na základě přezkoušení dílčí kvalifikaci pro své
další profesní uplatnění. Jinou možností, kterou školy mají, je
zapojení se do projektů nabízených v rámci EU a tím zatraktivnit
studium svých žáků, případně motivovat další zájemce o
odborné vzdělávání. V současné době odborné vzdělávání
v České republice v kontextu celoevropského vzdělávání vychází
z dobrovolné spolupráce a kooperace mezi členskými státy EU.

Evropský systém přenosu kreditů
Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání
a přípravu (ECVET) je nový evropský nástroj k podporování
vzájemné důvěry a mobility v odborném vzdělávání a přípravě.
Vytvořily jej členské státy ve spolupráci s Evropskou komisí.
Kreditní systém našel své uplatnění v rámci mobilit
v mezinárodní spolupráci škol. V České republice se ve větší
míře začal využívat ECVET od roku 2014 - a to zejména z toho
důvodu, že školy využily podporu z projektu Erasmus+
a aktivně se zapojily do ECVET jako úspěšní žadatelé o mobility
v rámci EU. Školy musely přesně stanovit, které kompetence
(výsledky učení) si má účastník mobilit osvojit. Popis
a formulace tzv. jednotky výsledků učení musí specifikovat,
ke které kvalifikaci se výsledky učení vztahují.
V Čechách Národní tým pro ECVET uvedené výstupy hodnotí
a zpracovává. Nejvíce žadatelů je z oblasti ekonomiky a služeb,
ale také odborné školy s technickými obory podávají žádosti
o získání projektu Erasmus+ a podporují tak mobilitu svých
žáků.
Mobilit se mohou zúčastnit žáci i absolventi učilišť, středních
odborných škol a vyšších odborných škol.
Výsledkem stáže může být získání pracovních zkušeností,
rozvoj komunikativních dovedností v cizím jazyce, navázání
spolupráce i motivace pro další profesní rozvoj. Stáž v zahraničí
může být realizována po dobu několika týdnů až do doby
jednoho roku. Je určena i osobám, které se aktivně zapojují do
přípravy a vzdělávání žáků, případně do kariérového

Nástroje a principy odborného vzdělávání
Evropské nástroje a principy odborného vzdělávání jsou
založeny na výsledcích učení, na základě toho je zřejmé, co
absolvent odborné školy zná a k čemu je způsobilý. Pro
koordinaci v rámci vzdělávání mezi členskými státy EU je
využíván:
 Evropský rámec zajišťování kvality pro odborné vzdělávání
a přípravu (EQAVET),
 Evropský systém (přenosu) kreditů pro odborné vzdělávání
a přípravu (ECVET),
 Europass, soubor dokladů o získaném vzdělání, který
dokládá jazykovou připravenost, praxi, pracovní stáže
uchazeče o zaměstnání,
 Evropský rámec kvalifikací (EQF).
Kromě uvedených nástrojů pro evropskou spolupráci v rámci
odborného vzdělávání byly členským státům doporučeny
principy pro identifikaci a validaci neformálního učení a principy
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poradenství. U těchto osob je délka stáže možná od několika
dní až do doby dvou měsíců.
Projekty mobilit získávají ty subjekty, které vstoupily do
strategického partnerství nejméně v rámci tří států. Spolupráci
mezi státy je možné zaměřit na tvorbu společných vzdělávacích
programů, na sdílení příkladů dobré praxe, na inovativní metody
a přístupy ve vzdělávání. Plánované mobility subjektů jsou
zaměřené na plnění uvedených cílů projektu.

Možnosti, které jednotlivé školy mají nebo již využívají, jsou
dobrovolným zapojením do institucionální kooperace s cílem
zachování konkurenceschopnosti absolventů škol na trhu práce
v rámci Evropy.
Zájemcům o další informace je možné doporučit webové
stránky, ze kterých bylo čerpáno.
Seznam použitých zdrojů
http://www.naerasmusplus.cz/cz/
http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemyvzdelavani-ecvet
http://www.nuov.cz/evropsky-system-prenosu-kreditu-vodbornem-vzdelavani
http://www.ecvet-team.eu/magazines
http://www.nuv.cz/vystupy/zpravodaj-odborne-vzdelavani-vzahranici
http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.europass.cz
http://www.Net-WBL.eu

Evropská síť NetWBL
Propojit odborné vzdělávání s praxí pomáhá evropská síť
NetWBL - Thematic Network (Work – based learning), která je
dalším příkladem mezinárodní spolupráce v rámci odborného
vzdělávání. Jedná se o první webový portál, který umožňuje
uživatelům spolupracovat na mezinárodní úrovni a sdílet své
poznatky z přípravy na profesi. Evropská síť je především
zaměřena na propojení vzdělávání s praxí na sekundární i
terciární úrovni. Jedná se o projekt, do kterého je zapojeno 29
národních agentur – účastníků programu Erasmus+. Uvedená
spolupráce má význam pro reformu odborného vzdělávání.
Koordinátorem NetWBL je německá národní agentura a finanční
podporu zajišťuje Evropská komise. Zapojené země se
zúčastňují regionálních konferencí, kde sdílí účastníci zkušenosti
se zaváděním a používáním sítě NetWBL ve smyslu propojení
teoretického vzdělávání s odbornou praxí. V roce 2015 se
konala regionální konference 8. – 9. 6. v Bratislavě a druhá
monitorovací konference 1. – 2. 10. ve Vilniusu.
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Závěr
Uvedené informace popisují cesty mezievropské spolupráce na
poli profesní přípravy. Komentované principy a nástroje mají být
podkladem pro připravovanou reformu odborného vzdělávání.

SUKCES ŻYCIOWY W PROCESIE DORASTANIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
SUCCESS IN LIFE IN THE PROCESS OF GROWING UP TEENAGERS
Tomasz ŁĄCZEK

Abstrakt
Zagadnienie sukcesu życiowego jest tematem aktualnym, występującym pobocznie w wielu dyskursach społecznych. Znacznie częściej
analizy dotyczą sukcesów, które młody człowiek może odnieść w życiu, aniżeli jednego sukcesu życiowego. Oddziaływanie
społeczeństwa na jednostkę w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym umożliwia jej rozwój i socjalizację.
Słowa kluczowe: środowisko rodzinne, szkolne, rozwój, socjalizację
Abstract
The issue of success in life is the current topic that occurs peripherally in many social discourses. Much more often, the analysis relates
to the success which a young person can achieve in life, rather than to one success in life. The impact of society on the individual in
family, school and peer environment allows his or her development and socialization.
Keywords: society in the family, school, development, socialization
Wstęp

płynących, coraz częściej jako cel każdej działalności
wskazywany mają sukces. Z ekonomicznego punktu widzenia,
ten fakt tłumaczyć można narastającą na rynku konkurencją
i tym, że w tej dziedzinie sukces równoznaczny jest
z pomnożeniem
zasobów
materialnych
i
finansowych.
Niebagatelne znaczenie mają również zwiększające się aspiracje
młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową. Obserwując
poszczególne dziedziny życia społecznego można zauważyć, że
promocja siebie, kreowanie własnego wizerunku, który będzie

Współczesna rzeczywistość sprzyja promowaniu osób, firm,
organizacji, instytucji, które w przestrzeni własnej działalności
odnoszą sukcesy. Dzieje się tak zarówno z powodu przeobrażeń
ogólnocywilizacyjnych, gospodarczych, ekonomicznych, ale
również z powodu zmieniającej się świadomości ludzi, stale
zmieniającej się skali tego, co jest przeciętne czy
ponadprzeciętne. Młodzi ludzie, którzy w erze szerokiego
dostępu do mediów korzystają z dobrodziejstw z nich
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bowiem osobowość dziecka, które w miarę upływu czasu
dorasta stając się dorosłym. Jednym z elementów mających
wpływ na funkcjonowanie rodziny jest uznawany przez jej
członków system wartości. Początkowo, kształtowanie się
systemu wartości dziecka następuje właśnie w rodzinie. Dziecko
obserwując rodziców, ich zachowania, reakcje, rozmawiając
z nimi na temat tego, co dla nich jest ważne, jakie są ich
aspiracje, cele życiowe, tworzy własny obraz wartości. Część
z nich internalizuje, jednak pamiętać należy, że w okresie
dojrzewania hierarchia wartości jest tworem labilnym, często
ulegającym modyfikacji. Poza tym, tak charakterystyczny dla
okresu dojrzewania bunt przeciwko „wszystkim i wszystkiemu”
sprawić może, że pieczołowicie ukazywane przez lata przez
rodziców wartości, nie wytrzymują „konkurencji” z innymi
wartościami preferowanymi przez środowisko szkolne czy
rówieśnicze młodego człowieka.
Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Badania
Opinii Społecznej w 2013 roku na reprezentatywnej próbie
losowej dorosłych Polaków pozwalają stwierdzić, że najwięcej
Polaków określa sukces życiowy jako „dobrą rodzinę” (29 %)
[CBOS, 2013, s. 2]. Funkcjonowanie w szczęśliwej rodzinie jest
więc czymś bardzo oczekiwanym, pożądanym i ważniejszym od
wartości materialnych. To pozytywny wniosek, który może mieć
swoje źródło w percepcji rodziny, która występuje już na etapie
dzieciństwa i młodości. Kolejna kategoria, która uzyskała
najwięcej wskazań obejmuje trzy czynniki, tj.: „praca, warunki
materialne, rodzina” (18 %). Jest więc również wśród nich
wyszczególniona rodzina. Można zastanowić się czym różni się
„dobra rodzina” od kategorii, jaką jest „rodzina”. Czy „rodzina”,
to jakakolwiek rodzina inna, niż dobra? Czy każda rodzina, która
nie jest określona jako dobra, jest rodziną złą? A jeśli nie, to
jaką rodziną jest w tym przypadku? Na te pytania trudno
odpowiedzieć, bowiem przedstawione w cytowanym wyżej
raporcie wyniki badań nie dookreślają tych szczegółów. Tym
niemniej, wskazują one na priorytet w określaniu sukcesu
życiowego przez Polaków, jakim jest „Rodzina”. Kolejną
kategorią, którą respondenci wymieniali najczęściej jest „Dobre
zdrowie” (10 %) [CBOS, 2013, s. 2]. Pamiętać należy, że w ww.
badaniach odpowiedzi udzielali dorośli Polacy w różnym wieku,
a nie tylko młodzież szkolna. Osoby w wieku produkcyjnym, od
wielu lat pracujące czy też osoby w wieku bardziej
zaawansowanym, starsze, pobierające emeryturę czy rentę
prawdopodobnie mają większe problemy z utrzymaniem
zdrowia w należytym stanie, aniżeli osoby młode i uczące się
w szkole. Bycie zdrowym w wieku lat kilkunastu czy dwudziestu
kilku nie stanowi prawdopodobnie takiego sukcesu, jak dla
osoby kilkudziesięcioletniej. Dlatego też można przypuszczać, że
gdyby podobne badania wykonane były wśród młodzieży
szkolnej, to kategoria „Dobre zdrowie” mogłaby uzyskać dużo
mniej wskazań. Szczegółowe wyniki omawianych badań
dotyczące określenia, czym jest sukces życiowy przedstawione
zostały w tabeli 1. Liczba procent nie sumuje się do 100 ze
względu na możliwość wskazania przez badanych więcej, niż
jednej kategorii.
Środowisko rodzinne, w którym panuje życzliwość
i akceptacja wszystkich członków jest z pewnością postrzegane
przez młodzież szkolną pozytywnie. Taki obraz rodziny, która
bez patologii wspiera poszczególnych jej członków w trudach
życia, zostaje utrwalony i oczekiwany przez całe życie.
Przyczynia się on również do projektowania przez młodych ludzi
własnej, podobnej wizji rodziny. Wysoko uznawana w młodości
wartość
rodziny,
jej
wyjątkowo
wysokie
miejsce
w indywidualnym systemie wartości sprawia, że dla Polaków to
rodzina jest najczęstszym synonimem sukcesu życiowego.

tolerowany i akceptowany przez społeczeństwo, zyskuje wymiar
nazywany „umiejętnością życia”. Przez instytucje prywatne,
stowarzyszenia, fundacje organizowane są kursy wskazujące
ludziom jak mają postępować, aby osiągnąć w życiu dobrobyt.
Proponując udział w szkoleniach, warsztatach, projektach
często niejako obligatoryjnie gwarantują osiągnięcie sukcesu,
po jego opłaceniu i ukończeniu. Prawda niestety jest taka, że
świat wirtualny, kreowany na potrzeby tego typu przedsięwzięć
często rozmija się z faktycznie występującymi problemami,
niedogodnościami czy zagrożeniami.
Oczywiście, percepcja sukcesu inaczej wygląda wśród ludzi
młodych, którzy jeszcze się uczą, inaczej w grupie ludzi
pracujących, a jeszcze inaczej w odniesieniu do firm,
przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych czy instytucji
naukowych. Jednak niezależnie od analizowanego obszaru
stwierdzić można, iż „moda na sukces” jest zjawiskiem coraz
bardziej powszechnym. Swoista „sukcesomania” sprawia, że
coraz mniejsze znaczenie ma droga do osiągnięcia sukcesu,
a coraz bardziej zyskuje na znaczeniu efekt, jakim jest sukces.
W okresie dzieciństwa i adolescencji największy wpływ na
kształtowanie sfery fizycznej, psychicznej czy emocjonalnej
wpływ mają środowiska: rodzinne, szkolne i rówieśnicze. Ich
oddziaływanie na jednostkę jest zróżnicowane. W odniesieniu
do problematyki sukcesu życiowego wywierana na jednostkę
presja, dotycząca jego osiągnięcia dokonuje się w nich zarówno
w sposób zamierzony, jak i niezamierzony. Często uzależniona
jest od wielu czynników natury indywidualnej, tj.: podatności
jednostki na wpływy otoczenia, reprezentowanego poziomu
introwertyczności – ekstrawertyczności, uznawanego systemu
wartości, itp., itd. Oddziaływanie zamierzone, to takie, które
jest czytelne dla wszystkich stron biorących udział w relacjach
interpersonalnych. Określenie tego, czym jest sukces wynika
z jego rozumienia i sprecyzowania bądź to przez rodziców,
wychowawców, nauczycieli czy też przyjaciół, kolegów. Celem
jest sukces, a działania sprzyjające jego osiągnięciu są
prowokowane i postrzegane pozytywnie. Oddziaływanie
niezamierzone jest trudniejsze do dookreślenia. W różnych
przypadkach może być wykonywane wręcz nieświadomie przez
osoby zaangażowane w osiągnięcie sukcesu.
Poniżej zaprezentowany został przyczynek do rozważań na
temat sukcesu i sukcesu życiowego młodzieży szkolnej
w kontekście trzech środowisk, które w tym okresie najmocniej
oddziałują na jednostkę.
Środowisko rodzinne
Jakże często, rodzice argumentując swoim dzieciom dokonanie
wyboru konkretnej szkoły, profilu edukacyjnego czy choćby
konkretnego kierunku studiów odwołują się do korzyści (w tym
przypadku sukcesu), który prawdopodobnie mogłyby one
odnieść, gdyby tylko zdecydowały się wybrać wskazaną przez
nich propozycję. Osobami takimi kieruje często szlachetna
troska o dobro własnych pociech, a ewentualne niezadowolenie
dzieci wynikające z powodu braku fascynacji danym
zagadnieniem, tłumaczone jest często brakiem doświadczenia
życiowego, brakiem dojrzałości czy choćby lekkomyślnością,
którą w młodym wieku „skorygować” powinni starsi oraz Ci,
którzy „wiedzą lepiej”.
Według R. A. Podgórskiego „stosunki panujące w rodzinie,
atmosfera codziennego życia, swoista subkultura środowiska
domowo - rodzinnego – obejmująca także organizację
gospodarstwa domowego oraz codzienny tryb życia
poszczególnych członków rodziny – wszystko to ma doniosły
wpływ na kształt wyobrażeń dziecka w stosunkach
międzyludzkich, na jego postawy, a więc na kształtowanie jego
osobowości” [Podgórski, 2006, s. 231]. W rodzinie kształtuje się
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Tabela 1 Sukces życiowy w opinii badanych Polaków

odwagę, samodyscyplinę (umiar i rozwój własnego potencjału),
pokojowość, sprawiedliwość, szczęście (optymizm, humor),
przyjaźń i miłość, solidarność, piękno, mądrość [Koźmińska,
Olszewska, 2011, s. 47n]. Cierpliwe „przepracowanie” całości
propozycji ujętych w programie z dziećmi zainteresowanymi
samodoskonaleniem, teoretycznie sprzyja wypracowaniu
pewnych standardów pozytywnych zachowań. W tym
przypadku problemem staje się jednak nie tyle efektywność
zrealizowanych działań, co ich trwałość. Nie da się bowiem
„jednorazowo” nauczyć dziecka wartości. Środowiskowe czy
edukacyjne uwarunkowania towarzyszące całemu procesowi
dojrzewania sukcesywnie wpływają na proces przyswajania
wartości, które w miarę upływu czasu tworzą zręby pod
kształtujący się system uznawanych przez jednostkę wartości.
Osiąganiu sukcesów sprzyja usystematyzowana wiedza,
która możliwa jest do przyswojenia w procesie edukacji.
Rzeczywistość szkolną kreują uczestnicy „życia szkolnego”,
a więc przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. Zakres
wiadomości niezbędnych do opanowania przez ucznia na
poszczególnym poziomie edukacji, znany jest zarówno
nauczającym, jak i uczącym się. Tym niemniej sposób
przekazywania wiedzy, droga inspiracji i zachęty ucznia
zarówno do poznawania, jak i przyswajania wiadomości
uzależniony jest w znacznej mierze od erudycji i umiejętności
nauczyciela. Według J. Torowskiej „celem współczesnej
edukacji jest właściwe przygotowanie pedagogów (zarówno
interdyscyplinarne, jak i pod względem językowych
kompetencji) znających swą historię i tradycje narodowe,
umiejących popularyzować treści kulturowe własnego kraju
z zakresu muzyki, sztuki, teatru, filmu, literatury, tańca,
ekologii, ochrony zabytków, ochrony przyrody, itd.). Te właśnie
treści mają wysokie walory humanistyczne i uniwersalne,
stanowiąc znakomitą płaszczyznę do nawiązywania kontaktów o
bogatym podłożu socjokulturowym” [Torowska, 2008, s. 23].
Tak określone zalety edukacji sprzyjają wprowadzeniu do
szkolnictwa
praktycznych,
systemowych
rozwiązań
ułatwiających
realizację
programów
szkolnych
w poszczególnych klasach.
Kolejnym atutem, który niewątpliwie służy edukacji młodych
ludzi jest występujący wśród uczniów autorytet nauczyciela.
M. Rewera
dokonując
analizy
zagadnień
związanych
z autorytetem zwraca uwagę na zjawisko jego fragmentaryzacji,
które polega „(...) na tym, że autorytetem darzy się nie cały
podmiot autorytetu (osobę lub instytucję), lecz poszczególne
jego części, fragmenty (wartości, wzory, normy, idee)”
[Rewera, 2010, s.118-119]. Mając świadomość istnienia tego
zjawiska, nie posiadający dotąd wśród uczniów autorytetu
nauczyciel, być może mocniej powinien zaangażować się
w proces jego tworzenia. Sam proces formowania się
autorytetu u innych jest zazwyczaj zjawiskiem długotrwałym
i bardzo często wynika z autentyczności nauczyciela. Młodzież
widząc brak rozdźwięku między tym, co osoba dorosła mówi,
a czyni często po raz pierwszy spostrzega, że stan taki w ogóle
jest możliwy. Należy pamiętać, że jednym z najczęściej
występujących mankamentów współczesnej rzeczywistości,
które dostrzegane są zarówno w przestrzeni publicznej, jak
i osobistej jest powszechnie występujący konformizm. Często
występujące i obserwowane wśród ludzi dopasowywanie się do
wymagań stawianych w różnych dziedzinach życia powoduje, że
dla wnikliwego obserwatora życia społecznego coraz mniej ludzi
jest autentycznych. Konformizmowi często towarzyszy
relatywizm.
Można
zaryzykować
stwierdzenie,
że
niejednokrotnie wręcz go uzupełnia. Tłumaczenie młodym
ludziom przez dorosłych, że coś jest właściwe, a potem
wycofywanie się z tego tylko dlatego, że stało się to mniej
korzystne lub mniej atrakcyjne odbierane jest przez tych

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kategoria
% wskazań
Dobra rodzina
29 %
Praca, warunki materialne i rodzina
18 %
Dobre zdrowie
10 %
Radość, szczęście, spełnienie marzeń
8%
Dobre warunki materialne
7%
Dobra praca
7%
Zdrowie, praca i rodzina
6%
Osiągnięcie celów
5%
Dobra praca i warunki materialne
4%
Całe udane życie
3%
Bogate życie wewnętrzne, samorealizacja
2%
Dobre wykształcenie
2%
Wysoki status, awans społeczny
1%
Godność i niezależność
1%
Bycie dobrym, pomocnym, uczciwym,
1%
użytecznym
16. Inne
2%
17. Trudno powiedzieć
9%
Źródło: CBOS, Raport BS/89/2013, Sukces życiowy i jego
determinanty, 2013, s. 2
Środowisko szkolne
Opisane wcześniej oddziaływanie środowiska rodzinnego na
proces formowania się psycho – fizycznego jednostki wydaje się
być czynnikiem najmocniej decydującym o tym, co jest dla
młodego człowieka ważne, co ważniejsze, a co najważniejsze.
Tym niemniej, w procesie dorastania niebagatelne znaczenie
ma oddziaływanie środowiska szkolnego. Współczesna szkoła
wspiera ucznia nie tylko w zdobywaniu wiedzy, umiejętności czy
kompetencji społecznych, ale docelowo ukierunkowuje na
permanentną samorealizację, która dokonywać się będzie nie
tylko w obrębie edukacji szkolnej, ale trwać będzie przez całe
życie.
Zdaniem A. Cudowskiej „W pedagogice humanistycznej,
zainspirowanej teoriami filozoficznymi i psychologicznymi,
samorealizację traktuje się jako jeden z celów w procesie
edukacji. Może być też ona środkiem w procesie kształcenia i
wychowania
urzeczywistniając
bowiem
w
procesach
samorealizacyjnych ideę „wspólnego dobra” umożliwia
jednocześnie
osiąganie innych celów wychowawczych”
[Cudowska, 2004, s. 115]. Tak rozumiane włączenie
samorealizacji w proces kształcenia dzieci i młodzieży sprzyja
nie tylko tworzeniu dobra jednostki, ale również zwiększa
twórczy potencjał całego społeczeństwa.
„Nauczanie” i „uczenie się”, to procesy, które nierozerwalnie
powinny równocześnie dokonywać się w każdej placówce
szkolnej. Obydwa wymienione powyżej ogniwa swym zakresem
obejmować powinny nie tylko wiedzę encyklopedyczną, ale
również cały wachlarz związany z komunikacją interpersonalną,
aksjologią czy pozawerbalnym poznawaniem otaczającego
świata.
Według niektórych autorów możliwe jest „nauczenie”
młodych ludzi wartości. I choć nie jest to zadanie łatwe, to
jednak przy sprzyjających okolicznościach możliwe do
wykonania. I. Koźmińska i E. Olszewska opracowały program,
który szczególne znaczenie przypisuje wartościom moralnym,
który sprzyja ich poznawaniu, rozumieniu i przyswajaniu.
Docenienie przez autorki znaczenia wartości uniwersalnych w
procesie wychowania dzieci i młodzieży przekłada się na
rozbudowany projekt, obejmujący różnego rodzaju ćwiczenia,
zabawy i zadania. Jego realizacja pozwala na zwrócenie uwagi
młodych ludzi na: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność,
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ostatnich jako brak autentyczności, a osoba, która tak
postępuje często określana jest jako „nieprawdziwa”.
Autentyzm sprzyja więc budowaniu autorytetu.
Okres pobierania nauki – z samego założenia – kończy się
uzyskaniem cenzusu potwierdzającego zakończenie pewnego
stopnia edukacji. Dla wielu osób (patrz dane zawarte w tabeli 1)
osiągnięcie sukcesu życiowego równoznaczne jest z uzyskaniem
wysokiego poziomu wykształcenia, a to najczęściej sprzyja
podjęciu
dobrej,
tzn.
satysfakcjonującej
i
wysoko
wynagradzanej pracy.
W tym kontekście, warto odwołać się do podstawowego
znaczenia hasła „szkoła”. Według „Nowego słownika
pedagogicznego” W. Okonia słowo szkoła pochodzi z języka
greckiego i oznacza czas wolny [Okoń, 2004, s. 398]. I choć
z dzisiejszej perspektywy wydaje się to dziwne, to jednak
w przeszłości tylko ludzie bogaci pozwolić sobie mogli na
przyswajanie wiedzy w usystematyzowany sposób pod kuratelą
odpowiednika dzisiejszego nauczyciela. Dzisiaj odwrotnie, jeśli
jednostka chce mieć zagwarantowany w przyszłości czas wolny,
to już na etapie dzieciństwa i młodości zdobywa wiedzę
niezbędną do osiągnięcia wysokiego poziomu wykształcenia.
Wymogi rynku pracy, promujące często osoby posiadające
wyższe
wykształcenie
techniczne,
lingwistyczne
bądź
legitymujące się kwalifikacjami i kompetencjami z wąskich
specjalizacji naukowych sprawiają, że posiadanie gruntownego
wykształcenia z wielu dziedzin nie gwarantuje zatrudnienia na
oczekiwanym stanowisku i wykonywania satysfakcjonującej
pracy. W ostatnim czasie jednym z elementów globalnego
kreowania pozytywnej koniunktury na rynku pracy w Polsce był
„Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013”, który zakładał
m.in. zmianę aktualnie funkcjonującego modelu cywilizacji
produkcyjnej na model cywilizacji informacyjnej [por.
www.funduszestrukturalne.gov.pl]. W pewnym stopniu cel ten
został osiągnięty, jednak jak pokazują niektóre wskaźniki, takie
jak choćby stopa bezrobocia wynosząca w Polsce na koniec
kwietnia 2015 roku – 11,2 % do zrobienia w tym zakresie
pozostało jeszcze bardzo wiele [http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotnioraz-stopa-bezrobocia-wg-wojewodztw-podregionow-ipowiatow-stan-w-koncu-kwietnia-2015-r-,2,32.html].

jednostce
w
procesie
socjalizacji
rozumianej
jako
przystosowywanie
się
do
produktywnego
tworzenia
indywidualnej przestrzeni życiowej w zgodzie z wartościami,
normami już zastanymi i pewien sposób już obowiązującymi
w społeczeństwie. Oddziaływanie środowiska rówieśniczego na
młodego człowieka uzależnione jest od wielu okoliczności.
Według R.A. Podgórskiego na proces socjalizacji człowieka
wpływ mają następujące czynniki:
a) „czynniki biorące udział w rozwoju człowieka:
o genetyczno – biologiczne,
o społeczne – temperament, inteligencja, osobowość,
o wychowanie i nauczanie – zamierzony wpływ na
człowieka,
o aktywność własna,
b) wpływ innych ludzi:
o opinia grupy ma decydujący wpływ na jednostkę, nawet
na jej percepcję, coś jakby konformizm,
o efekt facylitacji – stosuje się tylko dla umiejętności
wyćwiczonych, prostych, gdy wykonywane w grupie dają
lepsze rezultaty (do 30 %),
o efekt audytorium,
o konformizm – wszelka zmiana w zachowaniu człowieka
pod wpływem rzeczywistej lub wyimaginowanej
obecności innych ludzi. Działać może na zasadzie
internalizacji (modelowanie) lub ulegania (obietnice czy
zastraszanie),
o rozproszenie odpowiedzialności – anonimowość, tłum,
o syndrom grupowego myślenia – pojawia się w grupie
osób z najwyższą władzą, którzy są w danej sytuacji
władzą ostateczną. Mają skłonność do podejmowania
decyzji błędnych, uproszczonych, nieprzeanalizowanych,
widać tendencję do jednomyślności i niechęć do
zasięgania opinii z zewnątrz,
c) ogólne zasady socjalizacji człowieka:
o mechanizm kar i nagród: wzmacnianie,
o mechanizm naśladowania (przejmowanie czynności
zewnętrznych) i modelowania (przejmowanie dodatkowo
motywów),
o mechanizm identyfikacji,
o mechanizm internalizacji
(świadome, dobrowolne
uwewnętrznienie) [R.A. Podgórski, 2006, s. 268 – 269].

Środowisko rówieśnicze

Doskonale pasującym tutaj uzupełnieniem może być zdanie J.
Suchodolskiej, która twierdzi, że „Poziom odwzorowywania
zachowań społecznych od otoczenia wyznaczany jest zatem w
szczególności indywidualnym poziomem adaptacji, a także
progiem otwartości na nowe bodźce, doznania i przeżycia
emocjonalne (...)” [Suchodolska, 2009, s. 120]. Autorka
akcentuje w ten sposób zachowanie indywidualności jednostki
w grupie, pomimo jej przynależności do niej.
W środowisku rówieśniczym młody człowiek zachowuje
własną indywidualność, ale jego poczucie tożsamości może też
być zagrożone. J. Nikitorowicz analizując zagadnienie
tożsamości człowieka stwierdza, że obecnie dokonujące się
zmiany społeczne sprzyjają zwiększonemu zaangażowaniu się
humanistów w dywagacje dotyczące tego tematu. Pisze on, że
„Skazani i często zdezorientowani wobec silnej presji kilku
równocześnie dokonujących się procesów (m.in. modernizacji,
globalizacji, transformacji, integracji), znaleźliśmy się w wirze
nieustannych, dynamicznych, nieprzewidywalnych zmian.
Zauważamy, że żyjemy obecnie jednocześnie w wielu
społeczeństwach (zabawy, konsumentów, widzów, ryzyka,
globalnej wioski, wiedzy, w społeczeństwie postindustrialnym,
ponowoczesnym,
obywatelskim,
sieciowym,
mobilnym,
otwartym, itp.)” [Nikitorowicz, 2009, s. 63-64]. Takie
nawarstwienie problemów, ale i zjawisk, które mogą być

Oprócz wszystkich czynników łączących środowisko rodzinne ze
środowiskiem szkolnym i środowiskiem rówieśniczym są też
elementy je różnicujące. Jednym z nich jest fakt, że o ile
środowiska rodzinnego dziecko nie wybiera (podobnie jest
często w przypadku braku możliwości zmiany środowiska
szkolnego), o tyle możliwość realizacji siebie w poszczególnych
środowiskach rówieśniczych często decyzyjnie zależna jest od
jednostki. Specyfika relacji dokonujących się między osobami
tworzącymi ten rodzaj środowiska sprzyja nawiązywaniu
równoważnych więzi emocjonalnych. Młodzi ludzie lubią
spędzać czas z ludźmi podobnymi do siebie, z osobami
posiadającymi podobne zainteresowania czy uznającymi te
same wartości. Dążenie do realizacji zbliżonych czy wręcz
analogicznych celów, podobne rozumienie sukcesu życiowego
pozwala młodzieży poczuć się pełnoprawnym, akceptowanym
i ważnym elementem wyjątkowego monolitu. Taki stan rzeczy
sprzyja „uspołecznieniu” jednostki i jest korzystny z punktu
widzenia
jednorodności
przebiegu
życia
społecznego.
W pedagogice
jednym
z
elementów
prawidłowo
przebiegającego procesu wychowania jest przygotowanie
młodego człowieka do procesu socjalizacji. Rodzice,
nauczyciele, wychowawcy, ale również wszystkie inne
środowiska tworzące społeczeństwo powinni wspierać, pomagać
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zinterpretowane pozytywnie powoduje, że jednostka czuje się
często zagubiona. Nie chodzi tu tylko o zagrożenie
ekonomicznego wymiaru funkcjonowania człowieka, ale
również, a może nawet przede wszystkim, o utrudniający
zaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych brak
bezpieczeństwa i stabilizacji.
W relacjach interpersonalnych występujących w środowisku
rówieśniczym duże znaczenie mają występujące tam
zachowania prospołeczne. Dokonują się one najczęściej w skali
mikro, tzn. w obrębie danego środowiska rówieśniczego i mają
głównie charakter materialnie bezinteresowny. Często
świadome intencje takich zachowań u młodzieży nie zawierają
oczekiwania do ich odwzajemnienia w podobny, prospołeczny
sposób od osób, które są ich odbiorcami. Działanie w takim
przypadku jest częstokroć emocjonalne i wynika z kontekstu
i okoliczności towarzyszących im w danym czasie i przestrzeni.
Podsumowanie
Młodzi ludzie niezależnie od okoliczności, w których dane jest
im dorastać próbują nadać własnemu życiu, pragnieniom,
aspiracjom realny kształt. Indywidualne zaangażowanie
w kreowanie własnego życia uzależnione jest zarówno od
czynników zewnętrznych (jak choćby wymienione i opisane
powyżej środowiska: rodzinne, szkolne i rówieśnicze), jak
również od czynników indywidualnych. Moda na osiąganie coraz
to nowych sukcesów często zdominowała radość, jaką daje
sama droga prowadząca do ich osiągnięcia. W procesie
dorastania ważne jest posiadanie autorytetów, a także wiara we
własne
możliwości.
Przyswajanie
wiedzy
w
sposób
usystematyzowany w środowisku szkolnym pomaga w rozwoju,
a także ułatwia krytyczne odniesienie się do zachowań
konformistycznych uczestników procesu edukacji, jak i innych
ludzi obecnych w przestrzeni publicznej. Relatywizm „zamazuje”
prawdziwy obraz rzeczywistości, co utrudnia poznawanie siebie,
innych i świata w ogóle. Osiągnięciu sukcesu życiowego sprzyja
przebywanie z osobami uznającymi podobne wartości,
rozwijanie kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami, którzy
reprezentują podobne rozumienie sukcesu życiowego.
Bibliografia

Dr Tomasz Łączek

CUDOWSKA A., 2004. Kształtowanie twórczych orientacji
życiowych w procesie edukacji, Białystok 2004. ISBN 83-8919025-7.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poľsko
e-mail: tomlak@poczta.onet.pl

INFORMAČNÉ KOMPETENCIE UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV NA SOŠ
A ICH UPLATNENIE VO VYUČOVACOM PROCESE
INFORMATION COMPETENCIES OF COMPREHENSIVE SCHOOL TEACHERS OF VOCATIONAL SUBJECTS
AND THEIR APPLICATION IN EDUCATIONAL PROCESS
Ivana PANDUROVIČ, Milan ĎURIŠ
Abstrakt
Informačné kompetencie sa zaraďujú medzi kompetencie, ktoré bezprostredne súvisia s vyhľadávaním a odovzdávaním informácií.
V súčasnosti sa učitelia odborných predmetov na SOŠ nachádzajú v období rozvoja informačných technológií a informačné kompetencie
by im nemali byť neznáme. Moderné školstvo je charakterizované ako informatizačné a preto si veľkú pozornosť vyžaduje samotná
práca učiteľa v oblasti vzdelávania. Prijímanie a efektívne sprostredkovanie informácií žiakom, patria k základným informačným
kompetenciám učiteľa.
Kľúčové slová: informačné kompetencie, učiteľ odborného predmetu, počítačová gramotnosť, kontinuálne vzdelávanie
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Abstract
Information competencies belong to competencies which are closely connected with searching and passing information. Nowadays,
comprehensive school teachers of vocational subjects are set in a period of information competency development and they should be
aware of information competencies. The modern educational system is defined as informative and that is why a great attention is put
on teacher´s educational process itself. To receive and to pass information to students are part of teacher´s fundamental information
competencies.
Key words: information competencies, teachers of a vocational subject, computer literacy, continual education
Úvod

s ikonami obrazovky PC, vyhľadať požadovaný program PC,
vymazať nepotrebné údaje, robiť kópie, vytlačiť
požadované údaje a pod.),

Výchovno-vzdelávací proces prechádza v poslednej dobe
rozmanitými inovačnými procesmi, od úpravy učebných osnov
až po informatizáciu školstva. V súčasnosti patria informačné
kompetencie medzi základné kompetencie učiteľa. Vedomosti
a zručnosti, ktoré postačovali pred niekoľkými rokmi, dnes už
môžu byť nedostačujúce. Kladú sa čoraz väčšie nároky na
kompetencie učiteľov. Aby učitelia zachytili progresívne trendy
informatizácie, musia sa kontinuálne vzdelávať a efektívne
prenášať svoje vedomosti do každodennej pedagogickej praxe.
S využívaním moderných informačných technológií vo
vzdelávaní sa učiteľom i žiakom otvárajú nové možnosti
v oblasti vyučovacích metód, foriem a obsahu vzdelávania
i osvojovania si poznatkov a zručností. Dnes už nie je problém
pre učiteľa vyhľadať množstvo informácií z rôznych zdrojov,
umením je účelne ich vyselektovať, sformulovať a predniesť
v adekvátnej forme žiakom.




vytvárať a pracovať s databázami PC,

tvoriť a pracovať s tabuľkami, grafmi, číselnými údajmi
(napr. v programe Excel),
tvoriť pomocou
PowerPoint),

PC

prezentácie

(napr.

v programe

získavať informácie a komunikovať prostredníctvom PC pracovať s internetom, vytvárať www stránky, ovládať
elektronickú poštu, (Hrmo, Turek, 2003, s. 22).

Znalostná európska spoločnosť je spojená s budovaním
systému celoživotného vzdelávania. Zmenami prechádza
vzdelávacia sústava od základného po vysokoškolské vzdelanie,
ale predovšetkým ďalšie vzdelávanie v rámci celoživotného
vzdelávania. Celý systém oživuje subjektívna zložka – motivácia
ľudí ku vzdelávaniu.
Jednotlivé položky z motivácie možno zaradiť do skupín
podľa charakteru motivácie:

Hospodársky vyspelé štáty sveta, medzi ktoré smeruje aj
Slovenská republika, prechádzajú od industriálnej spoločnosti
do informačnej spoločnosti, v ktorej hlavným strategickým
zdrojom vývoja už nie je finančný kapitál, ale informácie. Preto
schopnosti jedinca umožňujúce mu zistiť, ktoré informácie sú
potrebné, ako ich lokalizovať, hodnotiť a efektívne používať, sa
zaraďujú medzi kľúčové kompetencie. Získavanie i rozširovanie
informácií podstatne urýchľujú informačné a komunikačné
technológie (najmä osobné počítače, internet, mobilné telefóny
atď.), ktoré navyše nebývalou mierou znásobujú produktivitu
a efektívnosť práce. Kompetencie bezprostredne súvisiace
s informáciami sa nazývajú informačné kompetencie.
V súvislosti s informačnými kompetenciami sa zvyknú používať
dva pojmy: informačná gramotnosť a počítačová gramotnosť
(Turek, 2001, s. 211).
Informačné kompetencie sa rozdeľujú:








a) informačná gramotnosť
 lokalizovať rôzne zdroje (knižné, počítačové atď.), ktoré
obsahujú potrebné informácie,
 nájsť v týchto zdrojoch potrebné informácie,
 vedieť tieto informácie kriticky zhodnotiť (ich užitočnosť,
prínos, pravdivosť, spoľahlivosť, aktuálnosť a pod.),
 použiť získané informácie na riešenie problémov,
 chápať a rešpektovať ekonomické, právne, sociálne
a kultúrne problémy spojené s využívaním informácií,
 efektívne sprostredkovať informácie iným v rôznych
podobách (slovne, písomne, graficky), a to ako v priamom
styku, tak prostredníctvom rôznych technológií (vrátane
informačných a komunikačných).
b) počítačová gramotnosť



pracovať s textovým editorom PC,



1 Informačné kompetencie






vzdelávanie nie je prostriedkom k niečomu, ale samé je
cieľom (vlastná vzdelávacia aktivita uspokojuje),;
vzdelávanie nie je cieľom, ale prostriedkom, avšak
k odlišným cieľom,;
cieľ je smerovaný k vlastnej osobnosti (udržanie a rozvoj
rozumových schopností, pre poznanie seba samého, chcem
byť vzdelaný),;
cieľ je zameraný k nejakému spoločenskému atribútu
ideového zamerania (pre orientáciu vo vede a kultúre je
nutné sa stále vzdelávať, vstup do EU kladie nové
požiadavky na vzdelávanie),;
vzdelávanie je zamerané k nejakému pragmatickému cieľu
(existenčné – musím mať doklad o vzdelaní /diplom,
certifikát/, profesijné – aby som mohol/a vykonávať svoju
profesiu, musím sa stále vzdelávať, pre uplatnenie na trhu
práce je nevyhnutné sa stále vzdelávať); (Sak et. al. 2007).

Kontinuálne vzdelávanie
Kontinuálne
vzdelávanie
pedagogických
a
odborných
zamestnancov, ako súčasť celoživotného vzdelávania, je
sústavný
proces
nadobúdania
vedomostí,
zručností
a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať,
zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie
potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti.
Upravuje ho zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol
účinnosť 1. novembra 2009.
Základnými predpokladmi fungovania efektívneho systému
kontinuálneho vzdelávania sú osobná iniciatíva a učiteľova
potreba profesijného sebarozvoja, inštitucionálna iniciatíva
a jasne vyjadrená vízia školy, reflexia potrieb mikro a makro
society a ich očakávania od vzdelávania. V systéme
kontinuálneho vzdelávania učiteľov je potrebné zabezpečiť

poznať, rozumieť a vysvetliť základné pojmy z oblasti
informačných technológií (softvér, hardvér, druhy počítačov,
hlavné časti osobného počítača atď.),
používať osobný počítač (PC) a pracovať so súbormi údajov
(zapnúť, reštartovať a vypnúť PC., voliť a pracovať
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chápať a rešpektovať ekonomické, právne, sociálne
a kultúrne problémy spojené s využívaním informácií
- rešpektovať platnú legislatívu a autorské práva, byť
vzorom pre žiakov v rešpektovaní platnej legislatívy,
 efektívne sprostredkovať informácie iným v rôznych
podobách (slovne, písomne, graficky) a to ako
v priamom styku, tak prostredníctvom rôznych
technológií
(vrátane
informačných
a komunikačných) - informácie musia byť zrozumiteľné,
vhodne spracované pre celú skupinu žiakov, obohatenie
výchovno-vzdelávacieho
procesu
rôznymi
formami
sprostredkovania informácií napr. prezentácie, poznámkové
listy atď.
b) počítačová gramotnosť predstavuje kompetencie
zamerané na ovládanie a využívanie počítača v živote človeka.
Počítačovo gramotný učiteľ má ovládať základné pojmy
z informatiky a základné programy.
Čo ale znamená pojem počítačová gramotnosť v praxi učiteľa?

prepojenie a uznávanie rozmanitých foriem aktivít, nielen
hlavného štátom riadeného prúdu (Kasáčová, 2004).
Dištančné vzdelávanie
V dnešnom svete moderných informačných technológii si
elektronické vzdelávanie získalo na trhu nezastupiteľné miesto.
Pojem elektronické dištančné vzdelávanie bolo ešte nedávno
považované za neznámu, v súčasnosti ho poznáme ako novú
formu vzdelávania e-learning.
E-learning
E-learning je moderný spôsob výučby s podporou počítačových
technológii. Nové znalosti a vedomosti sú spracovávané formou
výukových programov (kurzov), ktoré v sebe spájajú text,
obrazovú informáciu, zvuk a pod. Tieto informácie môžu byť
distribuované na CD nosičoch, prostredníctvom počítačových
sietí, alebo kombinovaným spôsobom. Okrem samotnej
distribúcie informácii v multimediálnej podobe elektronické
kurzy obsahujú mechanizmy pre spätný zber informácii a ich
vyhodnocovanie.
Pozitívom kurzov je, že účastníci a organizátori majú takmer
okamžitú informáciu o úspešnosti plnenia jednotlivých zadaní.
Výhodou e-learningového vzdelávania je, že účastník si reguluje
čas, dĺžku, tempo učenia podľa vlastných potrieb a podmienok.



2 Uplatnenie
informačných
kompetencií
učiteľa
odborných predmetov vo vyučovacom procese na
SOŠ



Strategicky pôsobiť na žiakov v SOŠ a rozvíjať ich kompetencie
môžu iba tí učitelia, ktorí sami majú tieto kompetencie osvojené
a zvnútornené a stali sa súčasťou ich osobnosti. Informačné
kompetencie by si mali mať osvojené všetci učitelia odborných
predmetov.
Informačná kompetencia, informačná gramotnosť
zahŕňa schopnosti rozpoznať kedy sú informácie potrebné učiteľ často krát musí aktualizovať učivo, nakoľko má
k dispozícií učebnicu, ktorá je zastaraná a obsahuje už
neaktuálne informácie, vyhľadávanie, vyhodnotenie a efektívne
použiť potrebné informácie.
 lokalizovať rôzne zdroje (knižné, počítačové atď.),
ktoré obsahujú potrebné informácie - vyhľadať
potrebné informácie a efektívne použiť potrebnú informáciu,
dobre a efektívne sa orientovať v informáciách, informácie
musia byť z overených a vedecky potvrdených zdrojov,
vychádzať z dostupných možností napr. dostupnosť
knižnice,
internet,
poznať
informácie
v printovej
a elektronickej podobe, osobná účasť na výstavách a
prezentáciách týkajúcich sa problematiky, ktorej sa učiteľ
venuje,
 nájsť v týchto zdrojoch potrebné informácie informácie zamerané len na základné učivo v danom
predmete napr. nové technológie a materiály, meracie
nástroje atď.
 vedieť tieto informácie kriticky zhodnotiť (ich
užitočnosť,
prínos,
pravdivosť,
spoľahlivosť,
aktuálnosť a pod.) - triedenie informácií, zvážiť ich prínos
a aktuálnosť, podávať len pravdivé informácie, ktoré sa
dajú rôznymi cestami overiť a sú publikované v rôznych
renomovaných časopisoch resp. katalógoch, v normách
STN, atď.
 použiť získané informácie na riešenie problémov získané informácie by mali učiteľom pomáhať pri
poskytovaní najmodernejších poznatkov,

používať osobný počítač (PC) a pracovať so súbormi
údajov – nevyhnutným predpokladom pre prácu
s počítačom je znalosť základnej obsluhy počítača:
zapnúť, vypnúť, reštartovať, prihlásiť sa a odhlásiť do/z
operačného systému, práca s klávesnicou a myšou,
vyhľadanie,
spustenie
a ukončenie
programu
nainštalovaného v počítači,



pracovať s textovým editorom PC
O pri tvorbe textových dokumentov ako je príprava na
vyučovanie, tvorba učebných pomôcok, písomné práce
a slovné
úlohy,
tvorba
neštandardizovaného
didaktického testu,
O oznámenia a pozvánky pre rodičov a žiakov na
plánované akcie, rodičovské združenia a iné školské
podujatia a pod.,
O záverečné správy, napr. hodnotenia školských akcií,
exkurzií, propagačné materiály o škole, o odbornom
predmete, korešpondencia pre rodičov, žiakov, učiteľov,
iné školy,
O administratívna činnosť napr. zoznamy žiakov spojené
s hodnotením
žiakov
a
klasifikáciou,
prípravou
písomných podkladov pre vyučovanie, príprava na
vyučovanie, tvorba tematického výchovno-vzdelávacieho
plánu pre odborný predmet, príprava projektov v danom
odbornom predmete, písomné testy priebežné,
záverečné na overenie vedomostí z preberaného učiva,
doplňujúce učivo,



tvoriť a pracovať s tabuľkami, grafmi, číselnými
údajmi (napr. v programe Excel) - využívať tabuľky
a grafy s rôznymi makrami a matematickými funkciami na
prácu s údajmi, konkrétne napr. vyhodnotenie písomných
prác, testov, evidencia dochádzky, rozvrh hodín, evidencia
aktivít žiakov, napr. súťaže, šablóny pre záverečnú
klasifikáciu žiakov, vývesná tabuľa – skrinka pre žiakov,
vestibul školy,
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poznať, rozumieť a vysvetliť základné pojmy
z oblasti informačných technológií (softvér, hardvér,
druhy počítačov, hlavné časti osobného počítača
atď.) – počítačovo gramotný učiteľ ovláda základné pojmy
z informatiky, ako sú hardvér, softvér, hlavné časti počítača,
typy počítačov (PC, notebook, tablet), vstupné a výstupné
zariadenia
(monitor,
klávesnica,
myš,
tlačiareň,
dataprojektor, skener, hard disk, alebo USB externý disk),

vytvárať a pracovať s databázami PC - knižnica,
zoznamy žiakov v triede, výročné správy, ročenky, školské
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časopisy, projekty napr. tematické, ročníkové a klauzúrne
práce,





stáva svet, čím viac vzniká alternatívnych príležitostí na učenie
sa, čím viac sa školy otvárajú učiacim sa jedincom a učiacim sa
spoločenstvám, čím pestrejší je repertoár metód a foriem
výučby, tým náročnejšia bude práca učiteľa.

tvoriť pomocou PC prezentácie (napr. v programe
Power Point) - učiteľovi umožňuje vytvoriť atraktívne
multimediálne
učebné
pomôcky
napr.
prezentácie
s autodidaktickým testom, kde jednotlivé sekcie môžu byť
hypertextovo
prepojené,
prípravy
na
vyučovanie,
spracovanie
udalostí
(exkurzia),
prezentácia
školy
a odborného predmetu, napr. v rámci Dňa otvorených dverí
a pod.
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získavať informácie a komunikovať prostredníctvom
PC (pracovať s internetom, vytvárať www stránky,
ovládať elektronickú poštu) - učiteľom k vyhľadávaniu
a k selektovaniu informácií na internete slúži internetový
prehliadač, kde si môže vytvoriť obľúbenú záložku, ktorá mu
urýchli vyhľadávanie potrebnej informácie k výučbe, AsC–
agenda, v rámci ktorej vedie evidenciu prospechu
a dochádzky žiakov zapisovaním výsledkov hodnotenia
vedomostí žiaka do tzv. IZK (internetová žiacka knižka),
emailová komunikácia učiteľa s rodičmi, žiakmi, kolegami,
prípadne vedením školy, so zahraničím (partnerské školy),
vyhľadávanie poskytovateľov služieb v oblasti vzdelávania,
školských akcií, rezervácie školských akcií, objednávky
výučbových materiálov, kníh a pod.

Záver
Kvalita dnešného vzdelávania, ako aj úspech reforiem
a inovácií, závisí do značnej miery od učiteľov. Moderné
informačné a komunikačné technológie postavili pred ľudskú
spoločnosť nové príležitosti, ale aj nové výzvy. Dnešná
spoločnosť, spoločnosť ktorá učí a spoločnosť vedomia
predstavuje nový typ, v ktorej sa mažú hranice prenosu
vedomostí. Musíme mať ale na zreteli, že učiteľ musí reagovať
na rýchly vedecko-technický rozvoj. Na školách sa stretávame
s učiteľmi, ktorí majú bohaté skúsenosti s využívaním počítačov
vo výučbe a s úspechom ich využívajú v rôznych etapách
vyučovacieho procesu a za rôznym účelom. Ale aj s takými
učiteľmi sa stretávame, ktorí nemajú skúsenosti a práca
s počítačom im robí starosti, resp. odmietajú prijať moderné
technológie. Nové kurikulum, metódy hodnotenia či investície
do IKT budú mať význam len vtedy, keď budú pochopené
a hlavne efektívne aplikované učiteľmi. Čím komplexnejší sa
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VPLYV REFORMY ŠKOLSTVA NA ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV NA SOŠ
IMPACT OF THE EDUCATION REFORM FURTHER EDUCATION OF SPECIALIZED SUBJECTS
AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
Katarína IMREOVÁ
Abstrakt
V našom príspevku sa zaoberáme zmenami vo vzdelávaní učiteľov, ktoré nastali na základe reformy školstva uskutočnenej od roku
2009 až po súčasnosť. Uvedenú problematiku považujeme v súčasnosti za aktuálnu a nevyhnutnú pre ďalšie vzdelávanie učiteľov
odborných predmetov. Príspevkom chceme priblížiť čiastkové výsledky prieskumu zameraného na vzdelávanie učiteľov, realizovaný na
stredných odborných školách v Trenčianskom kraji.
Kľúčové slová: reforma školstva, celoživotné vzdelávanie, učiteľ odborných predmetov, vzdelávanie učiteľov odborných predmetov
Abstract
The aim of our contribution is to teacher education and its transformation under the education reform undertaken since 2009 to the
present. This issue is now considers the actual and necessary for the training of teachers of vocational subjects. Contribution bring
partial results of the survey on teacher training conducted in vocational schools in Trencin region.
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Úvod

Technická univerzita (TU) Zvolen, Technická Univerzita (TU)
Košice, Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) Nitra atď.
Na webových stránkach metodicko-pedagogických centier
na Slovensku sú zverejnené vzdelávacie programy v rámci
kontinuálneho vzdelávania. V súčasnosti MPC poskytuje
učiteľom 589 akreditovaných vzdelávacích programov
(k 29.9.2015). Pre cieľovú skupinu učiteľov odborných
predmetov je zodpovedajúcich 47 vzdelávacích programov.
Jedná sa o aktualizačné a inovačné vzdelávacie programy so
zameraním
na:
využívanie
informačno-komunikačných
technológií vo vyučovaní, tvorba edukačných médií, AutoCad
v školskej praxi, Interaktívna tabuľa v edukačnom procese,
nové trendy v hydraulike, aktivizujúce metódy vo výučbe
odborných predmetov, nové trendy v pneumatike, hodnotenie
kvality vyučovania a sebahodnotenia práce učiteľa na SŠ, nové
normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov,
Mechatronika, aktivizujúce metódy vo výučbe odborných
predmetov.
Vzdelávacích programov sa môžu zúčastniť učitelia
odborných predmetov, bez ohľadu na ich odbornosť, pretože
obsahujú zážitkové metódy, ktoré sú aplikovateľné v každom
odbornom predmete.
Prioritou v rámci reformy školstva zostáva naďalej rozvíjať
európsku
dimenziu
vzdelávania,
rozvíjať
informačnokomunikačné technológie, projektové vyučovanie, učiť žiakov
ako sa učiť, učiť žiakov ako používať informácie pomocou
tvorivej a aktívnej činnosti na hodinách.
Prínosom reformy v rámci inovačných zmien vo vyučovaní,
podpore odborného vzdelávania učiteľov je aj Projekt Úspešní
absolventi-produkt moderného školstva, realizovaný na strednej
odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici. Aktivity projektu
prebiehali od januára 2013 pričom ukončenie projektu nastalo
v roku 2014. Projekt bol určený pre učiteľov odborných
predmetov ako aj žiakov. Stredná odborná škola sa zameriavala
na inováciu metód a foriem výučby, kde hlavným cieľom bolo
poskytnúť učiteľom odborných predmetov kvalitné preškolenie.
Absolvovanie školenia učiteľmi prispieva z obsahového
a technického hľadiska vo vyučovaní k lepším podmienkam pre
vzdelávanie žiakov ako aj následným praktickým uplatnením na
pracovnom trhu. Išlo o odborné predmety strojárske,
elektrotechnické ako aj 129 prezentácií doplnené interaktívnymi
cvičeniami a videosekvenciami. Vzhľadom na neustále sa
zvyšujúce požiadavky a rozmach špičkových technológií
absolvovali pedagógovia školenia s cieľom zvýšenia ich
kvalifikácie a odbornosti. Učitelia odborných predmetov sa
zúčastnili aj školenia zemaraného na programovanie o obsluhu
CNC
stroja
frézovaním
a sústružením
,,Haidenhein“
a ,,Sinumerik“ ako aj školenie ,,Orcad“ zamerané na tvorbu
technickej dokumentácie pre elektrotechnické odbory.
Ovládanie IKT vrátane ich implementácie vo vyučovacom
procese odborných predmetov by malo byť medzi učiteľskými
kompetenciami na poprednom mieste, pretože technika
a digitálny obsah nezabezpečia sami o sebe očakávanú,
potrebnú a nevyhnutnú zmenu tradičnej školy na modernú
školu. Moderné informačné a komunikačné technológie
ponúkajú nové možnosti a prístupy vo vyučovaní. Využívanie
IKT pri tvorbe vzdelávacích materiálov ponúka novú
multimediálnu dimenziu.

Školský zákon č. 245/ 2008 o výchove a vzdelávaní
,,naštartoval,, reformu, kde podstatnou myšlienkou a snahou je
vytvoriť novú filozofiu školy založenú na jej tvorivosti. Zmeny,
ktoré školská reforma priniesla sa v značnej miere dotýkajú aj
odborného vzdelávania na stredných školách. Menia sa na SOŠ,
požiadavky na kvalitu vzdelávania učiteľov. Vyžaduje sa od
učiteľov zvyšovanie kvalifikácie, modernizácia, inovácia vo
vyučovacom procese. V novembri 2009 vstúpil do platnosti
zákon
č.317/2009
o pedagogických
zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Zákon v § č.1 ustanovuje okrem iného aj profesijný
rozvoj, jednotlivé kariérove stupne, kariérove pozície a atestácie
pedagogického zamestnanca. V uvedenom paragrafe sa
ustanovuje rozsah, zameranie, organizovanie a uskutočňovanie
rôznych druhov kontinuálneho vzdelávania pedagogických
zamestnancov a akreditáciu jednotlivých druhov kontinuálneho
vzdelávania. Podľa §č.5 ods. 1, písm. f má učiteľ právo na
kontinuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto
zákonom v jazyku, v ktorom vykonáva pedagogickú a odbornú
činnosť (Harausová, 2010, s. 25).
Rozhodujúci v reforme napriek všetkým zmenám zostáva
učiteľ. Cieľom reformy nie je ,,oberať,, učiteľa o čas
administráciou dokumentov,
spojenými
s pedagogickou
činnosťou učiteľa ktoré v značnej miere vplyvom školskej
reformy ,,narástli,, ,ale vytvárať inovačné podmienky pre
odbornú činnosť a podporovať možnosti zvyšovania kvalifikácie
učiteľov ako aj kariérny rast. Profesionálny rozvoj učiteľov je
závislý nielen na individuálnej iniciatíve a snahe, ale je
ovplyvnený aj organizačným kontextom pôsobiska - školy
(Clement a Staessens, 1993, s.130).
1. Vzdelávanie učiteľov odborných predmetov
,,Dôležitejšie“ ako reforma školských dokumentov je
predovšetkým celoživotného a kontinuálneho vzdelávania
učiteľov. Ak má učiteľ poskytovať žiakom plnohodnotné
informácie v odbornom predmete, musí predovšetkým
disponovať aktuálnymi odbornými poznatkami súvisiacimi
s preberaným učivom odborného predmetu. Pokiaľ má
kontinuálne vzdelávanie viesť k celoživotnému vzdelávaniu je
potrebný profesijný rozvoj učiteľov v kariérnom raste. Ak tomu
tak nie je, nevytvára sa ucelený systém vzdelávania nemôže
byť samo o sebe efektným a neovplyvní ani reformné zmeny
školstva.
Základnými predpokladmi fungovania efektívneho systému
kontinuálneho vzdelávania má byť učiteľova osobná iniciatíva
a potreba profesijného sebarozvoja, inštitucionálna iniciatíva
a jasne vyjadrená vízia školy, reflexia potrieb mikro a makro
society a ich očakávania od vzdelávania.
Efektívne osvojovanie si profesijných kompetencií učiteľmi
odborných predmetov predpokladá zásadnú zmenu v spôsobe
vyučovania, využívania vyučovacích metód a stratégií
v učiteľskej príprave. Uvedené zmeny by mali smerovať
k celoživotnému vzdelávaniu. Preto je potrebné, aby
poskytovatelia kontinuálneho vzdelávania vypracovali vhodné
vzdelávacie programy. Vzdelávaniu a rozvoju osobnosti učiteľa
môžu napomáhať kvalitne pripravené kurzy, ktoré organizujú
vzdelávacie inštitúcie napr. MPC, Akadémia vzdelávania,
Academia Istropolitana), centrá celoživotného vzdelávania na
slovenských univerzitách (Univerzita Konštantína (UK)
Bratislava, Univerzita Mateja Bela (UMB) Banská Bystrica,

2. Realizácia a vyhodnotenie
prieskumu

čiastkových

výsledkov

V súvislosti so školskou reformou a vplyvom reformy na
vzdelávanie učiteľov odborných predmetov zodpovedali pre náš
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prieskum vybrané položky dotazníka (č.16, č.17). Uvedené
položky boli zamerané na súčasné možnosti kontinuálneho
a celoživotného vzdelávania pre učiteľov. Zaujímalo nás čo
vedie učiteľov odborných predmetov k zdokonaľovaniu
informačnej kompetencie. V jednotlivých položkách mali
respondenti možnosť zdôvodniť svoje odpovede ako aj uviesť
druh vzdelávania.
Prieskum
bol
realizovaný
na
odborných
školách
v Trenčianskom kraji v Handlovej, Prievidzi, Partizánskom,
Pruskom a Dubnici nad Váhom. Prieskum bol zrealizovaný
v mesiacoch apríl, máj 2015.
Prieskumnú vzorku tvorilo 62 respondentov. Návratnosť
dotazníkov dosiahla 77,5 %. Dotazníky boli adresované
respondentom, ktorí spĺňali stanovené kritéria pre výber
prieskumnej vzorky:
 kvalifikovanosť učiteľov vo svojom odbore
 učitelia odborných predmetov s technickým zameraním
(napr. strojárstvo, elektrotechnika, stavebníctvo).

zváženie, pretože učiteľovi, ktorý má záujem o rozširovanie
svojho portfólia a zvyšovanie kvalifikácie ako aj edukačného
procesu nemusí čakať na návrh z vedenia školy. S návrhom
o účasť na vzdelávaní môže prísť aj samotný učiteľ.
Vychádzame z predpokladu, že jeho návrh na ďalšie
vzdelávania by malo byť práve podporené zo strany školy.
Z uvedených odpovedí respondentov môžeme konštatovať
nasledovné:
Neúčasť na kontinuálnom vzdelávaní nepovažujeme za
negatívum, nakoľko učiteľ mal možnosť zúčastniť sa
vzdelávania v predošlých školských rokoch, ale chýba nám
upresnenie akého školenia, resp. vzdelávania sa učitelia
odborných predmetov zúčastnili. Nakoľko sa orientujeme
v našom prieskume na učiteľov odborných predmetov
s technickým zameraním a kvalifikovaných vo svojom odbore
konštatujeme, že je potrebné, aby učiteľ dokázal vyjadriť
a špecifikovať o aký druh vzdelávania sa jednalo. Okrem iného
z uvedených odpovedí môže vzniknúť aj domnienka, že učitelia
odborných
predmetov
nemajú
v súčasnosti
záujem
o zvyšovanie svojej kvalifikácie. Nás však zaujíma názor
a presnejšie vyjadrenie od učiteľov, preto plánujeme opätovne
dotazník poskytnúť učiteľom odborných predmetov aj
v školskom roku 2015/2016.
Položkou č.17 sme zisťovali čo motivuje učiteľov pre
zdokonalenie svojej informačnej kompetencie (tabuľka 3).

Prieskum sme realizovali pomocou neštandardizovaného
dotazníka. Obsahoval 19 položiek zameraných na informačnú
kompetenciu (počítačová a informačná gramotnosť).
Učitelia odborných predmetov vyučovali odborné predmety
so zameraním na oblasť strojárstva, elektrotechniky alebo
stavebníctva (tabuľka č.1).
Tabuľka 1 Vyučované odborné predmety učiteľov na SOŠ
Možnosti

Odborné predmety so
zameraním na oblasť:

N

%

a)

Strojárstvo

30

48,38

b)

Elektrotechnika

20

32,25

c)

Stavebníctvo

12

19,35

Spolu

62

100

Tabuľka 3 Motivácia zdokonaľovania informačných kompetencií
Možnosti
Motivácia
N

Tabuľka 2 Účasť na kontinuálnom vzdelávaní učiteľov v šk.roku
2014/2015
Účasť na vzdelávaní

N

%

a)

Áno

28

45,16

b)

Nie

34

54,83

Spolu

62

100

Požiadavky zo strany školy

9

b)

Lepšie finančné hodnotenie

15

c)

Kariérny rast

16

d)

Vnútorná motivácia

43

e)

Iné

0

K zdokonaľovaniu svojej pedagogickej činnosti napomáha 43
učiteľom vnútorná motivácia.
S vnútornou motiváciou je prepojená aj snaha zlepšovať
svoj kariérny rast v pedagogickej činnosti učiteľa odborných
predmetov, ktorý označilo 16 respondentov. Ako lepšie finančné
ohodnotenie považuje za motivujúce v rámci vzdelávania
v svojej profesii 15 učiteľov odborných predmetov. Požiadavky
zo strany školy označilo 9 respondentov. Niektorí respondenti
uviedli viac možností v položke, pričom sa opakovali vyššie
uvedené možnosti. Voľbu odpovede „iné“ neuviedol ani jeden
respondent. Zdôvodnenia odpovedí respondentov boli
predovšetkým zamerané na snahu o rozvoj svojej činnosti
v rámci odborných predmetov, zvyšovanie kvalifikácie ako aj
sebareflexívne sledovanie svojej pedagogickej činnosti. Môžeme
konštatovať, že učitelia majú záujem o zdokonaľovanie svojej
nadobudnutej a osvojenej informačnej kompetencie v rámci
IKT. Chýbajú podrobnejšie zdôvodnenia prečo je tomu tak, na
základe ktorých by sme mohli vyhodnotiť danú položku
podrobnejšie a presnejšie, čo učiteľov motivuje k rozvoju
kariérneho rastu v rámci pedagogickej profesie.
Dedukujeme, že atraktivita využívania IKT vo vyučovaní
vychádza z ,,akejsi aury“ niečoho moderného a zaujímavejšieho
na pozornosť žiakov. Ovládanie a využívanie IKT vo vyučovaní
je, z nášho pohľadu, pre učiteľov ,,vstupnou bránou“ pre
zvýšenie záujmu žiakov o odborný predmet. Je v učiteľovej
kompetencii akým spôsobom prezentuje učivo súvisiace
s odborným predmetom a akou formou dané učivo prezentuje
(interaktívna tabuľa, PowerPointová prezentácia, internet
atď..). Počítačovo gramotný učiteľ vie, v ktorých situáciách mu

Položkou č. 16 sme zisťovali účasť učiteľov odborných
predmetov
na
vzdelávacích
aktivitách
kontinuálneho
vzdelávania v rámci IKT 2014/2015. Prevažná väčšina učiteľov,
až 34 respondentov, odpovedala záporne. V roku 2014/2015 sa
zúčastnilo vzdelávacích aktivít 28 učiteľov (tabuľka č.2).

Možnosti

a)

Rok vzdelávania, ktorý sme uviedli bol cielený, nakoľko sa nám
jedná o aktuálnosť výsledkov vychádzajúc zo súčasných
možností vzdelávania v odborných predmetoch realizovaných
vzdelávacími inštitúciami. Z odpovedí respondentov sne zistili,
že desiati učitelia sa zúčastnili vzdelávania v predošlých
školských rokoch. Vyskytla aj informácia, že pre troch
respondentov nie je dôležité, a už vôbec nie prioritné, vzdelávať
sa. Vyjadrenie ,,naša škola nie je dostatočne vybavená IKT,
preto sa nevzdelávam “, považujeme za nedostačujúce, nakoľko
výraz dostatočne nevystihuje skutočný stav učební na strednej
odbornej škole. Uvedená odpoveď by mohla byť považovaná za
smerodajnú v prípade vyjadrenia riaditeľa školy, ktorý je
kompetentný vyjadriť stav učební na strednej odbornej škole.
Odpoveď „nikto z vedenia školy mi vzdelávanie nenavrhol“ je na
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IDENTIFIKACE VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V E-LEARNINGOVÉM KURZU U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ
HUMANITNÍHO A TECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ
IDENTIFICATION OF LEARNING STRATEGY IN THE E-LEARNING COURSES AMONG UNIVERSITY STUDENTS
IN THE HUMANITIES AND TECHNICAL SPECIALIZATION
Miroslav CHRÁSKA
Abstrakt

Cílem příspěvku je popsat projekt, jehož cílem je identifikovat různé strategie a přístupy vysokoškolských studentů k jejich vzdělávacím
aktivitám realizovaným prostřednictvím kurzu založeného na principech MOOC (masivní otevřený online kurz). Studenti absolvují
připravený kurz humanitního nebo technického zaměření a následně budou sledovány jejich aktivity a činnosti v tomto kurzu. Dále
bude provedena analýza zjištěných aktivit a činností studentů pomocí shlukové analýzy s cílem přesně charakterizovat předpokládané
typické skupiny studentů. Pro adekvátní interpretovatelnost zjištěných dat budou také pomocí dotazníku zjišťovány i názory studentů
na kurz v porovnání se záznamem jejich činnosti. Sledováním aktivit studentů v prostředí MOOC kurzu chceme dále zjistit, jaké oblasti
kurzu studentům různého studijního zaměření vyhovují, a které naopak nevyužívají vůbec.
Klíčová slova: e-learning, MOOC, elektronické vzdělávání, konektivizmus, LMS UNIFOR
Abstract
The aim of this paper is to describe the project, which aims to identify different strategies and approaches of university students to
their educational activities carried out through MOOC (massive open online course). Based on the course design, students will go
through a planned MOOC course in humanities or technical focus and subsequently their activities will be monitored. Furthermore, the
gleaned data will be analyzed by using cluster analysis, in order to characterize typical learner groups. A questionnaire on students'
opinion of the course will be distributed to adequately interpret the collected data, reflected also by the student's record of activities in
the course. By monitoring the students' activities in the mooc course environment, we aim at determining the areas of interest and
their usefulness.
Key words: e-learning, MOOC, electronic education, conectivism, LMS UNIFOR
Úvod

MOOC vystihuje hlavní charakteristiky této výuky. M = masivní,
či hromadnou účast studujících. O = otevřenost. Kurzy jsou
přístupné komukoliv bez poplatků. Někteří z velkých
provozovatelů MOOC však získávají finanční prostředky
například na zpoplatnění certifikátů po úspěšném absolvování
kurzu (Coursera). Druhé O = online. Kurzy jsou přístupné

Masivní otevřené online kurzy (dále MOOC) jsou jedním
z poměrně rychle se rozvíjejících způsobů elektronického
vzdělávání. Pro uvedení do této problematiky je třeba jasně
definovat, co se pod zkratkou MOOC přesně chápe. Kurzy
MOOC představují nový přístup ke vzdělávání, přičemž zkratka
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Základy technických věd a informačních technologií pro
vzdělávání a oboru Informační výchova se zaměřením na
vzdělávání. Druhý kurz humanitního zaměření bude určen pro
výuku studentů bakalářského studijního oboru Výchova ke
zdraví se zaměřením na vzdělávání. Projekt bude využívat
prostředky LMS UNIFOR, který využívá UP v Olomouci a který
bude také sloužit jako prostředí pro realizaci kurzů. Zároveň
budou také v tomto prostředí sledovány aktivity studentů
v kurzu.
Po přípravě technického zabezpečení kurzů budou
proškoleni dva vyučující, kteří se seznámí se zásadami tvorby
výukových materiálů a práce se samotným systémem MOOC
kurzu. Následně budou vytvořeny dva kurzy. Jeden technicky
zaměřený z oblasti informačních technologií a druhý humanitně
zaměřený z oblasti výchovy ke zdraví. Kurz „Informační
a komunikační technologie ve vzdělávání“ bude připraven pro
aktivní účast cca 60 studentů prezenční a 40 studentů
kombinované formy studia bakalářského studijního oboru
Informační výchova se zaměřením na vzdělávání a Základy
technických věd a informačních technologií pro vzdělávání. Kurz
„Podpora zdraví“ bude připraven pro 45 studentů prezenční
a 40 studentů kombinované formy studia bakalářského
studijního oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na
vzdělávání. V obou případech se bude jednat o studenty 1.
ročníku. Studenti před zahájením kurzu vyplní dotazník pro
zjištění jejich názorů a postojů k této formě výuky. Stejný
dotazník dostane i kontrolní skupina studentů, která těmito
kurzy procházet nebude. Zařazení kontrolní skupiny je vhodné
z důvodu identifikace (či eliminace) vlivu MOOC kurzu na změnu
postojů. V průběhu kurzu budou studenti plnit zadané úkoly,
navštěvovat diskuze, sami přispívat. Vyučující budou se
studenty v průběhu kurzu komunikovat prostřednictvím diskuzí
a zadávaných úkolů. Na konci kurzu studenti vyplní test nutný
pro splnění předmětu. Obdrží také dotazník spokojenosti
s realizací kurzu. Na základě odpovědí studentů v dotazníku
budou vyhodnoceny odpovědi v kontrastu se skutečným
průchodem kurzem. Studenti v obou kurzech a také studenti
v kontrolní skupině obdrží na konci semestru dotazník sledující
možný vývoj postojů studentů k elektronické formě výuky.
Po celou dobu trvání kurzů budou zaznamenávána data
všech studentů popisující jejich veškerou aktivitu v kurzu. Tato
data budou následně statisticky zpracována pomocí shlukové
analýzy, při níž budeme identifikovat charakteristické styly
práce studentů během kurzu.

odkudkoliv s připojením k Internetu. Poslední písmeno
C = kurz, zahrnuje veškerou interakci vzdělávajícího se
studenty i mezi studenty navzájem.
MOOC kurzy zažívají v současné době velký rozmach.
Kompletní seznam otevřených MOOC kurzů můžeme nalézt na:
www.mooc-list.com nebo na http://www.mooc.ca/courses.htm.
Coursera, jako platforma pro MOOC, sdružuje velké množství
univerzit, jež kurzy tvoří a vedou. Kurz může být statický
a přístupný kdykoliv k jeho návštěvě. Může však mít začátek
a plánované ukončení. Studenti se pak na takový kurz přihlásí
a materiály jsou jim postupně, nejčastěji po týdnech,
zpřístupňovány společně s úkoly. V těchto kurzech je důležitým
prvkem přítomnost diskuzí. Studenti tak mají možnost nad
daným tématem diskutovat nejen mezi sebou, ale někdy také
s vyučujícím, jež diskuzi může vést a směrovat zamýšleným
směrem. Role vyučujícího v kurzu se mění podle použité formy
kurzu. MOOC kurzy se dělí na dvě formy, které se od sebe liší
svým průběhem. První formou je xMOOC. Struktura tohoto
kurzu je striktně hierarchická. Kurz je tvořen pro větší množství
účastníků. Vyučující zde vystupuje jako odborník. Je
zodpovědný za obsah, ale dále do kurzu více nezasahuje.
Druhou formou je cMOOC. Pro tuto formu je charakteristický
„konektivistický“ princip (Siemens, 2005). Zakládá se na
principu síťových propojení a spolupráce. Výuka není
hierarchická a nezahrnuje úkoly. Student si zde vytváří vlastní
virtuální učební prostředí. Kritikové této formy vytýkají zmatení
studentů, kteří se v kurzu ztratí (Ross a kol., 2014).
Současný stav zkoumání MOOC kurzů
Způsob využití MOOC kurzů v tradičním univerzitním vzdělávání
je zatím poměrně málo výzkumně popisován, dosavadní
výzkumy se zaměřují spíše na kurzy MOOC realizované mimo
tuto výuku. Např. výzkum týkající se způsobu využití MOOC byl
proveden na portálu edX, společném projektu univerzit MIT
a Harward (Breslow a kol., 2013). Tento výzkum sledoval
využití MOOC kurzu dobrovolnými účastníky z celého světa,
avšak nevypovídal nic o tom, jak je to s kurzem, který je veden
v rámci běžné vysokoškolské výuky. Přitom kurzy doplňující či
nahrazující tradiční výuku již dnes existují. Univerzity
v Německu, konkrétně Lübeck University of Applied Sciences
a University of Osnabrück spolupracují s evropskou platformou
iversity. Za některé kurzy absolvované na iversity mohou
studenti po absolvování zkoušky ve škole, získat kredity (Lee,
2013). Již z tohoto důvodu je tedy důležité zjistit, jakým
způsobem se studenti ve vzdělávacím obsahu MOOC kurzu
pohybují, které složky kurzu studenti považují za důležité
a které jsou naopak studenty opomíjeny jako nedůležité.
Výzkumníci zkoumající platformu EdX tak například zjistili, že
studenti sledují 40 minutové video doplňující výuku maximálně
2 minuty, avšak videa kratší, kolem 6 minut, jsou sledovány
celé (Lapowsky, 2014).

Shrnutí cílů projektu:





Popis projektu



Projekt, který je v tomto příspěvku popisován, si klade za cíl
identifikovat různé strategie a přístupy vysokoškolských
studentů k jejich vzdělávacím aktivitám realizovaným
prostřednictvím MOOC kurzu. Z hlediska dělení kurzů MOOC se
bude soustřeďovat spíše na formu xMOOC, avšak bude se
snažit i o aplikaci některých prvků cMOOC, jako například
aktivita vyučujícího v diskuzích a podněcování studentů
v komunikaci.
V rámci projektu budou vytvořeny dva MOOC kurzy různého
zaměření. Kurz technického (informačního) zaměření bude
určen pro výuku studentů bakalářského studijního oboru



Vytvořit e-learningové kurzy (vytvořené podle zásad MOOC)
humanitního (kurz Podpora zdraví) a technického zaměření
(kurz Informační a komunikační technologie ve vzdělávání)
vhodné pro českého VŠ studenta.
Sledovat vzdělávací aktivity studentů v obou kurzech.
Statisticky analyzovat charakteristické typy studentů podle
jejich práce v LMS.
Zjistit názory studentů na realizaci MOOC kurzů a zjistit
možné ovlivnění postojů studentů prostřednictvím kurzu.
Identifikovat oblasti kurzu, které studenti využívají nejvíce
a nejméně.

Stav realizace projektu
Řešený projekt je v současné době (září 2015) ve stavu, kdy
jsou pro studenty připraveny dva e-learningové kurzy a na
začátku zimního semestru akademického roku 2015/2016 jim
budou zadávány dotazníky pro zjištění jejich názorů a postojů
před započetím kurzu. Pro zjišťování postojů bude využit
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Závěr
Příspěvek přináší základní informace o projektu, jehož cílem je
identifikovat jaké vzdělávací strategie mají vysokoškolští
studenti v kurzech založených na MOOC principech. Vzhledem
k tomu, že hlavní výzkumná část projektu je v současné době
ve fázi realizace a kurzy budou v obou formách studia probíhat
až do února 2016, nemůžeme v současné době uvést ani
částečné výsledky výzkumu. Celý výzkum bude kompletně
vyhodnocen na jaře 2016 a jeho výsledky budou publikovány
v odborných periodicích.
Příspěvek vznikl za podpory projektu IGA_PdF_2015_009
„Identifikace
vzdělávací
strategie
v
MOOC
kurzu
u vysokoškolských studentů humanitního a technického
zaměření“.
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RECENZIA PUBLIKÁCIE INOVÁCIE TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA
S VYUŽITÍM IKT V PRACOVNOM VYUČOVANÍ
Daniela ŠTUCKOVÁ
VARGOVÁ, Mária. Inovácie technického vzdelávania s využitím IKT v pracovnom vyučovaní. Nitra: Pedagogická fakulta
UKF, 2014. 96 s. ISBN 978-80-558-0687-7.
kapitola s názvom Implementácia informačných
komunikačných technológií do vzdelávania v predmete
pracovné vyučovanie je najrozsiahlejšou časťou a tvorí jadro

Štvrtá

publikácie. Autorka v nej spracovala ciele projektu KEGA
023UKF-4/2012 a ich plnenie. Dôležitou témou, na ktorú
autorka v kapitole upozorňuje, je problematika bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Poukazuje na potrebu zaoberať sa
problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nielen
v školách, ale zakomponovať túto problematiku aj ako súčasť
celoživotného vzdelávania. Kapitola je doplnená o autentický
obrazový materiál z realizovaných odborných seminárov,
workshopov a prednášok, ktorých sa zúčastnili odborníci zo
Slovenska a zahraničia, budúci učitelia, pedagógovia z praxe
a žiaci základných škôl.
Za najväčší prínos z hľadiska realizácie projektu je
považovaný metodický materiál s názvom „Pracovné vyučovanie
pre 4. ročník ZŠ – elektronická učebnica pre učiteľov“, ktorej
autorka venuje samostatnú piatu kapitolu. Elektronická
učebnica je aktuálnou literatúrou a vhodnou pomôckou pre
učiteľov primárneho vzdelávania, ktorí budú mať záujem už od
školského roka 2015/2016 skvalitniť vyučovací proces. Na
základe prieskumu autorka identifikovala výhody používania eučebnice v pracovnom vyučovaní. Medzi výhody, ktoré
pedagógovia uviedli, patria najmä možnosť vizualizácie
a zaujímavejšia forma vysvetľovania, ďalej použitie informácii
k prezentácii projektov a hľadanie informácii k téme. Výsledky
prieskumu sú v kapitole prezentované aj v grafickej podobe.
Autorka publikácie, doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD., sa vo
svojej odbornej a vedeckej práci už dlhodobo zameriava na
problematiku teórie vyučovania technických predmetov, tvorbu
vysokoškolských učebných textov a metodických materiálov.
Monografia je preto napísaná kompetentnou výskumníčkou,
ktorá sa opiera o analýzy, vlastné výskumné výsledky
a praktické poznatky o danej problematike. Vďaka tomu je
problematika prezentovaná originálnym pohľadom autorky na
moderné, inovované technické vzdelávanie.
Obsah a forma publikácie je spracovaná na veľmi dobrej
úrovni, pričom ide o publikáciu, ktorá je nepopierateľne
prínosom nielen pre učiteľov primárneho vzdelávania, ale aj pre
ostatných pedagogických pracovníkov a študentov, ktorí sú
zapojení do riešenia problematiky technického vzdelávania.
Pôsobí uceleným dojmom a má všetky predpoklady na to, aby
prispela k intenzívnejšiemu vnímaniu súvislostí podnecujúcich
rozvíjanie technického vzdelávania. Z týchto aspektov možno
publikáciu považovať za syntetizujúcu prácu, ktorú vrelo
odporúčam všetkým záujemcom k dôkladnému prečítaniu
a preštudovaniu.

V súvislosti s riešením grantového projektu KEGA 023UKF4/2012 Využívanie prostriedkov IKT na podporu nového
štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 – Primárne
vzdelávanie v predmete pracovné vyučovanie vypracovala
autorka, doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD., vedeckú
monografiu Inovácie technického vzdelávania s využitím IKT
v pracovnom vyučovaní. V publikácii si autorka stanovila za cieľ
poukázať na možnosť zaradenia a využívania informačnokomunikačných technológií vo vzdelávacom procese v predmete
pracovné vyučovanie a poukázať na ich význam pri príprave
mladého človeka na trh práce.
Riešená problematika je spracovaná do piatich kapitol.
Všetky kapitoly monografie sú logicky, tematicky a prehľadne
rozvrhnuté a spracované.
V prvej kapitole s názvom Nové technológie v technickom
vzdelávaní autorka svoju pozornosť vecne upriamuje na
zaradenie nových technológií do technického vzdelávania vo
vzťahu ku skvalitneniu vyučovacieho procesu. Z tohto hľadiska
upozorňuje
na
využívanie
informačno-komunikačných
technológii vo výchove a vzdelávaní a ich pomoc v rôznych
oblastiach života človeka.
Zmenami,
ktoré
nastali
v technickom
vzdelávaní
v základných školách od roku 1989 po súčasnosť, sa zaoberá
druhá kapitola s korešpondujúcim názvom Inovačné zmeny
v technickom vzdelávaní na základných školách. Autorka
v danej kapitole analyzuje pozitívne i negatívne stránky
v dôležitých časových obdobiach, v ktorých zmeny v technickom
vzdelávaní boli realizované.
Tretia
kapitola
nazvaná
Informačné komunikačné
technológie v edukácii opisuje využitie IKT prostriedkov, ktoré
sú neodmysliteľnou súčasťou edukácie nielen v základných
školách, ale aj na vysokých školách. Vyústenie využívania
informačno-komunikačných
technológii
smeruje
autorka
k predmetom, ktoré sa na Katedre techniky a informačných
technológii v Nitre podieľajú na príprave budúcich učiteľov
techniky a tiež participujú na príprave budúcich učiteľov
predprimárneho
a primárneho
stupňa
vzdelávania
a vychovávateľov. Z mnohých predmetov môžeme spomenúť
napr. Modelovanie výrobných procesov, Počítačová grafika Cad,
Počítače a programovanie ai.

PaedDr. Daniela Štucková
doktorandka Katedry prírodovedných a technických disciplín PU
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15
058 01 Poprad, Slovenská republika
e-mail: daniela.stuckova@pf.unipo.sk
stuckova@zskompp.sk
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RECENZIA NA ELEKTRONICKÚ UČEBNICU PRE UČITEĽOV - PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ
Iveta ŠEBEŇOVÁ
VARGOVÁ, Mária: Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ – elektronická učebnica pre učiteľov. Nitra: Pedagogická fakulta
UKF, 2014. 210 s. ISBN 978-80-558-0678-5.



Autorka učebnice doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD. je
skúsenou odborníčkou v didaktike technicky zameraných
disciplín. V odbornej verejnosti, doma aj v zahraničí, je známa
desiatkami odborných štúdii a publikácii z tejto problematiky.
Autorka napísala publikáciu Pracovné vyučovanie pre 4.
ročník ZŠ ako učebnicu pre potreby učiteľov. Učebnica má
elektronickú
podobu,
preto
po
otvorení
stránky
http://eucebnica.url.ph/eu/
sa
rozbalí
celoobrazovkové
zobrazenie a základné "menu" učebnice. Horný farebný pruh
pracovnej plochy je vyhradený pre názov učebnice: Pracovné






vyučovanie pre 4. ročník ZŠ – elektronická učebnica pre
učiteľov. Pod názvom učebnice je umiestnených šesť nadpisov

(tlačidiel): domov, o učebnici, ako citovať učebnicu, autor, tiráž,
poďakovanie. Pri presúvaní po tlačidlách zvýrazní sa nadpis tej
časti, v ktorej sa práve nachádzame.
Tlačidlá majú tieto funkcie:
 domov - začiatok resp. môžeme sa vrátiť na začiatok
učebnice; v okne označeného názvom Domov sa
dozvedáme, že učebnica vznikla v rámci projektu KEGA
023UKF-4/2012 „Využívanie prostriedkov IKT na podporu
nového štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 –
Primárne vzdelávanie v predmete Pracovné vyučovanie“;
okno je vhodne doplnené farebnými fotografiami žiakov
vykonávajúcich praktické činnosti v školskom prostredí
triedy a dielne, v strede okna je uvedený rok vzniku
učebnice;

o učebnici - v okne s názvom O učebnici vysvetľuje autorka

dôvody napísania učebnice; napísanie učebnice vyplynulo
z požiadavky
učiteľov
konštatujúcich
nedostatok
vzdelávacích materiálov pre predmet pracovné vyučovanie;
ako citovať učebnicu – v okne je uvedený text ako môžeme
učebnicu citovať;
autor - v okne s názvom Autor je fotografia autorky
a stručná profesijná charakteristika autorky;
tiráž - uvedené sú základné vydavateľské údaje o učebnici;
poďakovanie – v okne s názvom Poďakovanie sú fotografie
recenzentov zo Slovenska a Poľska, uvedené je
poďakovanie recenzentom a poďakovanie Kultúrnej
a edukačnej grantovej agentúre MŠVVaŠ SR.

O tom, čo si chceme z obsahu učebnice vybrať rozhoduje
nastavenie ponuky tlačidiel na ľavej strane pracovnej plochy.
Pri presúvaní po texte tlačidiel na ľavej strane zvýrazní sa
nadpis časti, v ktorej sa práve nachádzame. Obsah učebnice
pozostáva z úvodu, 7 kapitol, záveru a súčasťou je zoznam
bibliografických odkazov.
V úvode učebnice predstavuje autorka súčasnú situáciu
v technickom vzdelávaní na primárnom stupni. Pozornosť
venuje tak problémovým oblastiam (nízka časová dotácia,
nedostupnosť aktuálnych učebníc) výučby pracovného
vyučovania, ako aj prezentácii plánovaným zlepšujúcim sa
podmienkam, najmä čo sa týka rozsahu výučby predmetu
pracovné vyučovanie a inovovanému vzdelávaciemu programu.
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Prvá kapitola s názvom Technické vzdelávanie v primárnom
vzdelávaní vymedzuje v súčasnosti aktuálne postavenie
predmetu pracovné vyučovanie v rámci štátneho vzdelávacieho
programu
ISCED
1
pre
primárne
vzdelávanie
vo
vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. V kapitole sú uvedené
kľúčové kompetencie žiakov, ciele vzdelávacej oblasti Človek
a svet práce, prehľad piatich tematických celkov s časovou
dotáciou, hodnoty a postoje žiaka a obsahový a výkonový
štandard pre každý tematický celok. Obsah kapitoly je
koncepčne spracovaný podľa štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 1 – primárne vzdelávanie, uvedeného na webovej
stránke Štátneho pedagogického ústavu, autorka naň aj
odkazuje.
Centrom pozornosti autorky v druhej kapitole s názvom

vhodnú a rovnakú veľkosť, farby sú jasné a príjemné, vzťahujú
sa k spracovávanej téme, sú vhodné k výučbe na primárnom
stupni.
V tretej kapitole s názvom Človek a práca, ktorá je zaradená
do inovovaného vzdelávacieho programu ako nový tematický
celok, autorka sprístupňuje aspekty tvorby projektov v školskej
praxi a opisuje niekoľko návrhov.
Vo štvrtej kapitole Technické materiály uvádza autorka
odpadový materiál, špagát, korok, textilný materiál, papier
a kartón, drevo. Opisuje vlastnosti uvedených materiálov,
niektoré praktické činnosti s materiálom a niektoré pracovné
nástroje a náradie, nezabúda upozorniť na dodržiavanie
pravidiel bezpečnosti pri práci.
S odborným prehľadom je spracovaná piata kapitola
Základy konštruovania, ktorá sa člení na päť podkapitol.
Obsahovo prechádza od konštruovania so stavebnicami, cez
konštruovanie jednoduchých elektrických obvodov, ku
skonštruovaniu technických komunikačných prostriedkov až
k častiam a konštrukcii bicykla. V podkapitolách sú uvedené
základné historické údaje k spracovávanej problematike.
Novým tematickým celkom je Príprava pokrmov uvedená
v šiestej kapitole. Učitelia podľa spracovaných informácii môžu
realizovať zaujímavé hodiny zamerané k témam o stolovaní
a pripravovať jednoduché jedlá, napr. chlebíčky, ovocné alebo
zeleninové šaláty.
Siedma kapitola s názvom Ľudové tradície a remeslá je
rozsahom najširšia a zo všetkých kapitol najviac rozčlenená do
podkapitol. V kapitole sú vysvetlené základne symboly ku
výročným sviatkom Vianoc, Veľkej noci a Fašiangom,
podnecujúco sú rozpracované zvyky pre uvedené obdobia.
Z remesiel sa autorka zamerala na drotárstvo a tkáčstvo, opis
nástrojov, náradia a zariadení pre uvedené remeslá. Inšpirujúce
sú úlohy pre žiakov k zhotoveniu produktov jednoduchou
výrobou.
Záver učebnice tvorí autorkine zdôvodnenie tvorby
e-učebnice pre učiteľov primárneho vzdelávania, odporúčanie
pre využívanie e-učebnice už v školskom roku 2014/2015
a v ďalších rokoch s možnou aplikáciou uvedených informácii do
výchovno-vzdelávacích plánov a príprav na vyučovanie
u učiteľov primárneho vzdelávania.
V poslednej kapitole s názvom Zoznam bibliografických
odkazov sú uvedené použité publikačné zdroje a internetové
adresy použitých zdrojov.
Učebnica má premyslenú koncepciu a logickú štruktúru.
Ťažiskom učebnice z hľadiska zámerov autorky sú kapitoly
spracované k všetkým tematickým celkom inovovaného
vzdelávacieho programu. Nachádzam v nich komplexné
informácie a početný obrazový materiál pre učiteľov primárneho
vzdelávania. Za prednosť učebnice považujem, že je vhodná
a kedykoľvek prístupná pre učiteľov a prehľadná aj pre
študentov pedagogických fakúlt. Učebnica obsahuje a opisuje
všetky podstatné a potrebné informácie k výučbe predmetu
pracovné vyučovanie.

Vzdelávací program v predmete pracovné vyučovanie
v primárnom stupni vzdelávania sa stal nový vzdelávací

program predmetu pracovné vyučovanie, ktorý vzišiel v rámci
kurikulárnych zmien inovácii a predpoklad jeho výučby je nielen
vo štvrtom ročníku základnej školy, ale už aj v treťom ročníku
základnej školy od školského roka 2015/2016. Autorka eučebnice je aj spoluautorkou inovovaného vzdelávacieho
programu v predmete pracovné vyučovanie, čo zaručuje
kompletizujúci pohľad na problematiku výučby predmetu
pracovné vyučovanie na primárnom stupni vzdelávania. Do
inovovaného vzdelávacieho programu je zaradený nový
tematický celok s názvom Človek a práca. V inovovanom
vzdelávacom programe uvádza autorka pre päť tematických
celkov: Človek a práca, Technické materiály, Základy
konštruovania, Príprava pokrmov, Ľudové tradície a remeslá
obsahový štandard a výkonový štandard, špecifikuje ciele
predmetu pracovného vyučovania.
V učebnici sa autorka ďalej venuje rozpracovaniu informácii
pre jednotlivé tematické celky. Podľa názvov tematických celkov
uvedených v druhej kapitole označuje názvami ďalšie kapitoly
učebnice: tretia kapitola má názov Človek a práca, štvrtá
kapitola má názov Technické materiály, piata kapitola má názov
Základy konštruovania, šiesta kapitola má názov Príprava
pokrmov a siedma kapitola má názov Ľudové tradície a remeslá.
Vzhľad vytvorených stránok pre jednotlivé stránky kapitoly
učebnice je formálne rovnaký. Pracovné okno je vertikálne
rozdelené na dve polovice a do ich rozhrania sú umiestnené
textové, obrazové a grafické komponenty. Ľavá strana je
podkladom stále biela a je určená prevažne základným
textovým komponentom učebnice. Pravá polovica pruhu má
farebne upravený podklad a farba pruhu sa v jednotlivých
podkapitolách mení. V pravej časti sú umiestňované prevažne
obrazové a grafické komponenty súvisiace s textom napísanom
v ľavej časti strany. Kapitoly 4, 5, 6 a 7 sú členené na
podkapitoly, pričom každá podkapitola sa dá v učebnici otvoriť
samostatne. Vždy na začiatku príslušnej kapitoly autorka
uvádza ciele kapitoly a jej podrobnejšie členenie. Po súbore
informácii doplnených obrazovým materiálom na jednotlivých
stránkach spracovaných tém nasledujú úlohy na upevnenie
učiva k danej téme. V závere každej stránky je umiestnený
zoznam bibliografických odkazov.
Texty v učebnici sú usporiadané prehľadne a umožňujú
vytvárať medzipredmetové vzťahy. Typ písma je rovnaký, ale
pre zdôraznenie významu informácie sú niektoré texty odlíšené
rôznymi farbami. V podkapitole 7.1.9 sú informácie k téme
Fašiangy spracované vo forme powerpointovej prezentácie,
s priamym možným využitím na vyučovacej hodine pracovného
vyučovania. Obrazové a grafické komponenty v učebnici majú

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešov, Slovenská
republika
e-mail: iveta.sebenova@pf.unipo.sk
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POZITÍVNE ZMENY V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ NA SLOVENSKU
Milan ĎURIŠ
1.9. 2015 postupne od 1. ročníka na prvom stupni a od
5. ročníka na druhom stupni ZŠ prostredníctvom
predmetu Technika. Tak sa technické vzdelávanie na ZŠ
od. šk. roka 2015/2016 realizuje prechodne na 4 roky
podľa dvoch vzdelávacích programov.
I napriek veľkej snahe členov predmetovej komisie
pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce realizovať
technické vzdelávanie v nižšom strednom vzdelávaní len
podľa navrhnutému obsahového a výkonového štandardu
pre predmet Technika, ministerstvo školstva zasiahlo do
navrhnutého obsahu vzdelávacieho štandardu a rozhodlo,
že vzdelávací štandard učebného predmetu Technika
bude obsahovať dva tematické okruhy – technika
a ekonomika domácnosti. Ekonomika domácnosti
obsahuje témy – plánovanie a vedenie domácnosti, svet
práce, domáce a údržbárske práce, ručné práce, rodinná
príprava, pestovateľské práce a chovateľstvo.
K zaradeniu ekonomiky domácnosti od 5. po 9. ročník
ZŠ v predmete Technika členovia predmetovej komisie
pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet vyjadrili nesúhlasné
stanovisko z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je aj
skutočnosť, že učiteľ predmetu Technika nemá odbornú
kvalifikáciu a tým i kompetenciu jednotlivé témy
vyučovať, a učitelia s požadovaným vzdelaním pre dané
témy na základnej škole viac ako 20 rokov absentujú
a súčasné fakulty pre dané zameranie tém ani učiteľov
nepripravujú.
Nič nemení na skutočnosti ani konštatovanie
predstaviteľov MŠVVaŠ SR, že prioritne sa má vyučovať
tematický kruh technika v objeme 2/3 z časovej dotácie
33 hodín ročne a ekonomika domácnosti v objeme 1/3
z časovej dotácie 33 hodín. Pokiaľ nebudú vytvorené
podmienky
na
vyučovanie
tematického
okruhu
ekonomika domácnosti, má sa vyučovať len tematický
okruh technika.
Týmto zásahom ministerstva školstva do pôvodne
navrhnutého
vzdelávacieho
štandardu
predmetu
Technika sa vytvoril precedens, kde na jednej strane
ministerstvo školstva proklamuje mimoriadnu podporu
technickému vzdelávaniu a na strane druhej technické
vzdelávanie z časti tlmí a nepodporuje, pretože sa bude
vyučovať daný predmet neodborne, a je pravdepodobné,
že 1/3 z celkovej časovej dotácie bude využitá učiteľmi
na inú činnosť, ktorá je veľmi vzdialená činnostiam
zameraným na technické vzdelávanie.
Tejto problematike bola venovaná v hlavnom
programe prednáška pod názvom Analýza dôsledkov

Problematika technického vzdelávania na všetkých typoch
škôl na Slovensku i v zahraničí v posledných rokoch
mimoriadne rezonuje. Preto sa jej venovala i širšia
odborná komunita tvorená odborníkmi zo Slovenska
a zahraničia, ktorá prezentovala svoje najnovšie poznatky
z tejto oblasti aj na medzinárodnej vedecko-odbornej
konferencií, ktorej 31. ročník pod názvom „Technické
vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“
sa konal vo Veľkej Lomnici v dňoch 7.- 8.9. 2015, pod
záštitou doc. RNDr. Jarmili Kmeťovej, PhD., dekanky
Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.
V mene garantov konferencie, ktorá bola zameraná na
technické a odborné vzdelávanie v základných, stredných
a vysokých školách, privítal M. Ďuriš vo svojom úvodnom
vystúpení všetkých prítomných. Pozvanými hosťami
konferencie bola Ing. Gabriela Horecká, pracovníčka
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) so
sídlom v Bratislave, projektová manažérka národného
projektu – Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej

školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami. Ďalšími hosťami boli Mgr.

Jana Dandelová pracovníčku marketingu odborného
nakladateľstva Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. a Mgr.
Lucia Sochová vedúca oddelenia projektov v oblasti
školstva,
výchovy
a vzdelávania
odborného
nakladateľstva Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
V úvodnom príhovore garant konferencie M. Ďuriš
konštatoval, že jeden rok je veľmi krátky úsek v živote
človeka, ale počas neho došlo na Slovensku
k významným zmenám v oblasti technického vzdelávania.
Zdôraznil,
že
členovia predmetovej
komisie
pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, ktorá bola
zriadená na ŠPÚ v Bratislave, sa podieľali v posledných
troch rokoch na riešení koncepčných a odbornometodických
úlohách
súvisiacich
s technickým
vzdelávaním na ZŠ. Nakoľko realizovaná školská reforma
od roku 2008 bola z dlhodobého hľadiska už
neudržateľná a technické vzdelávanie na druhom stupni
základnej školy doslova degradovala, bolo potrebné
realizovať také kroky, ktoré by degradáciu nielen
zastavilo, ale začalo sa podporovať technické vzdelávanie
od 1. po 9. ročník základnej školy.
V roku 2012 dochádza na Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)
k zmenám, ktoré významne začali ovplyvňovať i oblasť
technického
vzdelávania.
Dochádza
k výraznému
posilneniu technického a odborného vzdelávania najmä
na základných a stredných odborných školách. Na
základe podnetu ministerstva školstva SR dochádza
k revízií
Štátneho
vzdelávacieho
programu
pre
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce. Po pripomienkach
a úpravách bol inovovaný Štátny vzdelávací program pre
základnú školu v marci 2015 schválený a podpísaný
ministrom školstva SR s tým, že sa začína realizovať od

obsahovej reformy na technické vzdelávanie na
základných školách (prof. PaedDr. Alena Hašková,

CSc.). V rámci danej témy boli prezentované výsledky
riešenia projektu KEGA č. 023UKF-4/2013. Medzi
najvýznamnejšie výsledky možno zaradiť:
 nevyhovujúci stav vyučovania v predmete Technika,
 nedostatočný počet vyučovacích hodín pridelených pre
vyučovanie v danom predmete,
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 vysoký počet nekvalifikovaných učiteľov (v roku 2011
takmer 40,0 % z výskumnej vzorky N = 179 učiteľov)
zabezpečujúcich na ZŠ výučbu v danom predmete,
 zastarané
a navyše
neatraktívne
prístrojové
vybavenie, pracovné nástroje, učebné pomôcky,
nedostatok učebníc,
 v podstate nulová systematická podpora materiálnotechnického zabezpečenia predmetu zo strany štátu.

je jeden z najvýznamnejších podnikov zameraných na
vzdelávanie v Európe.
Dôležitou súčasťou vystúpenia i samotnej prezentácie
vo vyhradenom priestore, kde sa rokovanie konferencie
realizovalo, bola pozornosť venovaná najmä novým
učebným materiálom – pracovným zošitom pre žiakov
základnej školy so zameraním na predmet Pracovné
vyučovanie (primárne vzdelávanie) pre predmet Technika
(nižšie stredné vzdelávanie), ktoré prináša RAABE na trh
v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom
pre základné školy. Fotodokumentáciu z prezentovaných
produktov odborného nakladateľstva Dr. Jozef Raabe
Slovensko, s. r. o., počas konferencie uvádzame
na záverečných stránkach časopisu.
Nezanedbateľnou súčasťou technického vzdelávania,
resp. prípravy budúcich učiteľov predmetu Technika na
fakultách je aj riešenie grantových projektov so
zameraním
na
vybrané
problémy
technického
vzdelávania.
Tejto problematike bola venovaná v hlavnom
programe
prednáška
pod
názvom
Metodika

Ďalšou prednáškou, ktorá odznela v hlavnom programe
a bola svojim obsahom zameraná na technické
vzdelávanie na základných školách po skončenej školskej
reforme, mala názov Podpora profesijnej orientácie

žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej
výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami (Ing. Gabriela Horecká).

V rámci prednášky boli prezentované činnosti
realizované v národnom projekte, ktorý realizuje Štátny
inštitút odborného vzdelávania v rámci Operačného
programu Vzdelávanie, prioritná os 1 Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena
tradičnej školy na modernú. Cieľom opatrenia je
„uskutočniť“ obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ
a SŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby,
pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby
vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce
vzdelávanie v systéme vysokej školy a ďalšieho
vzdelávania.
Špecifické ciele projektu sú:

implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní
ku kompetenciám v príprave učiteľov techniky,
fyziky a matematiky pre nižšie sekundárne
vzdelávanie (prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.). Autor

a vedúci projektu prezentoval čiastkové výsledky projektu
KEGA č. 015PU-4/2013. Zdôraznil, že hlavnými cieľmi
projektu bolo vypracovanie metodiky implementácie
interaktívnej tabule pre učiteľov nižšieho stredného
vzdelávania vyučujúcich predmet Technika, Fyzika
a Matematika na vysokých školách a jej zavedenie do
výučby. Ďalšími cieľmi projektu bolo vytváranie
schopností študentov, budúcich učiteľov využívať
interaktívnu tabuľu na realizáciu nových vzdelávacích
obsahov v daných predmetoch a vytváranie takých
modelov a učebných stratégií, ktoré prispejú k rozvoju
vybraných kľúčových zručností žiakov v učebných
predmetoch Technika, Fyzika a Matematika. Nakoľko na
projekte participujú riešiteľské kolektívy z Katedry fyziky,
matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných
vied Prešovskej univerzity v Prešove, Katedry techniky
a informačných
technológií
Pedagogickej
fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Katedry techniky
a technológií Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, prezentované informácie odrážali
aj
výsledky
čiastkového
výskumu
jednotlivých
riešiteľských kolektívov. Keďže riešenie projektu KEGA
v roku 2015 končí, riešiteľský kolektív pripravil do tlače
vysokoškolskú učebnicu a vedeckú monografiu, ako
dominantné výstupy z riešenia daného projektu.
Ďalšou
prednáškou
v hlavnom
programe
so
zameraním na technické vzdelávanie, resp. prípravy
budúcich učiteľov odborných predmetov na fakultách
bola prednáška pod názvom Výsledky riešenia

1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy
vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti.
2. Orientovať
prípravu
a ďalšie
vzdelávanie
pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj
kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy
na modernú.
V rámci prednášky boli prezentované výsledky za celé
trojročné obdobie riešenia projektu vo vybranej aktivite
A1.1 so zameraním na metodickú podporu vyučovania
predmetu Technika, na kontinuálne vzdelávanie učiteľov
predmetu
Technika
i na
dodávanie
materiálnotechnického vybavenia a využívanie dodaných učebných
pomôcok. Nakoľko projekt končí koncom roka 2015,
informácie mali sumarizačný charakter s prezentovaním
zmien, ktoré boli na vybraných základných školách už
realizované.
V hlavnom programe vystúpili i pracovníci odborného
nakladateľstva Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., kde
prezentovali informácie kontinuálne prepojené so
zmenami
v technickom
vzdelávaní
pod
názvom

Technické vzdelávanie na základných školách
s pomocou nových učebných materiálov (Mgr. Jana

Dandelová, Mgr. Lucia Sochová).
V úvode vystúpenia bola stručne, ale prehľadne
a názorne predstavená činnosť odborného nakladateľstva
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ktoré je členom
nemeckej skupiny Klett Group v Stuttgarte a s ďalšími 61
spoločnosťami v 36 regiónoch a 14 štátoch. Klett Group

projektu KEGA so zameraním na tvorbu
moderných vysokoškolských učebníc (prof. PaedDr.

Milan Ďuriš, CSc.). Autor a vedúci projektu prezentoval
čiastkové výsledky projektu KEGA č. 011UMB-4/2012,
ktorý bol v decembri 2014 úspešne obhájený, v závere
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riešeného obdobia. Dôraz bol kladený nielen na základné
informácie o projekte, ale predovšetkým na výsledky
riešenia počas celej doby riešenia projektu. Okrem
publikačný výstupov (celkovo 46 výstupov) bola
pozornosť
venovaná
vedeckým
monografiám
a vysokoškolským
učebniciam,
ako
dominantných
výstupoch riešenia projektu. Nakoľko sa okrem
riešiteľského kolektívu z Fakulty prírodných vied UMB
v Banskej Bystrici na výsledkoch projektu podieľali aj
riešitelia z Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, vedecké
monografie boli cielene orientované práve na
problematiku, ktorá je súčasťou štúdia v akreditovaných
študijných programoch (bakalársky, inžiniersky) na TU vo
Zvolene.
Vysokoškolské učebnice sú určené študentom pre
zlepšenie a uľahčenie štúdia v predmete Fyzika
a Elektrotechnika. Učebnica pod názvom Fyzika pre
drevárstvo sumarizuje prehľadne základné poznatky
z fyziky s ohľadom na profil absolventa a nadväzujúce
študijné predmety budúcich absolventov drevárskej
fakulty. Prehľadný text a farebné obrázky dodávajú
učebnici na atraktívnosti. Učebnica pod názvom
Elektrotechnika je určená študentom denného

a externého bakalárskeho a magisterského štúdia na FPV
UMB v Banskej Bystrici a inžinierskeho štúdia na DF TU
a na FEaVT TU vo Zvolene. Súčasťou učebnice je CD
ROM nosič so spracovanými prezentáciami, v ktorých sú
zahrnuté rôzne animácie fyzikálnych a technických javov,
s cieľom pochopiť a porozumieť preberanému učivu.
Publikácia spĺňa všetky požiadavky na modernú
vysokoškolskú učebnicu a s CD ROM nosičom sa stáva
primeranou, názornou a atraktívnou učebnicou pre
študentov.
Pracovná atmosféra konferencie sa niesla v tvorivom
prostredí, nakoľko po každej prednáške v hlavnom
programe bol vytvorený časový priestor na diskusiu,
ktorá odrážala v diskusných príspevkoch názory
a doplňujúce informácie vystupujúcich k danej téme
prednášky. Pracovná atmosféra konferencie bola
v priebehu obidvoch dní a vyvrcholila prijatím Záverov
všetkých účastníkov 31. medzinárodnej vedecko-odbornej
konferencie. Závery konferencie uvádzame v plnom
znení. Tvorivá atmosféra konferencie je prezentovaná
prostredníctvom fotodokumentácie v závere tohto čísla
časopisu.
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ZÁVERY
účastníkov 31. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie
s názvom „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“
konanej v dňoch 07. a 08. septembra 2015 vo Veľkej Lomnici
Účastníci 31. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného
vzdelávania“ zo Slovenskej republiky, Českej republiky, a Poľska prijali tieto závery:
1. Oceňujú systémový prístup Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pri realizácií vládneho
programu, ktoré vyústilo do schválenia rámcového učebného plánu a inovovaného vzdelávacieho
programu pre predmety pracovné vyučovanie a technika v základnej škole, platného od 1. septembra
2015.
2. Oceňujú realizáciu a výsledky národného projektu s názvom „Podpora profesijnej orientácie žiakov

základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, ktoré prezentovala Ing. Gabriela Horecká,
projektová manažérka projektu zo ŠIOV.
3. Odporúčajú podporiť ďalšie projekty, ktoré nadväzujú na národný projekt s cieľom dosiahnuť udržateľnosť
rozvoja technického vzdelávania na základných školách v oblasti profesijnej orientácie žiakov.
4. V nadväznosti na prijatie inovovaných vzdelávacích štandardov odporúčajú podporiť tvorbu kvalitných
učebníc a metodických materiálov pre predmety pracovné vyučovanie a technika.
5. Odporúčajú Ministerstvu školstva vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľom škôl postupne zaviesť do
praxe komplexný systém materiálno-technického zabezpečenia pre úspešnú realizáciu technického
vzdelávania v základných školách.
6. Odporúčajú vytvoriť podmienky na zvýšenie podielu účasti univerzít v národných projektoch zameraných
na technické a prírodovedné vzdelávanie.
7. Žiadajú ministra školstva vedy, výskumu a športu SR, aby vzhľadom na trvalú udržateľnosť výsledkov
a prínosov národného projektu uvedeného v bode 2, poverilo MPC úlohou zabezpečiť ďalšie vzdelávanie
učiteľov techniky a prírodovedných predmetov, ktoré by bolo obsahovo zamerané na využívanie odborných
učební techniky a prírodovedných predmetov s dodávaným materiálno-technickým zabezpečením
a učebnými pomôckami.
8. Žiadajú ministra školstva vedy, výskumu a športu SR o skoré prijatie garantov konferencie k prerokovaniu
súčasného stavu a perspektív technického a prírodovedného vzdelávania v základných školách.
Garanti konferencie
prof. Ing. Tomáš KOZÍK, DrSc.
prof. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc.
prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc.
prof. PaedDr. Jozef PAVELKA, CSc.
a účastníci konferencie.
Veľká Lomnica 8. septembra 2015
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ÚVODNÍK
Vážení čitatelia,
na stránkach nášho časopisu sa Vám v tomto roku prihováram
druhý krát. Isto si dávate otázku čo nové, zaujímavé, iné, sa
čitateľ dozvie v tomto čísle. Pokiaľ ste pravidelnými čitateľmi
časopisu isto viete, že aj v druhom čísle časopisu toho istého
ročníka je snahou redakcie každý rok priniesť informácie nové
a aktuálne v oblasti technického vzdelávania v základných,
stredných i na vysokých školách, ako aj v oblasti aplikovaného
výskumu, resp. v oblasti aplikácie informačných technológií vo
výučbe odborných predmetov.
Inak tomu nie je ani tento rok, v druhom čísle, ktoré
vychádza s väčším a širším obsahom, ako číslo č. 1/2015.
Ak by som chcel pozornosť čitateľa zamerať na niektoré
významné a zaujímavé príspevky, tak by to boli predovšetkým
príspevky zamerané na technické vzdelávanie v základnej škole.
Možno si dáte otázku, prečo v základnej škole? Jednou
z odpovedí môže byť konštatovanie, že preto, lebo práve
v základnej škole v poslednom období, najmä za posledný rok
dochádza v oblasti technického vzdelávania k výrazným
pozitívnym zmenám. Tieto zmeny sú reakciou na nevydarenú
školskú reformu základných a stredných škôl, ktorá sa začala
v roku 2008 (šk. r. 2008/2009) a skončila v roku 2012 (šk. r.
2011/2012).
Nakoľko problematika technického vzdelávania v základnej
škole významne rezonuje v rôznych príspevkoch, každý názor
autora, prezentovaná informácia, má nielen kriticko-analytický
charakter, ale i aplikačný, v prospech rozvíjania a uplatnenia
technického vzdelávania v nižšom strednom vzdelávaní. Sem
možno zaradiť príspevky autorov (J. Pavelku, A. Haškovej,
G Bánesza) a ďalších autorov.
Ako je technické vzdelávanie podporované na základnej
škole zo strany štátnych orgánov, je prezentované autorkou
príspevku (G. Horeckou), ktorá konkretizovala činnosti Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania, realizované v národnom
projekte za posledné tri roky, nakoľko národný projekt koncom
roka 2015 končí.
V časopise
je
venovaný
priestor
aj
odbornému
nakladateľstvu Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o, ktoré svoju
činnosť zameriava na tvorbu učebných materiálov, ktoré sú
v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, ktorý
sa od 1.9.2015 začína uplatňovať na základných školách.
Vytvorené učebné materiály majú za cieľ podporovať technické
vzdelávanie v primárnom i v nižšom strednom vzdelávaní.
Riešenie projektov KEGA na fakultách vysokých škôl
s cieľom podporiť a rozvíjať technické vzdelávanie na
základných školách je významnou aktivitou riešiteľských
kolektívov. Výsledkom riešenia projektov sú nielen nové
informácie aplikovaného výskumu v skúmaných oblastiach, ale
i nové metodické prístupy a stratégie, vysokoškolské učebnice,
ktoré sú určené učiteľom, študentom (budúcim učiteľom)
predmetu Technika. Autori projektov (J. Pavelka, A. Hašková,
M. Ďuriš) prezentujú dosiahnuté výsledky aj na stránkach tohto
časopisu.
Záverom vyslovujem presvedčenie, že aj v tomto čísle
časopisu si čitateľ nájde vhodné informácie, ktoré ho budú
nielen inšpirovať, ale aj vhodne využije vo svojej pedagogickej
činnosti resp. vedecko-výskumnej práci.
Milan Ďuriš
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