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ÚVOD 

 

 Informačné technológie, tak ako ich dnes poznáme, priniesli 

revolúciu vo viacerých aspektoch spoločnosti, najmä v oblasti práce a 

komunikácie medzi jednotlivcami a celými spoločenstvami. Ich 

exponenciálny pokrok v budúcnosti a vplyv aj na ďalšie oblasti života 

človeka možno len predpokladať. Preto sú pochopiteľné aj investície do 

zaraďovania týchto technológií v rámci vzdelávania budúcich generácii.  

 Zaraďovaním informačných technológií do vzdelávania sa 

predpokladá vytvorenie prostredia, ovplyvňujúce myslenie, 

rozhodovanie a konanie žiakov, prostredia v ktorom budú v maximálnej 

možnej miere, aktívne nadobúdať potrebné zručnosti a kognitívne 

kompetencie. Možno predpokladať, že takéto prostredie bude 

podporovať riešenie zmysluplných reálnych úloh, rozvíjať ich kreativitu, 

kritické myslenie, podnecovať pozorovanie, uvažovanie a v 

neposlednom rade prostredie, kde sa žiaci naučia spolupracovať a 

hodnotiť výsledok svojej práce.  

 Uplatňovanie moderných technológií si vyžaduje aj uplatňovanie 

vyučovacích stratégií s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania. Potrebné 

je zamyslieť sa nad možnosťami zosúladenia racionálneho technického 

myslenia s výchovno-vzdelávacím cieľom školy, ktorým je príprava 

všestranne vzdelaného jednotlivca schopného rýchlej adaptácie v 

meniacich sa podmienkach globalizujúcej sa spoločnosti (Kozík a 

Depešová 2007).  
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 Uvedené trendy sú reflektované aj v najnovších prioritách 

Európskej únie, ktorá medzi ťažiskové priority rozvoja informačnej 

spoločnosti zaradila implementáciu informačných a komunikačných 

technológií aj do vzdelávacích systémov jednotlivých štátov EÚ 

(Európska komisia 2017) ako aj v strategickom dokumente vlády 

Slovenskej republiky - Milénium (2001). Rovnako aj zahraničné 

publikácie deklarujú, že v poslednej dobe sa zreteľne diskutuje o troch 

zložkách, ktoré sú potrebné na efektívne vzdelávanie žiakov a to 

pedagogika, technológia a systém zmien (Fullan a Donnelly 2013). 

  V predloženej monografii sa preto zaoberáme intenciami využitia 

interaktívnych výučbových systémov v technickom vzdelávaní. Cieľom 

monografie je prispieť k riešeniu danej problematiky predložením 

návrhu systémového modelu výučby podporujúceho rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov v nižšom sekundárnom stupni vzdelávania v 

predmete Technika, spolu s jeho overením v reálnych školských 

podmienkach. Vychádzajúc z tohto cieľa, má monografia teoreticko-

empirický charakter. Štruktúrovaná je do šiestich kapitol. V prvých 

dvoch kapitolách je analyzované postavenie a význam technického 

vzdelávania v súčasnosti aj s ohľadom na rozvoj kľúčových kompetencií 

v celoživotnom vzdelávaní. V ďalších častiach je spracovaná aplikácia 

moderných prístupov do vzdelávania, konkrétne prvky modernej školy, 

implementácia informačno-komunikačných technológií do vzdelávania, 

pojmy akými sú interaktivita, gamifikácia a kolaboratívne vyučovanie. 

Štvrtá kapitola je zacielená na interaktívne výučbové systémy od 

vzdelávacích platforiem, cez systémy s priamo riadenou interaktivitou 

učiteľa a žiaka, mobilné technológie až po interaktívne tabuľové 

systémy, kde je analyzované ich využívanie v systéme vzdelávania na 
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Slovensku. Piata kapitola je zameraná na samotný návrh modelu výučby. 

Obsah tejto kapitoly tvoria aj východiskové teórie tvorby modelu, 

kľúčové kompetencie a stratégie rozvoja kľúčových kompetencií v 

predmete Technika prostredníctvom interaktívnych tabuľových 

systémov. Na overenie predkladaného modelu v pedagogickej praxi je 

zameraná posledná šiesta kapitola. 
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1 TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 

  

 Technické vzdelávanie predstavuje odborné vzdelanie 

a praktickú prípravu na technické povolania vyžadujúce tvorivých, 

technicky mysliacich a vzdelaných jedincov. Technicky vzdelaný človek 

má schopnosti používať určité nástroje, technické vybavenie, 

technológie, programy alebo médiá na to, aby preniesol svoju tvorivú 

predstavu do života v plnej miere. Tieto povolania sú životne dôležité v 

mnohých oblastiach ľudskej spoločnosti a potrebná je aj ich 

systematická inštitucionálna príprava. Technické vzdelávanie preto 

tvorí integrálnu súčasť školského systému nielen na Slovensku, ale aj 

v štátoch EÚ, kde sa uskutočňuje rôznymi spôsobmi.   

Európa potrebuje občanov s náležitou úrovňou vedomostí, 

vrátane vedomostí z oblasti technológií, aby sa zabezpečil jej udržateľný 

sociálny a ekonomický rozvoj. S ohľadom na zvýšenie počtu mladých 

ľudí zaujímajúcich sa o profesie s technickým zameraním je potrebné 

prispôsobiť a upraviť systém vzdelávania tak, aby sa s technikou 

oboznamovali už v ranom detstve (Bánesz a kol. 2010).  

Na Slovensku sa s technickým vzdelávaním stretávame už 

v predškolských zariadeniach, kde sa realizuje v oblasti pracovnej 

a technickej tvorivosti. Na základných školách sa technické vzdelávanie 

realizuje vychádzajúc z požiadaviek vzdelávacej oblasti Človek a svet 

práce, kde ho zastrešujú dva vyučovacie predmety: Pracovné vyučovanie 

na primárnom stupni a Technika na nižšom sekundárnom stupni 

vzdelávania.  

Vyučovací predmet Technika vedie žiakov k získavaniu a 

nadobúdaniu používateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej 
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činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce a vytváraniu profesijnej 

orientácie žiakov. Jedným z kľúčových aspektov technického 

vzdelávania je aj rozvoj tvorivého technického myslenia. Technické 

myslenie je definované ako spôsobilosť, vynaliezavosť, schopnosť 

riešenia praktických problémov prostredníctvom nadobudnutých 

vedomostí, skúseností (Autio a Hansen 2002). Obsahové zameranie 

predmetu Technika je orientované aj na zložitejšie činnosti  

a technológie, ako aj na samostatnú a tímovú prácu, ktoré sú  

z celospoločenského hľadiska najžiadanejšie kompetencie (Valentová a 

Brečka 2017).  

Technické vzdelávanie ďalej pomáha žiakom zorientovať sa v 

technosfére (technikou vytvorené prostredie, umelé, ľuďmi vytvorené 

prostredie), a vedie ich k získavaniu schopnosti realizovať činnosti 

spojené s využívaním technických objektov (Pavelka 1999). Koncepcia 

predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých človek 

prichádza do priameho kontaktu s technikou v jej najrozmanitejších 

podobách a súvislostiach. Vyučovanie predmetu je teda zamerané na 

rozvoj technického myslenia a praktických pracovných návykov 

potrebných pre uplatnenie žiakov v ich ďalšom živote a v spoločnosti 

(ŠVP 2015). Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami, 

osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé 

technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a 

pracovných postupov sa učia spájať praktické zručnosti s technickým 

myslením do končeného návrhu či produktu. Žiaci sa učia plánovať, 

organizovať a hodnotiť pracovné činnosti samostatne i v skupine. Sú 

vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci. V závislosti 

na veku žiakov sa postupne buduje systém, ktorý žiakom poskytuje 
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dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom 

rozhodovaní o ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote 

(ISCED 2 2015). Aktívna účasť žiakov na tvorbe diela alebo reálnych 

experimentov je tou najlepšou formou výučby na dosiahnutie trvalých 

vedomostí a zručností (Kozík, Šimon a Kuna 2012). Súčasná úroveň 

informačných technológií a ich bezprostredné využitie vo vzdelávaní 

otvára pre edukátora a edukanta poznanie novej reality, reality 

virtuálneho prostredia. Výučba technických predmetov dáva 

vyučujúcemu obrovské možnosti, aby výhodne využil pozitívny vzťah 

žiakov k výpočtovej technike a s jej podporou vzbudil a prehlboval v nich 

záujem o hlbšie poznanie sveta vedy a techniky. Učiteľ je ten, od ktorého 

závisí úroveň informačnej gramotnosti žiakov (Vargová 2014). 

Uplatňovanie moderných technológií však nesie so sebou riziko 

nevhodných informácií, to však znova dáva učiteľovi priestor na to, aby 

žiakov naučil ako byť kritickým príjemcom či spracovateľom 

dostupných informácií. 

Medzi dôležité aspekty technického vzdelávania patria: 

• Obsah technických predmetov na ZŠ, je orientovaný na 

pochopenie praktickej stránky okolitého sveta, má značný 

vzdelávací dosah. Umožňuje žiakom a ich rodičom správne a včas 

usmerniť profesijnú orientáciu mladého človeka a to tak, aby jeho 

schopnosti a nadanie mohli byť čo najlepšie uplatniteľné v 

reálnom živote a na trhu práce. 

• Výučba technických predmetov na základnej škole predstavuje 

pre žiaka prvú ponuku profesijnej voľby, príležitosť oboznámiť sa 

s najbežnejšími nástrojmi, so základnými postupmi pri práci s 
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rôznymi materiálmi, s problémami bežného praktického života a 

možnosťami ich riešenia. Hodiny výučby Techniky sú 

príležitosťou na to, aby si žiak uvedomil, o ktoré činnosti má 

najväčší záujem a ktorým by sa chcel v budúcnosti v ďalšom 

štúdiu a v profesionálnej práci venovať.  

• Obsah technických predmetov má aj interdisciplinárny charakter, 

prostredníctvom ktorého si žiaci osvojujú aj elementárne 

ekonomické zručnosti ako plánovanie práce, nákladov, 

rozpočtovanie a pod. (Pavelka 1999). 

• Podporuje a rozvíja tvorivé myslenie.  

• Vývoj spoločnosti bol a aj je podstatným spôsobom ovplyvnený 

technickým pokrokom, ktorý vytvára technicky vzdelaný 

a odborne pripravený jednotlivec. Aplikovanie technických 

poznatkov v praxi je predpokladom úspešnosti každej 

spoločnosti. K tomu je potrebné vychovávať tvorivých ľudí a 

technika je tým prostriedkom, ktorý to umožňuje. Technické 

vzdelávanie vychádza z poznania, že technika vytvára podmienky 

súčasnej ale aj budúcej existencie človeka. 

• Každodenný život prináša množstvo nových informácii, 

najrôznejších problémov, praktických aktivít a úloh, ktoré sa 

môžu žiakom v škole sprostredkovať v integrovanej podobe, 

napríklad pomocou modelových situácií. Pedagogická skúsenosť 

potvrdzuje, že praktická tvorivá činnosť pracovného charakteru 

je dôležitá pre harmonický a prirodzený vývoj detí a mládeže, 

pretože im umožňuje autentické a objektívne poznávanie 

okolitého sveta a navyše im prináša dobrý pocit, potrebnú 



15 

 

sebadôveru, možnosť sebarealizácie, nové hodnotové postoje vo 

vzťahu k ľuďom, ich práci, technike a životnému prostrediu. 

• Z hľadiska rozvoja sebaobslužných aktivít má výučba Techniky vo 

výchovnom programe svoje nezastupiteľné miesto, pretože učí 

deti byť sebestačnými.  

• Využitie informačno-komunikačných technológií pri vyhľadávaní 

a spracovaní informácií, pomáha pri samostatnom i tímovom 

riešení technických problémov a navrhovateľskej činnosti. 

• V súvislosti s uplatňovaním informačných technológií, vývoj 

ktorých je neúprosný, sa dáva do súvislosti aj rozvoj kritického 

myslenia, teda, či sú ľudia pripravení kriticky o nich premýšľať 

(Young et al. 2002). Obsahové zameranie predmetu Technika 

umožňuje vytvárať diskusie o pozitívnych a negatívnych 

dôsledkoch techniky. 

• Žiaden iný z vyučovacích predmetov Rámcového učebného plánu 

(ŠVP ISCED 2, ISCED 1) v rámci nižšieho sekundárneho 

vzdelávania a 8-ročných gymnázií (príp. aj primárneho 

vzdelávania) nevytvára a nerozvíja u žiakov vyššie uvádzané 

predpoklady (Kozík 2013c). 

 Nezávisle od toho, či je technické vzdelávanie na školách 

realizované vo forme výučby samostatného vyučovacieho predmetu 

alebo či je jeho realizácia integrálnou súčasťou výučby iných predmetov, 

jeho úlohou je rozvíjať u detí a mládeže (Kozík 2013b): 

• chápanie aplikácií prírodovedných poznatkov (najmä fyziky), 

• technickú priestorovú predstavivosť,  

• tvorivé technické a konštruktérske myslenie, 
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• zručnosti a manuálne návyky (bezpečného) používania 

 rôznych nástrojov a technických prístrojov a zariadení, 

• všeobecné povedomie o bezpečnostných pravidlách 

 a dodržiavaní bezpečnostných pravidiel pri práci 

 s technickými prístrojmi, 

• schopnosti experimentovať v oblasti technických činností 

 a navrhovať technické výrobky, 

• povedomie efektívnej práce s technickými materiálmi 

 a prístrojmi (šetrenie materiálov, energie, prístrojov, 

 adekvátne správne a bezpečné používanie technických 

 zariadení), 

• komerčné a zákaznícke, resp. užívateľské myslenie. 

Technické vzdelávanie poskytuje v rámci všeobecného 

základného vzdelávania často prvú informáciu o jednotlivých oblastiach 

techniky. Oboznamuje žiakov so základnými technológiami, materiálmi, 

prípadne spôsobmi výroby a pod. Napomáha rozvíjať ich záujmy, ktoré 

neskôr môžu uplatniť aj vo svojom povolaní, respektíve ktoré 

pretrvávajú vo forme dlhodobého záujmu a slúžia ako jedna z foriem 

aktívneho odpočinku (Lukáčová a Bánesz 2007). 

 Podľa organizácie UNESCO (1974) by technické vzdelávanie malo 

byť vnímané primárne ako integrálna súčasť vzdelávania, sekundárne 

ako prostriedok prípravy následnej profesijnej orientácie a prípravy na 

profesijnú kariéru a v neposlednom rade aj ako aspekt kontinuálneho 

vzdelávania (Hašková a Bánesz 2015).  

S technickým vzdelávaním, ako prostriedkom prípravy 

odborníkov pre priemyselné výrobné činnosti, úzko súvisí udržanie 
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dlhodobej konkurencieschopnosti každej vyspelej priemyselnej krajiny 

(Dostál, Hašková, Kožuchová et al. 2017). Aj v tejto súvislosti je namieste 

otázka, kedy treba začať s výchovou, prípravou a vyhľadávaním 

technických talentov? Aj bez akéhokoľvek výskumu je jednoduché 

dospieť k záveru, že úspech v príprave kvalitných odborníkov 

technických profesií môže byť dosiahnutý iba vtedy, ak jednotlivé stupne 

vzdelávania a to už od najnižších, teda od primárneho stupňa základnej 

školy alebo už aj v predškolskej výchove, budú mať vo svojich 

vzdelávacích plánoch obsiahnutú tematiku technického zamerania 

v rozsahu a náročnosti primeranej veku dieťaťa. 

 Tým, že sa žiaci v škole zoznamujú so základmi techniky, s novými 

technológiami, so základmi ekonomiky a organizácie výroby, rozvíjajú 

svoje technické schopnosti a získavajú záujem o techniku. Rozvíjanie 

vzťahu k technike napomáha a prispieva k objaveniu technických 

talentov, k profesijnej orientácii mladých ľudí na technické povolania 

a k rozvoju technickej gramotnosti (Kozík a Depešová 2007). V týchto 

súvislostiach je zaujímavý názor Gnotha (2000), ktorý technickú 

gramotnosť označuje za druh kultúrnej gramotnosti. Dyrenfurth (1991) 

tento pojem interpretuje ako schopnosť: 

• uvedomiť si hlavné procesy v technike,  

• ovládať technické prístroje a zariadenia, 

• aplikovať technické vedomostí v nových situáciách a 

okolnostiach, 

• zužitkovať poznatky v bežnom praktickom živote. 

Dôležitú úlohu v celom procese technického vzdelávania a rozvoja 

technickej gramotnosti zohráva učiteľ, ktorý pomáha žiakom získavať, 
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sprostredkovávať informácie, poznatky, pristupovať k nim kriticky, 

aplikovať ich v praxi pri riešení reálnych problémov. Zároveň je ten, kto 

im pomáha získavať prístup k technológiám, ako aj možnostiam práce 

s nimi. Učiteľ stavia na osvojených vedomostiach žiakov a ich 

skúsenostiach, učí ich odborné poznatky a zapájaním žiakov do práce 

v triede tiež podporuje ich spôsobilosť kriticky a tvorivo myslieť 

a schopnosť učiť sa. Úlohou učiteľa Techniky je napomáhať žiakom 

v učení tak, aby sa z nich stali kompetentní jedinci (Kozík a Depešová 

2007). K tomu aby dosiahol stanovené ciele a požiadavky rozvoja 

osobnosti žiaka v nadväznosti na požiadavky globálnej 

konkurencieschopnosti mladých ľudí, musí voliť vhodné vyučovacie 

stratégie. 
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2  KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE  

 

 V súvislosti s aktuálnymi spoločenskými nárokmi na proces 

obnovy a rozvoja študijných programov a kurikúl založených na 

kompetenciách prostredníctvom ktorých sa žiaci a študenti budú učiť 

získať a aplikovať vedomosti, zručnosti a postoje v situáciách, s ktorými 

sa stretávajú v každodennom živote, pozorujeme jednotný zámer 

mnohých krajín podporiť začleňovanie týchto programov na všetkých  

úrovniach vzdelávacieho systému. Dôvodom je skutočnosť, že kľúčové 

kompetencie majú zásadný význam pre rozvoj spoločnosti, pretože 

môžu zaručiť väčšiu flexibilitu pracovnej sily, čo umožňuje rýchlejšie 

prispôsobovať sa neustálym spoločenským zmenám. Kompetencie sú 

tiež hlavným faktorom inovácií, produktivity a konkurencieschopnosti, 

prispievajú k motivácii a spokojnosti pracovníkov a tým aj ku kvalite 

práce. Pojem kompetencia sa začal intenzívne využívať v súvislosti 

s analýzou obsahu vzdelávania európskych školských systémov. Aj na 

základe tohto vznikla požiadavka orientovať školskú politiku 

jednotlivých krajín na také kompetencie, ktoré by uznávali všetky 

krajiny Európskej únie a ktoré by si mali osvojiť všetci jej občania. Ide 

teda o istý globalizačný prvok (Kozík a Depešová 2007). 

 Pojem kompetencia je odvodený z latinského slova „competentia“ 

a znamená právomoc, dosah právomoci, spôsobilosť vykonávať určitú 

činnosť (Hupková a Petlák 2004).  

 „Kompetenciou môžeme označovať schopnosť (správanie, činnosť 

alebo komplex činností), ktorú charakterizuje vynikajúci výkon v niektorej 

oblasti činnosti. Kompetencie sú charakteristické prvky činnosti, ktoré sa 

vyskytujú oveľa častejšie a dôslednejšie pri dosahovaní vynikajúcich 
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výkonov, ako pri dosahovaní priemerných a slabých výkonov v určitej 

oblasti. Za kompetentného v určitej oblasti sa zvykne považovať človek, 

ktorý má schopnosti, motiváciu, vedomosti, zručnosti atď. robiť kvalitne to, 

čo sa v príslušnej oblasti robiť vyžaduje“ (Turek 2003, s. 6). 

 Termín kľúčová kompetencia sa používa ako v odbornom tak aj 

v bežnom jazyku od začiatku 70. rokov 20. storočia. Koncom 90. rokov 

20. storočia sa dostáva aj do oblasti vzdelávania. Pôvodne bola 

problematika kľúčových kompetencií spracovaná v oblasti vzdelávania 

dospelých. Čoraz viac sa však ukazuje, že tento prístup by mal byť 

uplatňovaný na všetkých stupňoch vzdelávania (Bánesz a kol. 2010). 

 Turek (2014) kľúčové kompetencie definuje ako najdôležitejšie 

spôsobilosti, schopnosti a zručnosti z množiny kompetencií. Sú 

adekvátne pri riešení rôznych nepredvídateľných problémov a situácií a 

človeku umožňujú úspešne sa vysporiadať s prudkými zmenami v 

spoločenskom, pracovnom a osobnom živote. Vyznačujú sa znakmi ako: 

presnosť (využiteľné v mnohých situáciách a kontextoch) a 

multifunkčnosť (slúžia na dosahovanie mnohých a rozličných cieľov). 

Pre človeka sú nevyhnutné, bez ich osvojenia nedosiahne úspech v 

žiadnej z oblastí podmieňujúcich naplnenie osobného života a osobný 

rozvoj v priebehu celého života, rovnako aj plnohodnotné zaradenie sa 

do spoločnosti ako aj jeho celoživotnú zamestnateľnosť.  

 Proces osvojovania a zdokonaľovania kľúčových kompetencií sa 

považuje za celoživotný proces učenia sa nielen v škole, ale aj v 

zamestnaní, rodine, kultúrnom, spoločenskom aj politickom živote. 

Osvojovanie si kľúčových kompetencií nie je len vecou osobného úsilia 

človeka, ale vyžaduje si aj priaznivé sociálne prostredie. 
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 Ako uvádza Turek (2014), v publikáciách sa často používajú k 

výrazu kompetencia paralelné pojmy ako schopnosť, zručnosť, postoj, 

vedomosť, preto považujeme za dôležité objasniť vzájomný vzťah týchto 

pojmov. 

 Schopnosť je psychická vlastnosť človeka pre úspešné 

vykonávanie určitej činnosti. Je do istej miery podmienená vrodenými 

predpokladmi, ktoré sa môžu ale nemusia rozvinúť. Závisí to od 

sociálneho prostredia človeka, od kvality výchovy, vzdelávania a pod. 

(Průcha, Walterová a Mareš 2009). 

 Zručnosť sa charakterizuje ako špecializovaná schopnosť 

vykonávať určitú činnosť (čítanie, riešenie úloh rôzneho typu a pod.).  

 Vedomosti predstavujú sústavu faktov, pojmov, teórií a 

komplexných poznatkových štruktúr, ktoré si človek osvojuje  

prostredníctvom škôl, vlastným učením a z iných zdrojov. V školách sú 

hlavnou kategóriou obsahu vzdelávania. 

 Postoj sa chápe ako relatívne ustálený hodnotiaci vzťah  

jednotlivca k okolitému svetu, iným subjektom i k sebe samému. Získava 

sa na základe spontánneho učenia sa v rodine a v iných sociálnych 

prostrediach (Průcha, Walterová a Mareš 2009). 

 Hierarchický model štruktúry kompetencie (Obrázok 1) vychádza 

z duševných a rozumových schopností a je podporovaný postojmi, 

záujmami a potrebami, ktoré vytvárajú motiváciu. Zručnosti, vedomosti 

a skúsenosti vytvorené na týchto základoch formujú správanie jedinca. 

Výsledné správanie, t. j. konkrétna kompetencia potom slúži 

k prispôsobeniu sa novej situácii a riešeniu problémov. 
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Obrázok 1 Hierarchický model štruktúry kompetencie (Šimonová a kol. 2011) 

 Podľa Belza a Siegrista (2001, s. 174): „osvojenie si kľúčových 

kompetencií vedie nielen k tomu, že jedinec je schopný špecificky a pružne 

uplatňovať to, čo sa naučil, ale navyše je aj schopný: 

• meniť podľa svojich potrieb to, čo sa naučil, 

• integrovať do tohto systému nové alternatívy správania, 

• vyberať z viacerých alternatív tak, aby sa správal vhodne, 

• novonadobudnuté schopnosti spájať so svojimi ďalšími 

schopnosťami,  

• rozširovať repertoár svojho správania vytvorením vlastnej 

synergie, teda dospievať k ďalším alternatívam správania sa 

spájaním aktuálnych schopností s novonadobudnutými 

schopnosťami.“ 

 Kompetencie sú veľmi dôležité v súčasnej dobe, ktorá sa 

vyznačuje enormným pribúdaním informácií, na základe ktorých sa 

čoraz rýchlejšie menia aj používané technológie. Týka sa to bežného 

života občanov, priemyslu, služieb, kultúry, športu, či iných odvetví 

hospodárstva. Tento stav zapríčiňuje okrem iného zánik celoživotných 

povolaní a naopak, vyvoláva potrebu celoživotného vzdelávania 

zamestnancov (Bánesz a kol. 2010). 
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 V roku 2000 Európska únia na zasadnutí Európskej rady 

v Lisabone schválila tri strategické ciele na najbližších 10 rokov: 

• zvýšiť kvalitu a efektívnosť systémov vzdelávania a odbornej 

prípravy v Európskej únii (zvýšiť počet študentov 

prírodovedných a technických disciplín), 

• uľahčiť prístup všetkých jedincov k systémom vzdelávania 

a odbornej prípravy, 

• otvoriť systémy vzdelávania a odbornej prípravy voči okolitému 

svetu (Európska komisia 2007). 

Dielčím krokom k dosiahnutiu deklarovaných cieľov bol prechod 

k spoločnosti založenej na vedomostiach. Kľúčovými kompetenciami vo 

vzdelávaní sa v rámci Lisabonskej stratégie zaoberal cieľ 1.2. Boli 

definované na základe výskumov DeSeCo (Definition and Selection of 

Competences) pracovnou skupinou Európskej komisie ako prenosný 

a univerzálne použiteľný súbor vedomostí, zručností a postojov, ktoré 

potrebuje jedinec pre svoje osobné naplnenie a rozvoj, pre zapojenie sa 

do spoločnosti a úspešnú zamestnateľnosť (Šimonová a kol. 2011). 

 V nadväznosti na vytýčené ciele, pracovná skupina pre základné 

zručnosti navrhla osem hlavných oblastí kľúčových kompetencií, ktoré 

poznáme z Odporúčania Európskeho parlamentu a rady z roku 2006. 

Patria sem nasledovné kľúčové kompetencie: 

1. komunikácia v materinskom jazyku, 

2. komunikácia v cudzích jazykoch, 

3. kompetencie v matematike a základné kompetencie v oblasti 

prírodných vied a techniky,  

4. digitálne kompetencie, 
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5. naučiť sa učiť, 

6. spoločenské a občianske kompetencie, 

7. iniciatívnosť a podnikavosť, 

8. kultúrne povedomie a vyjadrovanie.  

 Podobne v základnom strategickom dokumente vlády Slovenskej 

republiky v oblasti výchovy a vzdelávania s názvom Milénium (2001) sa 

rozvíjanie kľúčových kompetencií považuje za jeden z hlavných cieľov 

výchovy a vzdelávania. V tomto dokumente sú kompetencie vymedzené 

ako spôsobilosti človeka preukázať vedomosti, zručnosti a schopnosti v 

praktickej činnosti. Dokument vymedzuje tieto kľúčové kompetencie: 

• komunikačné schopnosti a spôsobilosti,  

• personálne a interpersonálne schopnosti, 

• schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy,  

• schopnosť pracovať s modernými informačnými technológiami, 

• schopnosť realizovať numerické a symbolické aplikácie,  

• formovanie občianskej spoločnosti (Turek 2003). 

 Na konferencii OECD „Vzdelávanie pre zajtrajšok“ (Turek 2003) 

boli ako kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie vymedzené 

nasledujúce: 

• schopnosť učiť sa, vrátane motivácie k učeniu sa, 

• schopnosť samostatne navrhovať vlastné celoživotné vzdelávacie 

stratégie, pomoc ostatným v tomto smere, dobré vyvinuté 

schopnosti organizácie času, 

• schopnosť učiť sa s inými a od iných – práca v tíme – popri 

zachovaní schopnosti samostatného, autonómneho učenia sa,  
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• schopnosť pracovať s inými ľuďmi z iných oblastí poznania a v 

iných prostrediach, 

• schopnosť vytvárať siete – „vedieť kto“ – tak v osobnom styku, 

ako aj na diaľku, 

• zručnosť v práci s informačnými a komunikačnými technológiami 

a prostriedkami, ako zdrojom informácií, ako nástrojmi učenia sa 

a komunikácie v sieti s inými, 

• poznávacie schopnosti a schopnosť nepoznávacieho charakteru 

pre účely kontaktu s komplexným svetom a pre účely pohybu v 

ňom, najmä vo svete, ktorý je informačne preťažený, neistý a 

rýchle sa meniaci, 

• ľudské a sociálne kompetencie pre účasť na živote komunity a 

spoločnosti, ktoré sú taktiež vhodné aj pre nachádzanie 

uplatnenia sa v mnohých povolaniach – tak zamestnancov, ako aj 

samostatne podnikajúcich jednotlivcov, 

• náročnosť a kritické myslenie, schopnosť vyrovnať sa s hlavnými 

hodnotami a úlohami, s ktorými sa spoločnosti konfrontujú na 

začiatku 21. storočia, 

• jazykové a komunikačné zručnosti nad rámec materinského 

jazyka v prostredí. 

 Vyplývajúc z požiadaviek týchto dokumentov sa medzi 

všeobecnými kompetenciami zdôrazňuje schopnosť kritický myslieť. 

Kritické myslenie je kognitívna zručnosť vyššej úrovne, ktorá je pre 

študentov nepostrádateľná a pripravuje ich, aby reagovali na celý rad 

zložitých problémov, ktoré sa určite vyskytnú v ich osobnom a 

profesionálnom živote (Mansbach a Wilson 2015). Kognitívne 
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zručnosti na pozadí kritického myslenia sú analýza, interpretácia, 

hodnotenie, vysvetlenie, dedukcia a samoregulácia. V súčasnosti 

existuje viacero návrhov na vymedzenie systému kľúčových 

kompetencií, ktoré sa navyše s narastajúcimi požiadavkami 

spoločnosti neustále menia. Cieľom bolo poukázať najmä na hlavné 

pojmy z oblasti kľúčových kompetencií a na vzájomné súvislosti medzi 

nimi. 
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3  MODERNÉ PRÍSTUPY VO VZDELÁVANÍ 

 

 Pre vzdelávanie v súčasnej dobe sú príznačné výrazné zmeny 

v dôsledku pribúdajúcich technologických inovácií. Zmeny sa týkajú 

spôsobu výučby a spôsobu akým sa učia samotní žiaci. Uvedený trend vo 

vývoji techniky v rámci vzdelávania si však vyžaduje pripraviť nielen 

učiteľov, ale aj žiakov na aktívne a tvorivé využívanie nových 

informačných a komunikačných technológií (Hašková 2016). Tieto im 

môžu slúžiť na skvalitnenie a zlepšenie vzdelávania a učenia sa 

vzhľadom na to, že môžu byť lepšie prispôsobené potrebám jednotlivých 

študentov a preto, že umožňujú rýchlejšiu spätnú väzbu. Aplikovaním 

moderných prístupov vo vzdelávaní je možné podporiť aj dosahovanie 

cieľov v rámci bolonského procesu modernizácie Európskej únie s 

cieľom zvýšiť kvalitu a rozšíriť dosah vzdelávania v celej Európe.  

 Ako uvádza Petlák (2014), naše školstvo sa už dlhšiu dobu usiluje 

o zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré by mohli vyučovací 

proces urobiť efektívnejším, zaujímavejším, ktorými by sa zároveň 

zlepšila aj kvalita vyučovania. Riešenie otázok vzdelávania a kvality 

vzdelania patrí k náročným a závažným otázkam všeobecnej didaktiky 

a následne aj odborových didaktík. Kladie sa dôraz na kreativitu 

myslenia, prispôsobenie sa novým podmienkam, na transfer vedomostí 

a ich mobilitu (Džačovská 2015). Školy sa snažia pripraviť žiakov na 

život a prácu nielen v súčasnosti ale najmä v budúcnosti. Je preto 

nevyhnutné predvídať vývoj spoločnosti a koncepciu vzdelávania 

navrhovať tak, aby bola schopná reagovať na zmeny, ktoré prebiehajú vo 

vývoji vedy, techniky, ekonomiky a kultúry. V rámci týchto zmien do 

školskej reformy postupne prerástli pojmy ako modernizácia, 
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humanizácia, demokratizácia a individualizácia výučby. Môžeme 

povedať, že hlavným cieľom súčasnej školskej reformy je poskytnutie 

kvalitného, relevantného a široko prístupného vzdelania vyplývajúc z 

požiadaviek trhu práce, zmena tradičného vyučovania na vyučovanie 

moderné, v ktorom je žiak aktívnym subjektom vyučovania a učiteľ ako 

manažér edukačného procesu dozerá na prípravu a chod 

vyučovania. Zmeny sa týkajú aj výberu vyučovacích stratégií, pričom 

práve implementácia moderných informačno-komunikačných 

technológií (IKT) do vyučovacieho procesu je v súčasnosti veľmi 

preferovaná. Nové a stále vznikajúce prístupy k učeniu a vyučovaniu, 

ktoré umožňujú moderné technológie, môžu dopĺňať, konsolidovať, 

podporovať a ďalej rozvíjať požadované ciele reformy (Širka a Šebo 

2007).  

      

3.1 Moderná škola  

 

 Vďaka rozvoju vedy a techniky sa v oblasti vzdelávania do 

popredia dostávajú moderné prístupy, ktorých hlavným cieľom je 

zefektívňovanie jednotlivých fáz vyučovacieho procesu, vytváranie 

pozitívnej a tvorivej klímy na vyučovaní. Postupným začleňovaním 

týchto atribútov do výchovno-vzdelávacích procesov sa pomaly upúšťa 

od prístupov tradičnej školy.  

 Danou problematikou sa zaoberalo viacero autorov, medzi nimi aj 

Brestenská (2002), Sárközi (2005), Fulková (2008), ktorí uvádzajú 

základné znaky klasickej resp. tradičnej školy. Najvyššou autoritou vo 

vyučovacom procese je učiteľ, ktorý riadi a usmerňuje činnosť žiakov, 

pričom veľkú pozornosť venuje predpísanému učivu, menej rešpektuje 
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osobnosť žiakov a ich individuálne schopnosti. Jeho najbližším zdrojom 

informácií sú predovšetkým učebnice. Rozvrh hodín sa pevne pridŕža 

učebných plánov a osnov. V snahe dosiahnuť vyučovacie ciele, učiteľ 

často preceňuje pamäťové učenie, menej pozornosti venuje tvorivému 

rozvoju žiakov. Aj napriek tomu, že v súčasných pedagogických štúdiách 

sú vypracované moderné výučbové stratégie, na školách stále prevláda 

verbálna stránka, pričom vyučovacie formy sa pridŕžajú zaužívanej 

štruktúry uzatvorených vyučovacích hodín. Vyučovanie klasickej školy 

sa odohráva väčšinou v tradične usporiadaných triedach, uzatvára sa v 

okruhu pedagógov a žiakov bezprostredného regiónu, nemá ambície 

spolupracovať s inými školami (Piovarčiová a kol. 2010; Koršňáková a 

kol. 2010). Brestenská (2008) poukazuje na to, že sa neustále zachováva 

encyklopedický spôsob vzdelávania, odovzdávania hotových vedomostí 

a najpoužívanejšou pomôckou je tabuľa a krieda. Aby bolo učenie pre 

žiakov motivujúce, zaujímavé a taktiež efektívne, je dôležité, aby boli 

žiaci aktívne zapájaní do vyučovacieho procesu, pretože len na základe 

vlastnej aktivity, skúsenosti a samostatnosti na vyučovaní si najľahšie a 

najrýchlejšie osvojujú nové vedomosti, zručnosti, návyky a dokážu ich 

využiť aj v praktickom živote. Potrebná je preto modernizácia školstva. 

Na vymedzenie pojmu „moderná škola” existuje v súčasnosti viacero 

charakteristík a definícií, pričom sa môžeme stretnúť aj so synonymami 

ako inovatívna škola a dobrá škola.  

 Brestenská (2014, s. 9) charakterizuje modernú školu ako „školu 

s novými technológiami vzdelávania, ktorá prináša zmenu vzdelávacej 

klímy. Ponúka otvorenú vzdelávaciu klímu, ktorá generuje plnú 

individualitu, originalitu, a rozvoj vzdelávacieho potencionálu. Jedinec 
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môže objaviť a rozvíjať svoj individuálny potenciál a vidí zmysel svojho 

poznávania a sebarealizácie.”   

 Sárközi (2005) presnejšie uvádza, že moderná škola sa zameriava 

na žiaka, nie na učivo, prevláda činnosť žiaka, nadobúdajú sa 

kompetencie, nie len informácie, učiteľ realizuje nové nápady, niečo 

ponúka nie len žiada, pričom sa neopiera len o istotu, ale stále hľadá.  

 Súvzťažným pojmom v súvislosti s modernou školou je 

modernizácia, ktorú Petlák (2005) charakterizuje ako prispôsobenie sa 

najnovším požiadavkám, resp. využívanie nových alebo doteraz málo 

využívaných vyučovacích metód, foriem a prostriedkov. Modernizáciu 

však môžeme chápať z viacerých hľadísk. Niektorí učitelia sa 

domnievajú, že je to predovšetkým materiálna technická základňa 

vyučovania t. j. využívanie najnovších technológií a pomôcok. Iní autori 

sú zástancovia tvrdenia, že modernizácia zdôrazňuje využívanie nových 

metód a foriem vzdelávacieho procesu. Musíme vychádzať z toho, že 

výchovno-vzdelávací proces tvorí jeden celok a preto správne chápanie 

modernizácie spočíva v tom, že každá z uvedených stránok je niečím 

špecifická a nemožno ani jednu podceňovať a nadraďovať nad inú 

(Petlák 2005). Modernizácia vyučovania úzko súvisí s nasledovnými 

pojmami: 

• racionalizácia vyučovania - jedná sa o ekonomickosť práce 

učiteľa, účelné využitie vyučovacej hodiny a pomôcok 

prostredníctvom ktorých dosiahneme lepší výsledok; 

• efektívnosť vyučovania – jedná sa o čas, ktorý je venovaný 

vyučovaniu, energiu, ktorú žiak musí vynaložiť v procese 
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vyučovania, a tiež energiu, ktorú vynakladá učiteľ na to, aby 

dosiahol požadovaný výsledok výchovno-vzdelávacej činnosti; 

• optimalizácia vyučovania - znamená taký výber, zdôvodnenie a 

realizáciu opatrení, ktoré umožnia v konkrétnych podmienkach 

to, aby učiteľ dosiahol stanovené ciele s minimálnou spotrebou 

času a vynaloženého úsilia svojho i svojich žiakov (Fulková 2008). 

 Modernizáciu vyučovania môžeme teda chápať ako komplex 

viacerých činiteľov vplývajúcich na proces výchovy a vzdelávania. 

Môžeme sem zaradiť modernizáciu obsahu vyučovania, metód, foriem 

práce, teda modernizáciu uplatňovaných stratégií vzdelávania, ako aj 

modernizáciu materiálno-technickej stránky vyučovania. Práve digitálne 

technológie a na nich založené interaktívne výučbové systémy majú 

nezastupiteľné miesto v sprostredkovaní obsahu vzdelávania. 

 

3.2  Aplikácia informačných technológií do edukačného procesu 

 

 Ako sme už v predchádzajúcej kapitole naznačili, požiadavku 

modernizácie vyučovania je možné splniť aj systematickým 

zaraďovaním moderných technológií do výchovy a vzdelávania. 

Zaraďovanie týchto technológií sa však nesmie stať prvoradým. 

Primárnym zámerom musí byť vytváranie prostredia rozvíjajúceho 

aktívnu účasť žiakov na vyučovaní. 

 Mnohé súčasné inovácie vychádzajú z pedagogicko-didaktickej 

teórie humanistickej pedagogiky, medzi hlavné požiadavky ktorej patrí 

práve ,,požiadavka aktivity žiaka, tvorivé získavanie vedomostí, 

rešpektovanie záujmov detí, činnosť ako prostriedok výchovy 
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a vzdelávania“ (Petlák 1997, s. 19). Už Dewey dával dôraz na činnostné 

vyučovanie, aktivitu a samostatnú prácu žiaka. Pojem aktivita žiaka je 

úzko spätý s pojmom činnosť. V pedagogickom procese sa pojem aktivita 

žiaka používa pre ,,tú skupinu činností, pri ktorej musí človek prejaviť 

vyššiu úroveň iniciatívy, samostatnosti, musí vynaložiť väčšie úsilie, 

postupovať energetickejšie, byť celkovo výkonnejší a efektívnejšíˮ (Průcha, 

Walterová a Mareš 2009, s. 19).  Podľa Maňáka (2003, s. 153) je aktivita 

žiaka vo vyučovaní ,,zvýšená, spontánna alebo uvedomelá činnosť žiakov, 

ktorej cieľom je osvojiť si príslušné vedomosti, zručnosti, návyky, postoje a 

spôsoby správania“. 

 Podľa viacerých súčasných teórií učenia kľúčovým faktorom 

poznania je aktívne zapojenie žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

K takýmto teóriám patrí konštruktivizmus, frontálne a aktívne učenie 

(Obrázok 2).  

 
Obrázok 2 Sociálne učenie (Interactive Whiteboards and Learning 2006) 
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 Ich spoločným znakom je, že za najdôležitejší faktor v procese 

výchovy a vzdelávania označujú angažovanosť žiaka. Rôzne výskumy, 

zahraničné aj domáce (Ormanci a kol. 2015; Drigas a Papanastasiou 

2014; Serow a Callingham 2011; Interactive Whiteboards and Learning 

2006), exaktne potvrdzujú, že používanie informačných technológií vo 

vzdelávacom procese zvyšuje záujem žiakov a zaangažovanosť vo 

výchovno-vzdelávacom procese. 

 Vyučovanie podporované interaktívnymi technológiami 

podnecuje aktívne učenie žiakov a vedie k ich vzájomnej spolupráci. 

Avšak aj v tomto prostredí by sme mali vychádzať zo základných 

princípov učenia, ktorými sú: 

a) aktívne učenie 

 Pri učení je potrebné aktívne, konštruktívne zapojenie učiaceho 

sa. V procese výchovy a vzdelávania je dôležité, aby žiak dával pozor, 

rozumel (chápal) a aktívne sa zapájal do procesu dosahovania 

stanoveného cieľa. Bez aktívneho zapojenia žiaka nie je možné 

zrealizovať stanovené kognitívne aktivity. 

b) sociálna participácia 

 Výchova a vzdelávanie sú prvotne sociálnymi aktivitami a 

dochádza k nim účasťou na sociálnom živote v školskom prostredí. 

Teória sociálneho konštruktivizmu Vygotského (1970) poukazuje na to, 

že žiaci sa učia postupnou internalizáciou jednotlivých čŕt skupiny, v 

ktorej vyrastajú. Dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je 

kooperatívna atmosféra, v ktorej sa žiaci viac snažia vypracovať svoje 

úlohy čo najdokonalejšie, pretože sú si vedomí toho, že ich výsledky 

budú porovnávané s výsledkami iných žiakov.      
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c) zmysluplné činnosti 

 Žiakom sa najlepšie učí spoluúčasťou na aktivitách, ktoré majú 

zmysel a sú využiteľné v reálnom živote, teda ak riešia problémy v 

situáciách, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote, ktoré sú im 

blízke či známe. 

 Správnym využitím interaktívnych technológií vo výchovno-

vzdelávacom procese na základe dodržania týchto princípov je 

podporované aktívne učenie, čiže získavanie nových vedomostí aktívnou 

a tvorivou činnosťou, a tak sa lepšie formuje schopnosť využitia 

vedomostí v praxi. Ďalej je podporovaná sociálna spolupráca s ostatnými 

deťmi a využívanie praktických činností, pri ktorých sa prejavuje chuť 

žiakov učiť sa, pretože sa im učenie zdá byť zmysluplné (Franková 

2012). 

 Dôležitú úlohu vzhľadom na vyššie prezentovanú aktivizáciu 

žiaka zohráva teda konštruktivizmus a psychodidaktické zákonitosti 

vzdelávania. Za reprezentanta konštruktivistickej teórie v kognitívnej 

psychológií je považovaný Jean Piaget. Bertrand (1998) Zdôrazňuje, že 

„učiaci sa subjekt si sám aktívne konštruuje svoje poznatky“. 

Konštruktivizmus je ,,široký prúd teórií vo vedách o chovaní a sociálnych 

vedách zdôrazňujúcich ako aktívnu úlohu subjektu a význam jeho 

vnútorných predpokladov v pedagogických a psychologických procesoch, 

tak dôležitosť jeho interakcie s prostredím“ (Průcha, Walterová a Mareš 

2009, s. 105). Podľa Skalkovej (2007) patrí konštruktivistická teória 

vyučovania k najvýznamnejším didaktickým teóriám. Hendl (2005) 

potvrdzuje, že konštruktivistický pohľad na proces učenia zdôrazňuje 

aktívnu úlohu žiaka, ktorý neprijíma informácie a vedomosti pasívne, ale 

sám si ich konštruuje. 
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 Poznatky psychodidaktiky patria k základom pre aplikáciu 

informačných technológií (IT) do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Psychodidaktika ,,prepája poznatky všeobecnej didaktiky, psychológie 

učenia a kognitívnej psychológie. Jej podstatou je poznanie, že vzdelávacie 

procesy je potrebné vysvetľovať z psychologických zreteľovˮ (Průcha, 

Walterová a Mareš 2009, s. 192). Na výchovno-vzdelávací proces je 

potom potrebné pozerať ako z hľadiska didaktiky tak aj z hľadiska 

psychológie. V praxi to predstavuje prepojenie konkrétnych informácií z 

jednotlivých oblastí výchovy a vzdelávania s rozvojom pod nich 

spadajúcich kognitívnych funkcií. Do centra pozornosti psychodidaktiky 

teda dávame poznanie kognitívnych determinantov edukácie (Průcha 

2009). 

 Efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá úzko súvisí s 

poznaním psychodidaktických zákonitostí, ,,nemožno posudzovať len z 

hľadiska času, ale predovšetkým z hľadiska aktivity žiaka, úrovne 

osvojených vedomostíˮ (Petlák 1997, s. 143). 

 Základom modernej školy je nepochybne interakcia, ktorá môže 

byť jednak medzi učiteľom a žiakom ale aj medzi žiakom 

a  interaktívnym výučbovým systémom.   

 

3.3  Interaktivita 

 

 Interaktivita patrí k základným komponentom multimédií. Vo 

všeobecnosti sa uvádza, že nutnou podmienkou pre zabezpečenie 

„multimediálnosti“ obsahu je možnosť interakcie. Používateľ do určitej 

miery vstupuje do aplikácie a má možnosť ovplyvňovať jej chod na 

základe jej pôsobenia na niektorý z jeho ľudských zmyslov. 
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 Pre termín interaktivita neexistuje jednotná, univerzálna 

definícia. Autori Hinková a kol. (2011) sa zaoberajú týmto pojmom, 

pričom sa zhodujú, že názory teoretikov na túto problematiku sa rôznia. 

Uvádzajú, že niektorí na ňu nahliadajú technodeterministicky, iní sa 

snažia o revizionistický pohľad stavajúci tento pojem do širšieho 

kontextu histórie.  

 Koncept interaktivity prekonal dlhú cestu vývoja, zrejme jednu z 

najdlhších spomedzi ostatných pojmov týkajúcich sa nových médií. Po 

prvý krát sa o interaktivite zmienil Ingarden v 30. rokoch 20. storočia. 

Neskôr až v 60. rokoch bola interaktivita prezentovaná ako 

neoddeliteľná súčasť vtedy vznikajúcich umeleckých foriem a žánrov. 

Interaktivita v tomto kontexte predstavovala fyzickú komunikáciu 

človeka s umeleckým dielom, cez ktoré neraz komunikoval aj sám 

umelec. Interaktivita sa teda mohla presúvať aj do roviny komunikácie 

dvoch ľudí prostredníctvom umeleckého diela. Výrazné rozšírenie 

zaznamenal pojem a koncept interaktivity v 80. rokoch 20. storočia, kedy 

sa riešila virtuálna realita a interakcia človeka s médiom. V 90. rokoch 

prichádzajú na pojem interaktivity prvé kritické reakcie (Polianska 

2010).  

 Pre objasnenie a bližšie vysvetlenie pojmu interaktivita v ďalšom 

texte načrtneme niektoré pohľady na danú problematiku. Manovich 

(2001) uvádza, že pojem interaktivity je príliš široký na to, aby bol 

v skutočnosti užitočný. Podľa neho je pojem interaktivity tautológiou s 

pojmom HCI (Human – Computer Interactivity), pretože počítač je už vo 

svojej podstate interaktívny. Smutný (2010) zastáva názor, že 

interaktivita v digitálnom svete je aktivita užívateľa s technickým 

zariadením, ktoré je schopné priamo reagovať na podnety zo strany 
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užívateľa. To znamená, že užívateľ sa napríklad dotkne tlačidla, vykoná 

pohyb, niečo vysloví a podobne. Technické zariadenie potom reaguje na 

tento podnet. Podnet vyhodnotí a zareaguje podľa toho, ako bolo 

naprogramované. S názorom tohto autora sa stotožňujeme, nakoľko 

uvádza, že interaktivita ďaleko presahuje hranice internetu. Uvedené 

tvrdenie vystihuje podstatu interaktivity ako takej. Je to viac než 

digitálna prezentácia, digitálne médiá a pohyblivý obsah. Používateľ sa 

stáva tým, kto ovplyvňuje obsah a presúva sa z úlohy pasívneho 

konzumenta obsahu do úlohy aktívneho tvorcu. Zjednodušene 

povedané, interaktivitou je všetko, na čo môžeme reagovať svojou 

činnosťou a výsledok reakcie môžeme pozorovať, či vnímať. Môžeme 

teda tvrdiť, že interaktivita je aktivita učiteľa, žiaka, či oboch súčasne s 

technickým zariadením, ktoré je schopné priamo reagovať na ich 

podnety, vyhodnotiť ich a zobraziť výsledky v reálnom čase na výstupe. 

Takýmto technickým zariadením je napríklad aj interaktívna tabuľa. V 

nadväznosti na prácu s interaktívnymi výučbovými systémami je možné 

pojem interaktivity potom vysvetliť na akomkoľvek počítačovom 

systéme, v ktorom používateľov príkaz priamo ovplyvňuje správanie 

počítača a výsledný výstup činnosti počítača priamo komunikuje s 

používateľom. Je to v podstate proces riadenia a spätnej väzby medzi 

používateľom a konkrétnym systémom. Obrázok 3 prezentuje základné 

atribúty využívania interaktivity vo výchovno-vzdelávacom procese. V 

súvislosti s prácou s takýmto systémom môžeme rozoznávať nasledovné 

tri základné faktory hodnotenia stupňa a kvality interaktivity:  

1. frekvencia – označuje ako často môže používateľ, v našom prípade 

žiak, s daným programom interagovať,  
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2. veľkosť výberu – udáva koľko možností má užívateľ napr. pri riešení 

konkrétnej úlohy k dispozícii,  

3. významnosť – vyjadruje do akej miery rozhodnutia užívateľa 

ovplyvňujú to, čo sa stane (Ryan 2001).  

Avšak aj tieto tri faktory určujú hodnotu interaktívneho zážitku len 

čiastočne.  

 

 
Obrázok 3 Interaktivita vo výchovno-vzdelávacom procese  

(Kofritová a Gogová 2015) 

 

 Tvorba interaktívnych učebných materiálov znamená vytváranie 

interaktívnych prezentácií v softvéroch určených pre daný technický 

systém so zreteľom na vyššie uvádzané faktory. Rozdiel medzi 
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interaktívnou a pasívnou prezentáciou je veľký. Pasívna prezentácia je 

súbor snímkov s textom, obrázkami, animáciami, zvukmi a videami, 

odkazmi na internet. Interaktívna prezentácia obsahuje to isté ale 

dovoľuje učiacemu meniť jej priebeh, vstupovať do jej chodu a zmeniť 

zadané podmienky (Kofritová a Gogová 2015). Ak sa pre nejaký 

vyučovací cieľ pripraví hotová prezentácia, aj keď s možnosťami jej 

riadenia (hotový text, uloženia obrázkov, postupnosť snímkov, atď.), už 

to zväzuje interaktivitu. Žiak nie je účastný na priamej aktivite, prípadne 

sa jeho aktivita neočakáva. Žiak získava schopnosti iba v úrovni poznať, 

porozumieť. Ak sa má využiť interaktívny prístup, je vhodnejšie mať k 

dispozícii široký výber (galériu) ľahko dostupných elementov k téme 

(symboly, značky, schémy, animácie, tematické fotografie, krátke videá, 

zvukové fragmenty atď.). Zoradenie elementov možno pripraviť iba ako 

orientačnú pomôcku z dôvodov urýchlenia, zopakovania, odbočenia, 

upevnenia, rozšírenia, spresnenia učiva v priamej aktivite. Naplnenie 

podstaty interaktívnosti sa tak odrazí v žiakovom pocite aktívnej účasti 

v prebiehajúcej akcii. Takéto riešenie vyučovania je však veľmi náročné 

na prípravu učiteľa. 

 V súvislosti s interaktívnymi technológiami sa zvyšuje impakt 

faktor zážitku v priebehu komunikačnej situácie medzi užívateľom 

a daným interaktívnym systémom. Nový pojem, ktorý sa v poslednej 

dobe v súvislosti s touto problematikou zaužíval, je imerzia. Bežne sa 

používa pre označenie stavu nachádzania sa pod hladinou alebo vo 

vnútri nejakej kvapaliny. V súčasnosti slúži aj k vyjadreniu zážitku 

zmyslového a emocionálneho vnorenia sa užívateľa do prebiehajúcej 

interakcie s médiom. Často sa tento termín objavuje aj vo vzťahu k 
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počítačovým hrám a virtuálnej realite, kedy užívateľ stráca pojem o 

reálnom svete.  

 Interaktivita by mala umožniť individualizáciu učenia sa, pretože 

výber a následný spôsob zobrazovania informácií je prispôsobený 

vedomiu, záujmom a potrebám učiaceho sa, prípadne ním môže byť aj 

príslušný spôsob zobrazovania upravený. Interaktívne vyučovanie 

prináša žiakom väčšiu radosť z vyučovania, väčšiu sebarealizáciu a v 

neposlednom rade aj zážitok z objavovania. Pomáha zlepšovať 

schopnosť prijímať a odovzdávať informácie, schopnosť vzájomnej 

komunikácie s vrstovníkmi a schopnosť spolupracovať. Vytvára 

atmosféru partnerstva s učiteľom a nefalšovaného spoločného záujmu 

na úspechu žiaka. Napomáha sebapoznaniu, zvyšuje vieru žiaka vo 

vlastné sily a učí ho, že sústavnou poctivou prácou môže prísť k želaným 

výsledkom. Umožňuje žiakovi lepšie pochopiť súvislosti medzi javmi a 

tým rýchlejšie zvládnuť úlohy (Brečka 2014). Zahraničné výskumu 

potvrdzujú, že vzdelávanie s prvkami interaktivity je prostriedkom ako 

dosiahnuť aktívne zapojenie žiakov do vzdelávania, ako dosiahnuť 

zmenu z tradičnej školy na školu modernú a bezpochyby je 

neodmysliteľnou súčasťou v rozvoji kritického myslenia žiakov 

(Mandernach et al. 2009). 

 Je potrebné, aby si žiaci dané učivo mohli sami vyskúšať, 

otestovať, nasimulovať. Hlavnou úlohou učiteľa je preto vytvárať čo 

najoptimálnejšie podmienky pre aktivizáciu žiakov (Švarc 2009).   
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3.4  Gamifikácia 

 

 Termín gamifikácia bol zavedený v roku 2002 zásluhou 

anglického programátora Nicka Pellinga, ale vo vzdelávaní sa začal 

používať až neskôr. K vzniku tohto fenoménu pomohli hlavne strategické 

počítačové hry zaoberajúce sa riadením. V súčasnej dobe je to jeden z 

veľmi rozšírených pojmov či konceptov (z anglického gamification), 

pričom nemá doposiaľ žiadny slovenský ustálený preklad.  

  Gamifikácia predstavuje použitie herného myslenia a hernej 

mechaniky v nie herných situáciách, s cieľom zapojiť užívateľa do 

riešenia problémov. Je definovaná ako spôsob využívania poznatkov o 

správaní a motivácii ľudí v hrách na riešenie problémov v iných 

oblastiach (Klimo 2013), pričom jedným z jej kľúčových prvkov, na 

ktorých je postavená, je spätná väzba. Gamifikácia bola skúmaná vo 

viacerých oblastiach, najčastejšie v obchode (zatraktívnenie ponuky pre 

zákazníkov, druh odmeňovacieho systému) ale aj vo vzdelávaní.  

 Gamifikácia podporuje základné ľudské potreby ako napríklad 

súťaživosť, odmeny, vyjadrenie samého seba. Jej hlavnou stratégiou je 

odmeňovanie za splnené úlohy oceneniami, odznakmi, napĺňaním 

progres baru, levelovaním a virtuálnou menou.   

 Proces gamifikácie vo vzdelávaní môžeme rozdeliť do 

nasledovných krokov: 

1. Analýza cieľovej skupiny a prostredia 

V tejto časti procesu by mali byť obsiahnuté aj ďalšie kritériá: 

• výber cieľovej skupiny (komu je obsahu programu určený), 

• určenie doby trvania vzdelávacieho programu, 
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• stanovenie miesta, kde sa program realizuje (trieda, pracovňa, 

 domov), 

• rozlíšiť či pôjde o individuálnu alebo skupinovú prácu, 

• pri skupinovej práci rozhodnúť o veľkosti skupiny. 

2. Definovanie cieľa 

Učiteľ by mal mať stanovený cieľ, ktorý má žiak dosiahnuť na konci 

vzdelávacieho programu. Úspešnosť vzdelávacieho programu závisí 

od schopnosti učiteľa jasne sformulovať ciele, ktoré sú základom 

tohto procesu. 

3. Štruktúra 

 V tejto časti sú dôležité stupne a kroky, v ktorých žiak dosiahne určité 

vedomosti a daný cieľ. Tieto kroky sú pre žiakov výhodné, nakoľko 

daný cieľ je špecifikovaný ako merateľný a dosiahnuteľný,  čo žiakom 

pomáha identifikovať prekážky v rámci úrovní. Učiteľ začína vždy s 

jednoduchšími krokmi. Taktiež rozloženie programu do niekoľkých 

úrovní dáva učiteľovi príležitosť posúdiť ciele, celkový kontext a 

efektívnejšie sa pripraviť na vkladanie herných prvkov do procesu 

edukácie. 

4. Identifikácia zdrojov 

 Keď sú úrovne jednotlivých krokov identifikované, učiteľ môže 

ľahšie posúdiť, či a ako do niektorej úrovne bude vložený herný 

prvok. Spätná väzba je veľmi dôležitá. Štúdie ukázali, že žiaci sú 

úspešnejší, keď dostávajú viac možností pre skompletizovanie úlohy. 

Toto je presne to, čo robí hry pôsobivé, pretože žiaci dostanú rýchlu 

spätnú väzbu a ak úlohu nevyriešili správne, majú šancu ju opraviť. 
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Tiež množstvo, koľko žiak toho stihol spraviť do stanového termínu, 

dáva učiteľovi spätnú väzbu o rozsahu a hĺbke vedomostí, ktoré žiak 

získal. 

5. Vkladanie herných elementov 

Rozlišujeme dva typy elementov: 

Osobné – body, úspešné ukončenie levelu alebo časovo ľahko 

zvládnuté prekážky. Tieto prvky slúžia žiakovi, aby sa sústredil na 

súťaž so sebou samým a spoznal vlastný úspech. 

Sociálne – sú prostriedkom vzájomnej súťaživosti alebo kooperácie. 

Tieto elementy včleňujú žiakov do skupiny s inými žiakmi a ich 

pokrok a úspešnosť sú spoločné. Ak nie je správne použitý špecifický 

typ prvku, môžu sa spustiť rôzne negatívne, demotivujúce reakcie 

žiakov a vtedy gamifikácia zlyhá. Pre pokračovanie do ďalšej úrovne 

je potrebné sa uistiť, či je žiak motivovaný prejsť do inej úrovne. Pre 

ukončenie úrovne sa od žiaka vyžadujú určité schopnosti a zručnosti.  

 Učiteľ môže prejsť uvedenými piatimi krokmi vkladaním herných 

prvkov do vzdelávania a efektívne môže implikovať herné prvky do 

programu pre učenie a dosiahnuť tak rôzne vzdelávacie ciele. Rozdelenie 

celého vzdelávacieho programu – učebného materiálu do úrovní robí 

analýzu programu ľahšou. Bodovo založený sledovací mechanizmus a 

pravidlá sú podstatné pre vývoj úrovní a poskytnutie spätnej väzby 

žiakovho pokroku. Ďalej sú veľmi dôležité osobné a sociálne prvky, ktoré 

sú aplikované tam, kde je potrebné, aby vzdelávací program bol formou 

hry. Potom, ako sa učiteľ dostane cez tieto kroky, musí daný program 

nechať prejsť skúšobným kolom, porovnať výsledky s cieľmi a 

primerane prvky modifikovať. Presnosť a účinnosť využívania 
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gamifikácie v rámci vzdelávacieho programu záleží na dôkladnosti 

realizovania uvedených krokov (Huang a Soman 2013). 

 Medzi dôvody, prečo využívať gamifikáciu vo vzdelávaní, patria 

napríklad nasledujúce: 

• učenie zábavnou formou, 

• zvýšenie interakcie – namiesto toho, aby sme len čítali text, 

skutočne niečo robíme (tvoríme), 

• zvýšenie informovanosti – môžeme sa zapojiť do deja, ktorý nám 

pomôže lepšie porozumieť problematike, ktorá v klasických 

vyučovacích postupoch je ťažko zrozumiteľná, 

• odmena za splnenie náročných úloh – dodržiavanie termínov, 

cieľov atď., 

• spätná väzba pre učiteľa. 

 Ku negatívam využívania gamifikačných prvkov vo vzdelávaní 

patrí: 

• potreba technického vybavenia v triedach, 

• vyššie finančné náklady, 

• znížený prehľad učiteľa v početnejšej skupine, 

• nežiaduce následky ako napr. nevhodné správanie, hľadanie 

skratiek, podvádzanie. 

 Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že 

interaktivitu a gamifikáciu možno považovať za kľúčové aspekty, ktoré 

by sme pri práci s interaktívnym výučbovým systémom mali zohľadniť a 

ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu a zatraktívneniu 

preberaného učiva. V súvislosti s interaktivitou, gamifikácia jasne 
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deklaruje využívanie herných elementov, teda návrat k myšlienkam Jána 

Amosa Komenského a jeho „škole hrou“ (Brečka 2014b). 

 

3.5  Kolaboratívne vyučovanie  

 

 Efektívnym nástrojom implementácie IT a interaktívnych 

systémov do vyučovania s cieľom maximálnej aktivizácie žiakov sa 

v poslednej dobe stáva kolaboratívne vyučovanie. Klasické vyučovacie 

metódy sú nahradzované princípom konštrukcie vedomostí. Podľa 

konštruktivistickej teórie si žiaci nové znalosti konštruujú, vytvárajú pri 

interakcii so svojím okolím. 

 Okrem individuálnej práce zacielenej na získanie riešiteľských 

stratégií a ďalších zručností je nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové 

poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. Ťažiskovým 

princípom všetkých týchto metód je skúsenostné resp. aktívne učenie. 

Medzi aktivizujúce metódy patria napr. projektová metóda, problémové 

vyučovanie, kolaboratívne a kooperatívne vyučovanie, integrované 

tematické vyučovanie a participatívne metódy – diskusné, heuristické, 

situačné, metódy riešenia konfliktov, metóda brainstormingu, didaktické 

hry a ďalšie (Stachová 2008; Hajrová 2015; Weiszerová 2013). 

 Kolaboratívne vyučovanie je skupinové vyučovanie, kde všetci 

členovia skupiny majú spoločný cieľ a rovnaké zapojenie, tzn. všetci 

členovia nesú zodpovednosť za spoločný výsledok. Dôležitou súčasťou 

tohto vyučovania je aj interakcia a komunikácia, spoločné riadenie 

zdrojov a syntéza informácií. Pre proces kolaborácie je charakteristická 

synchrónna činnosť, t. j. žiaci spolupracujú na dosiahnutí jedného cieľa, 

ktorý by nemohli dosiahnuť individuálne.  
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 Kolaboratívne vyučovanie si často mnohí zamieňajú 

s kooperatívnym. Kooperatívne vyučovanie je založené na rozdelení 

úloh do nezávislých čiastkových úloh, ktoré sú pridelené členom tímu. 

Zodpovednosť za výsledok pridelenej podúlohy je individuálna a 

spolupráca sa vyžaduje iba pri zlučovaní čiastkových výsledkov do 

celkového skupinového výsledku.  

 Jednoducho povedané kooperácia je deľba práce medzi 

účastníkmi a z nej vyplývajúca asynchrónna činnosť jednotlivých členov 

tímu, kým kolaborácia je spoločná práca skupiny na splnení spoločného 

cieľa. Kooperatívne učenie podľa Konrada a Traubovej (2012, s. 5) 

„predstavuje formu interakcie, pri ktorej si zúčastnené osoby v spoločnej a 

vzájomnej výmene osvojujú vedomosti a zručnosti“. Pri kooperácii si žiaci 

hlavnú úlohu rozdelia na čiastkové úlohy a každý z nich nesie 

zodpovednosť za riešenie jemu pridelenej čiastkovej úlohy. Konečný 

výsledok vznikne spojením týchto čiastkových úloh. Na ilustráciu oboch 

pojmov uvádzame nasledujúci príklad. Predpokladajme, že skupine 

žiakov zadáme riešiť konkrétny technický problém analytickou aj 

konštrukčnou metódou. Potom pri kooperácii jeden žiak rieši problém 

analyticky a iný konštrukčne. Skupina predloží spoločné riešenie zložené 

z oboch častí. Každý diel riešia jednotlivci samostatne. Pri kolaborácii sa 

všetci členovia skupiny zapájajú aj do analytického aj do konštrukčného 

riešenia úlohy. Pre učiteľa to znamená, že individuálnym prístupom 

objavuje a usmerňuje rozvoj schopností jednotlivcov a pritom riadi 

tvorivú prácu kolektívu. Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh a 

spoluzodpovednosť za pracovné výsledky majú hlboký výchovný 

význam. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a radosť 

zo samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny vzťah žiaka k 
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predmetu. Preto k ťažiskovým metódam kolaborácie patria tie, ktoré sú 

schopné rozvíjať skúsenosť, pocity, emócie, postoje, schopnosti a 

zručnosti žiakov. Aktivizujúce metódy podnecujú žiakov k vlastnej práci, 

k vlastnému aktívnemu prístupu a k samostatnému učeniu sa a rozvoju 

kľúčových kompetencií (Dillenbourg a kol. 1995; Hanuliaková 2015; 

Oľšavská 2014). 

 V diskusiách zaoberajúcich sa kolaboratívnym vyučovaním 

v dielach Panitza (1996) sa na kolaboráciu nazerá skôr ako na filozofiu 

učenia, nie ako na metódu, ktorá poskytuje rozšírený počet spôsobov 

vyučovania. Umožňuje učenie v zmysle ťažiť zo zdravej výmeny 

myšlienok v prostredí definovanom vzájomným rešpektom a spoločným 

záujmom o tému. V bežnom živote využívame túto filozofiu v 

komunitných skupinách, v rodinách, pri rokovania s inými ľuďmi a pod.  

 V súvislosti s kolaboratívnym učením v teoretických rozpravách 

zaznamenávame príbuzný termín CSCL (Computer Supported 

Collaborative Learning), ktorý možno preložiť ako kolaboratívne učenie 

s podporou IKT. Vzťahuje sa na špecifický prístup v rámci využívania IKT 

vo vzdelávaní. CSCL systémy sa vyznačujú nasledovnými vlastnosťami: 

a) ich cieľom je podporiť spoluprácu žiakov pri učení a tým 

zefektívniť proces vzdelávania, 

b) sú založené na predpoklade, že počítačové technológie môžu 

podporiť a zjednodušiť skupinové činnosti spôsobom, akým to 

nemožno dosiahnuť pri priamej komunikácii, nie sú však 

navrhnuté preto, aby ju úplne nahradili, 

c) sú určené pre použitie viacerými užívateľmi pracujúcimi buď na 

jednej pracovnej stanici alebo na viacerých zosieťovaných 

počítačoch (Molnár 2003). 
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 Mnoho kompetencií človek získava prostredníctvom svojej 

aktívnej existencie v spoločnosti. Vyučovanie má v sebe spájať spoločné 

získavanie a vzájomnú distribúciu poznatkov, možnosti spolupráce, 

súťaživosti, analýzy a syntézy na vyššej úrovni, potrebu 

obhájenia/vysvetlenia svojej kolaboratívnej aktivity iným členom, 

demokraciu a zodpovednosť v prispievaní. Je dobré, ak sa takéto 

vyučovanie spojí s možnosťou využívať IKT v plnom rozsahu priamo 

každým žiakom. Vyššia technologická úroveň prostriedkov vyučovania 

potom umožňuje pozitívny efekt aj v konkrétnych výsledkoch 

vzdelávania.  

 Kolaboratívne interaktívne vyučovanie sa v súčasnosti radí k 

aktuálnym trendom v metódach vyučovania, keďže umožňuje aplikáciu 

všetkých vyššie uvádzaných prístupov vo vzdelávaní a úzko súvisí 

s využívaním interaktívnych výučbových systémov v pedagogickej praxi 

(Mercer et al. 2010). 

 V ďalších častiach monografie sa venujeme najmä tým výučbovým 

systémov, ktoré sú maximálne využiteľné vo výučbe. 
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4 INTERAKTÍVNE VÝUČBOVÉ SYSTÉMY 

 

 Informačné a komunikačné technológie (IKT) sa stali bežnou 

súčasťou nášho každodenného života a existenciu bez nich si vieme 

predstaviť už len veľmi ťažko. Ich neustály rozvoj prináša zmeny aj do 

oblasti vzdelávania, kde interaktívne technológie významným spôsobom 

inovujú vyučovací proces a stávajú sa čoraz populárnejšími. Dôkazom 

toho je i fakt, že na školách pribúdajú multimediálne učebne, virtuálne 

triedy, digitálne knižnice, elektronické knihy a pomôcky. Práca v týchto 

učebniach, rovnako aj používanie danej techniky a pomôcok kladie stále 

vyššie nároky na prácu pedagóga, ktorý musí kontinuálne rozvíjať svoje 

zručnosti, profesijné kompetencie, stále na sebe pracovať a celoživotne 

sa vzdelávať (Brečka 2014; Depešová, Tureková a Bánesz 2015; Hašková 

2014; Magová a kol. 2016; Lomnický a kol. 2017). 

 

4.1  Digitálne technológie a IKT vo vzdelávaní  

 

 Zounek a Šeďová (2009) do skupiny informačných a 

komunikačných technológií zahŕňajú prostriedky modernej 

audiovizuálnej techniky a digitálne technológie, ktoré sú založené na 

počítačoch a telekomunikačných službách, umožňujúce používateľom v 

maximálnej možnej miere sprístupňovať informácie a ďalej s nimi 

pracovať (napr. internet, interaktívna tabuľa, digitálna kamera), a 

rôznymi formami komunikovať (napr. e-mail). Pod skratkou IKT sa teda 

rozumejú všetky technológie používané na komunikáciu a prácu s 

informáciami. Koncept informačných technológií (IT) bol doplnený o 

prvok komunikácie, kedy medzi sebou začali komunikovať jednotlivé 
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počítače či uzatvorené siete. IKT však nie sú iba hardvérové prvky 

(počítače, servery), ale tiež softvérové vybavenie (operačné systémy, 

sieťové protokoly, internetové vyhľadávače atď.). Kalaš (2011, s. 131) 

charakterizuje IKT nasledovne: „Skratkou IKT  väčšinou označujeme 

široký súbor prostriedkov, postupov, znalostí, používaných na spracovanie 

a komunikáciu informácií. V oblasti vzdelávania máme na mysli špeciálne 

výpočtové a komunikačné prostriedky, postupy a informačné zdroje, ktoré 

podporujú výučbu, poznávací proces a ďalšie vzdelávacie aktivity.“  

 V súvislosti s riešenou problematikou sa stotožňujeme s názorom 

Brestenskej (2010), ktorá o informačných a komunikačných 

technológiách v nadväznosti na výchovu a vzdelávanie hovorí 

nasledovné: „Informačné a komunikačné technológie patria do rúk deťom, 

pretože im poskytujú jedinečné príležitosti pre nové, aktuálne a atraktívne 

učenie sa, príležitosti pre skúmanie, komunikáciu a objavovanie veľkých 

myšlienok“. Bobot a Jakubeková (2012) uvádzajú, že včlenenie IKT do 

edukácie významne pomáha rozvoju konštruktivistického vzdelávania, 

pri ktorom žiak sám dospieva k poznaniu. Pojem IKT sa na úrovni 

Európskej komisie nahrádza pojmom digitálne technológie. Pojem IKT 

príliš akcentuje slová informácie a komunikácia, čím zužuje význam 

pojmu. Pojem digitálne technológie takéto obmedzenie nemá a tým dáva 

väčší priestor na definíciu digitálnych technológií ako prostriedkov na 

skúmanie, objavovanie a tvorenie. 

 Hlavnou úlohou školy je pripraviť žiakov nie pre súčasnosť ale pre 

budúcnosť. Vzdelávanie musí odrážať vývoj spoločenských potrieb a 

požiadavky trhu. Školstvo sa dnes viac ako kedykoľvek predtým opiera 

o moderné technológie a aktivizujúce metódy výučby, čomu nasvedčuje 

aj skutočnosť, že MŠVVŠ SR schválilo v apríli 2013 „Koncepciu 
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informatizácie rezortu školstva do roku 2020 - Digipedia 2020“. Hlavným 

cieľom tohto programu je priniesť žiakom, učiteľom a rodičom moderný 

spôsob vzdelávania, ktorý zodpovedá svetovým trendom. Vo 

všeobecnosti ide o program digitalizácie školstva, ktorý stanovuje 

rámce, priority a ciele, kam by sa malo Slovensko postupne dostať v 

oblasti využívania informačných a komunikačných technológií vo 

vzdelávaní. Na plnení zámerov tohto programu, ktorých súčasťou je aj 

zabezpečenie vybavenosti škôl digitálnymi technológiami, sa podieľalo 

už niekoľko národných projektov, ako napr. Infovek, Planéta vedomostí, 

Moderné vzdelávanie, Digiškola a iné. Medzi ich hlavné ciele boli 

zaradené:     

• premena tradičného vzdelávania na moderné vzdelávanie, v 

ktorom je výchovno-vzdelávací proces zameraný na aktívne 

učenie sa a rozvoj tvorivých zručností žiakov, 

• zmena obsahu vzdelávania a prípravy učiteľov a zmena metód 

výchovy, 

• rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti žiakov a učiteľov, 

• budovanie hardvérovej infraštruktúry škôl (aby školy boli 

vybavené počítačmi, notebookmi, interaktívnymi tabuľami, atď.), 

• zabezpečenie prístupu k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, 

• zriadenie Centrálneho informačného portálu rezortu školstva 

iEDU (rezortná komunikačná štruktúra pre komunikáciu a 

sprístupňovanie údajov medzi jednotlivými školami), 

• intenzívna digitalizácia učebného obsahu (MŠVVŠ SR 2009). 

 Dnešní žiaci berú digitálne technológie ako bežnú súčasť všetkých 

oblastí života. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu je preto 
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potrebné zabezpečovať ich uplatnenie prostredníctvom adekvátnych 

vzdelávacích platforiem.  

 

4.2  Vzdelávacie platformy  

 

 Platforma je zvyčajne definovaná vo všeobecnom slova zmysle 

ako akákoľvek báza technológií, na ktoré sú postavené ďalšie 

technológie alebo procesy. Podstatou je, že platforma nie je uzavretá, 

pretože vytvára podporu iných technológií alebo aplikácií.  

 Výučbovou platformou rozumieme integrovanú sadu 

interaktívnych online a offline služieb, ktoré poskytujú učiteľom, 

žiakom, rodičom a ostatným osobám podieľajúcim sa na vzdelávaní, 

informácie, nástroje a prostriedky na podporu, rozvoj  a riadenie 

vzdelávania. Pojem výučbová platforma zahŕňa aj používateľské 

výučbové prostredie (PVP). BECTA (British Education Communication 

Technology Agency) ju popisuje ako súbor nástrojov, ktoré 

bezproblémovo pracujú dohromady s cieľom poskytnúť žiakom 

konkrétnu vzdelávaciu skúsenosť, prostredníctvom zjednotenia 

výučbovej teórie a praxe, technológie a obsahu. Vzdelávacou platformou 

tak môžeme chápať virtuálne výučbové prostredie (VVP) alebo Learning 

Management System (LMS) ďalšej generácie využívaný vzdelávacími 

inštitúciami. Hlavným rozdielom je, že VVP a LMS sú zjednodušene 

povedané aplikáciami, zatiaľ čo výučbové platformy môžeme skôr 

prirovnať k operačným systémom, na ktorých môžu fungovať rôzne 

vzdelávacie webové aplikácie (BECTA 2010). 

 Charakteristiky výučbových platforiem možno zhrnúť do 

nasledujúcich bodov: 
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1. Výučbové platformy sú technológie ďalšej generácie systémov pre 

riadenie vzdelávania (LMS). 

2. Fungujú najčastejšie na princípe SaS (softvér ako služba), 

založené na verejnom alebo súkromnom cloude. Nemali by byť 

vnímané ako podnikové aplikácie, mali by byť prispôsobené 

konkrétnej inštitúcii, pričom k dispozícii je spoločná platforma, 

ktorá podporuje viacero používateľov, využíva zdieľané 

technológie, databázy a aplikácie webových služieb. 

3. Sú určené k podpore a spolupráci medzi viacerými výučbovými a 

sociálnymi sieťovými aplikáciami a fungujú nielen ako rozšírenie 

používaného systému ale ako samostatné riešenie. 

4. Sú navrhnuté pre žiaka, pričom sú udržiavané počas celého 

výučbového cyklu. Žiaci nemajú len vopred preddefinované role s 

úrovňou prístupu ku každému kurzu, ale sú ústrednými aktérmi 

v rámci návrhu celého systému. 

5. Sú sociálnej povahy, podporujú spojenie medzi žiakmi a 

prispôsobenie obsahu na základe potrieb žiaka. 

6. Zahŕňajú vstavané analytické nástroje založené na zlúčení dát 

učiacich sa v rámci kurzov, medzi inštitúciami, ale aj mimo 

inštitúcie. 

7. Pri hľadaní výučbového obsahu umožňujú využívať 

používateľsky generovaný obsah aj od ostatných žiakov. 

 Na základe výskumov britskej agentúry pre komunikáciu 

a technológie vo vzdelávaní (BECTA 2010) boli identifikované 

nasledovné výhody plynúce z efektívneho využívania výučbových 

platforiem a súvisiacich technológií: 
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• zdokonalenie organizácie poskytovania informácií a komunikácie 

v celej škole, 

• zvyšujúce sa zapojenie rodičov a podpora učenia sa žiakov doma, 

• zvýšené príležitosti pre nezávislé a individualizované učenie, 

• zlepšenie dostupnosti, kvality, relevantnosti a množstva 

výučbových zdrojov, 

• zdokonalenie procesov monitorovania a hodnotenia učenia 

a vyučovania, 

• zvýšenie množstva príležitostí pre spoluprácu pri učení 

a interakciu, 

• posilnenie digitálnych zdrojov, 

• efektívnejšie využitie času učiteľov, 

• účinné, strategické vedenie a riadenie výučby, 

• podpora a začlenenie ďalších vzdelávacích potrieb, 

• zlepšenie riadenia dochádzky a správania žiakov, 

• budovanie školskej komunity a identity. 

 Keďže hovoríme o komplexnom systéme, v ďalších častiach práce 

sa budeme zaoberať konkrétnymi technológiami, ktoré môžu byť jeho 

súčasťou. 

 

4.3  Systémy s priamo riadenou interaktivitou učiteľa a žiaka 

  

 Systémy s priamo riadenou interaktivitou učiteľa a žiaka majú v 

dnešnom vyučovaní nezastupiteľné miesto. Medzi takéto systémy patrí 

aj systém prezentácie s priamou interaktivitou učiteľa a riadenou 

priamou interaktivitou žiakov (SPSPI), ktorý možno využiť v 
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kolaboratívnom (triednom, skupinovom) vyučovaní na vyučovanie 

matematiky, techniky, fyziky, ale aj jazykov, literatúry a iných 

predmetov. S malými nákladmi (oproti učebni plne vybavenej počítačmi) 

sa dá dosiahnuť rozvoj jednotlivých kompetencií žiakov na základe ich 

priamej interaktivity v ľubovoľných výučbových aktivitách 

využívajúcich výpočtovú techniku. 

 Uvádzaný systém sa začal na Slovensku využívať približne v roku 

2011 na realizáciu interaktívneho kolaboratívneho vyučovania vo 

vybraných školách primárneho stupňa vzdelávania. Žiaci nepíšu na 

tabuľu ale priamo z lavice po aktivovaní vstupu učiteľom alebo 

spolužiakom za pomoci klávesníc a myší. Dostávajú tak možnosť zapojiť 

sa do tvorby novovznikajúceho celku, ktorý vidia v projekcii na plátne 

alebo na interaktívnej tabuli. Vzhľadom na ozvučenie celého systému je 

možné použiť aj nahrávky k učebniciam spustené priamo z počítača. 

Súčasne pomocou datavideoprojektora môžu žiaci vidieť zadania úloh, 

pričom poverení žiaci môžu vpisovať do textu zadania svoje odpovede. 

Pri riešení úloh sa žiaci takto postupne striedajú. Systém je možné 

využívať aj na spustenie filmov, animácií, videosekvencií a pod. 

Bezdrôtová myš učiteľovi umožňuje riadenie práce žiakov aj v prípade 

potreby jeho prítomnosti pri jednotlivých žiakoch na ich mieste. 

 Najvýznamnejším faktorom podčiarkujúcim význam daného 

systému je sprostredkovaná interaktivita, pretože žiaci majú väčšiu 

možnosť stať sa spolutvorcami vyučovacej hodiny. Učiteľ na hodine je 

činiteľom, ktorý podporuje, motivuje, organizuje a povzbudzuje žiakov k 

samostatnosti, k spoluúčasti, k aktivite. S použitím rôznych prostriedkov 

je väčšia možnosť prejaviť svoju individualitu, lebo žiak môže na každú 
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hodinu priniesť svoj príspevok v rôznej forme, čo mu umožňuje daná 

technológia. Tento systém vzdelávania: 

• umožňuje využitie interaktívneho prístupu učiteľa; 

• umožňuje využiť riadený plnohodnotný priamy interaktívny 

prístup žiakov zo svojho miesta. Žiak nemusí ísť k počítaču, 

možnosť interaktivity prichádza pred žiaka; 

• umožňuje využiť efektívne metódy interaktívnej spolupráce vo 

vyučovaní (napr.: individuálne súťaženie, skupinové súťaženie, 

tímovú spoluprácu); 

• zvyšuje efektívne využitie času. Žiaci môžu plnohodnotne 

reagovať priamo zo svojho miesta; 

• umožňuje vysokú mieru interaktivity žiakov so zníženou 

pohyblivosťou, prípadne s inými podobnými problémami; 

• použitím viac zobrazovačov v paralelnom režime zobrazovania 

umožní interaktívne spolupracovať aj slabo vidiacim žiakom; 

• umožňuje interaktívne (aj žiakom) využiť akékoľvek programové 

výučbové prostriedky, ktoré používajú k svojej činnosti, ovládané 

elektronickou myšou a klávesnicou; 

• umožňuje s použitím rozšíreného programového vybavenia 

využitie hlasovacích možností na zisťovanie účasti, prihlasovania, 

pozornosti, pochopenia, hodnotenia; 

• umožňuje získavanie hodnotení zadávaním úloh a prevzatím 

individuálnych odpovedí; 

• je podstatne menej nákladný ako funkčne podobný systém 

realizovaný počítačovou sieťou (napr. terminálový server); 
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• má v podstate menšiu spotrebu elektrickej energie než 

interaktívne vyučovanie v počítačmi vybavenej učebni; 

• vyučujúcemu umožňuje byť stále (aj pri vlastnej aktivite) v pozícii 

tvárou v tvár žiakom, čo zabezpečuje ľahšiu komunikáciu so 

žiakmi; 

• vyučujúcemu umožňuje hocikedy zasiahnuť aj pri priamej aktivite 

žiaka v SPSPI a prostredníctvom svojho zariadenia mu vypomôcť; 

• umožňuje (ak je počítač systému pripojený na internet) využiť 

nové prostriedky komunikácie, napr. spôsob zadávania úloh do 

cloudov; 

• je možné využiť aj v kolaboratívnej aktivite vzdialených klientov 

siete; 

• umožňuje využitie akéhokoľvek programového vybavenia na 

základe jednej licencie na jeden počítač; 

• umožňuje školám využitie programov a dát z otvorených zdrojov, 

teda bezplatných licencií. 

 Systém je riadený základným programovým vybavením, ktoré 

zabezpečuje základnú funkčnosť systému: 

• aktivácia individuálneho žiackeho pracoviska, 

• odovzdanie aktivity inému žiackemu pracovisku, 

• odobratie aktivity žiackeho pracoviska, 

• vzájomné odovzdanie aktivity inému žiackemu pracovisku 

(prepínanie interaktivity) (SPSPI 2011). 

 Súčasný trend na trhu s digitálnymi technológiami potvrdzuje 

vyššie uvádzané výhody daného systému ako aj  globálny prechod od 

používania stolových počítačov k masívnejšiemu využívaniu mobilných 
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zariadení. Rozvoj najmodernejších technológií na podporu výučby tak 

smeruje k využívaniu kvalitne spracovaného digitálneho vzdelávacieho 

obsahu. 

  

4.4  Mobilné technológie vo vzdelávaní 

 

 Mobilné technológie prešli v posledných rokoch výraznými 

zmenami, stali sa fenoménom dnešnej doby a sú čoraz populárnejšie.  

V minulosti sa mobilné technológie používali predovšetkým na prenos a 

vzájomnú výmenu informácií medzi ľuďmi, čiže na komunikáciu.  

V dnešnej dobe tieto technológie predstavujú už viacúčelové zariadenia, 

ktoré okrem komunikácie umožňujú aj počúvanie hudby, fotografovanie, 

surfovanie po internete atď. Svojimi funkciami sa mobilné technológie 

vyrovnávajú počítačom, čím sa zvyšuje aj ich potenciál využitia vo 

vyučovaní. 

 Pre učenie s podporou mobilných technológií (predovšetkým 

mobilných telefónov alebo tabletov) sa u nás i vo svete používa termín 

mobile learning, alebo m-learning, čo v preklade chápeme ako 

„mobilnými technológiami podporované učenie“. Mobilné vzdelávanie sa 

odlišuje od elektronického vzdelávania predovšetkým z hľadiska 

technických parametrov použitých zariadení. Konkrétne mobilné 

zariadenia majú menšiu obrazovku, menší rozsah pamäte a menšie 

úložisko. Niektorí autori chápu mobilné vzdelávanie ako rozšírenie 

elektronického vzdelávania, respektíve ako špeciálnu formu 

elektronického vzdelávania (Dőring 2006).  Sharples (2006) však tvrdí, 

že podstata mobilného vzdelávania nie je len vo vzdelávaní 

uskutočňovaného prostredníctvom mobilných zariadení, ale v tom, že 
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vytvára príležitosti pre učenie sa v súvislostiach, kontextoch, miestach, 

na ktorých sa práve nachádzame. Mobilné vzdelávanie môžeme teda 

definovať ako vzdelávanie v priestore a v čase, s využitím technológií v 

rôznorodosti tém a v práci s rôznymi skupinami - od detí až po 

dospelých.   

 Kukulska a Traxler (2005) popisujú mobilné vzdelávanie ako 

nový spôsob vyučovania, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom 

mobilných zariadení, ktoré robia vyučovanie spontánnym, osobným a 

zaujímavejším. Podľa týchto autorov podstata mobilného vzdelávania 

spočíva v tom, že umožňuje žiakom zapojiť sa do vzdelávacích aktivít bez 

akéhokoľvek obmedzenia, či už v triede, vonku alebo na rôznych 

miestach. Typickými mobilnými zariadeniami sú mobilné telefóny - 

smartfóny, osobný digitálny asistent (PDA – personal digital assistant), 

tablety, osobné multimediálne prehrávače, notebooky. Ako uvádza 

Schofield (2011) mobilné zariadenia môžeme využiť pri rôznych 

vzdelávacích aktivitách ako napr. zber a analýza informácií, čítanie s 

porozumením, rôzne hry a simulácie, aplikácie, obrázky, videonahrávky, 

učenie sa v súvislostiach a pod. V súvislosti s uvedeným Neumajer 

(2015) konštatuje, že mobilné technológie sú vo vyučovaní pozitívnym 

prínosom a v priebehu vyučovania ovplyvňujú viaceré zložky: 

• personalizáciu učenia (personalizáciu nielen vlastného zariadenia 

ale i jeho využitie pri učení a vyučovaní, s čím súvisí aj väčšia 

orientácia na žiaka a jeho zodpovednosť za vlastné učenie), 

• zvýšenie angažovanosti žiakov, 

• rozšírenie a zvýšenie participácie žiakov v rôznych učebných 

aktivitách (to môže byť podporené práve mobilitou zariadenia), 
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• hodnotenie a spätnú väzbu (automatická spätná väzba 

poskytovaná vzdelávacou aplikáciou, ale i spätná väzba od učiteľa, 

ktorá môže byť okamžite prístupná), 

• zvyšovanie digitálnej gramotnosti (využívaním mobilných 

technológií v rôznych učebných činnostiach a pri rôznych úlohách 

narastá i miera osvojenia nových vedomostí, zručností a 

schopností),  

• efektivitu vyučovania.  

 Z mobilných technológií sa v súčasnosti dostáva do popredia 

najmä tablet, ktorý sa čoraz viac uplatňuje i vo vyučovacom procese. 

Dôkazom toho je podporovanie implementácie tabletov do vzdelávacích 

systémov v štátoch celého rozvinutého sveta. Tablet je mobilný počítač s 

integrovaným dotykovým displejom, prostredníctvom ktorého je 

zároveň i ovládaný. Neumajer (2015) medzi hlavné prínosy jeho 

používania vo vyučovaní zaraďuje: 

• tablety umožňujú učenie prostredníctvom nástrojov, ktoré sú pre 

žiakov prirodzené a bežné, 

• individuálne učenie môže byť s týmito zariadeniami 

jednoduchšie, 

• prostredníctvom tabletov je možné do vyučovania začleňovať 

množstvo inovatívnych výučbových aktivít, 

• práca s tabletmi rozvíja digitálnu gramotnosť žiakov, 

• tablety môžu zvyšovať záujem rodičov o dianie v škole, 

• tablety majú potenciál navodiť v školách zmeny vo výučbe. 

 Tablet pomáha k rozvoju zrakového vnímania, pamäti, 

pozornosti, prispieva k rozvoju fantázie, predstavivosti, sústredenia, 
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slovnej zásoby, ale vplýva aj na rozvoj rozumových schopností ako sú: 

kategorizácia, zovšeobecnenie a abstrakcia či rozvoj jemnej motoriky, 

priestorovej orientácie, časových predstáv (Šofranková 2013). Tablet 

ako didaktický prostriedok ovplyvňuje viaceré zložky edukačného 

procesu a zároveň podporuje rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré sú 

nevyhnutné pre život v 21. storočí (Obrázok 4). 

 

 

Obrázok 4 Tablet ako podporný prostriedok vyučovania (Jančiová 2016) 

 Dôležité je však reálne zvážiť aj negatívne účinky využívania 

tabletov vo vyučovaní. Na základe rozhovorov s učiteľmi a pozorovaní 

modelových hodín Kantoríková (2015) uvádza nasledovné: 

• Nedostatok aplikácií v slovenskom jazyku - viacerí učitelia sa 

zhodli, že najviac im chýbajú aplikácie v slovenskom jazyku, 

pretože učitelia a žiaci majú s anglickým jazykom problém a tiež 

sa tieto aplikácie nezhodujú so slovenským vzdelávacím plánom. 

• Prístup k hrám a nevhodnému obsahu - učitelia dokážu zabrániť 

spusteniu hier počas vyučovania, avšak nedokážu zabrániť 

spusteniu hier alebo prístupu na internet počas prestávok. 
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• Zhoršenie písma - ak žiaci netrénujú písanie v zošite a málo píšu, 

písmo sa im zhorší. 

• Práca s tabletom celú vyučovaciu hodinu - mnohí učitelia uviedli, 

že nie je vhodné pracovať iba s tabletmi ale je potrebné na 

vyučovaní striedať a prepájať prácu aj s klasickými metódami. 

• Vyučovacia hodina je krátka - učitelia uviedli, že by bolo vhodné 

zaviesť tzv. blokové hodiny, aby mohli využiť všetky možnosti, 

ktoré tablety ponúkajú. 

• Technické problémy.  

 Vzhľadom na to, že mobilné vzdelávanie podporuje distribúciu 

vzdelávacích obsahov a komunikáciu medzi učiacimi sa, môže sa 

aplikovať aj pri kolaboratívnom učení, počas ktorého môžu skupiny 

žiakov realizovať výmenu informácií a diskutovať podľa potreby 

kedykoľvek a kdekoľvek, napr. v on-line diskusných fórach. Učenie vo 

veľkých skupinách prostredníctvom tabletu umožňuje interaktivitu, 

zvýšenú aktivitu žiakov a riadenie priebehu vyučovacej hodiny pomocou 

kladenia otázok a spätnej väzby. 

 Neustály nárast a inovácia techniky, rozširovanie využívania 

mobilných zariadení, zlepšenie infraštruktúry bezdrôtových spojení 

menia nielen naše komunikačné zvyky, ale otvárajú nové možnosti pre 

vzdelávanie. V súčasnosti je mobilné vzdelávanie prostredníctvom 

uplatňovania moderných informačno-komunikačných technológií 

nevyhnutnou súčasťou, dokonca až potrebou aktuálneho edukačného 

procesu. 
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4.5  Interaktívne tabuľové systémy 

 

 Okrem už spomínaných vzdelávacích platforiem, systémov s 

riadenou interaktivitou, mobilných technológií a pod. sa v posledných 

rokoch vo vyučovaní do popredia dostali najmä interaktívne tabule. Na 

vzdelávacie účely sú používané vo všetkých vyspelých krajinách sveta a 

v rozpätí predošlých desiatich rokov sa postupne etablovali aj 

v slovenských školách počnúc materskými až po univerzity. Definícií 

charakterizujúcich interaktívnu tabuľu ako materiálny didaktický 

prostriedok vo vyučovaní je viacero. V nasledujúcich častiach v krátkosti 

načrtávame náhľady niektorých autorov na túto problematiku. 

 Dostál (2009) o interaktívnej tabuli píše: „Interaktívna tabuľa je 

dotykovo senzitívna plocha, prostredníctvom ktorej prebieha vzájomná 

komunikácia medzi užívateľom a počítačom s cieľom zabezpečiť 

maximálnu možnú mieru názornosti zobrazovaného obsahu.“ Tóblová a 

Tináková (2010) uvádzajú, že interaktívna tabuľa kombinuje výhody 

klasickej tabule, dotykovej obrazovky a počítača v jednom. Po 

jednoduchom prepojení USB káblom tabuľa sníma pohyby 

interaktívneho pera, gumy alebo prsta a prenáša ich priamo do počítača. 

 Interaktívnu tabuľu môžeme v širšom ponímaní chápať ako 

elektronickú dotykovo senzitívnu projekčnú plochu, ktorá je prepojená 

s počítačom a datavideoprojektorom premietajúcim obraz z počítača na 

jej povrch, kde prebieha pomocou prsta, elektronického pera, 

špeciálneho ukazovátka, alebo ďalších nástrojov vzájomná interakcia 

medzi užívateľom a daným systémom prostredníctvom softvéru k 

interaktívnej tabuli a jednotlivých aplikácií počítača za účelom 

dosiahnutia maximálnej názornosti prezentovaného obsahu najmä za 
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pomoci multimédií (ako sú interaktívne animácie, videosekvencie, zvuky 

atď.) a ďalších špecifických nástrojov tabule. Z užšieho hľadiska sa dá 

interaktívna tabuľa chápať ako materiálny didaktický prostriedok 

určený na vzdelávacie účely. Môžeme ju považovať za základ 

interaktívnej učebne t. j. systému tvoreného počítačom, 

datavideoprojektorom a tabuľou (Obrázok 5), ktorý predstavuje prvý 

typ technológie vzdelávania vhodnej pre celotriednu interakciu (Brečka 

2014). 

 

 

Obrázok 5 Schéma pripojenia interaktívnej tabule (Ďuriš, Pavelka a kol. 2015)  

 

 Pre označovanie interaktívnej tabule sa v našich podmienkach 

zaužívala skratka IWB z anglického „Interactive Whiteboard“, a to aj 

z dôvodu, že skratkou IT sú u nás primárne označované informačné 

technológie. 
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 Hlavný prínos IWB spočíva v zjednodušení a zefektívnení 

prípravy učiteľa na vyučovaciu hodinu, v lepšej názornosti prezentácie, 

v možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na 

diaľku. Tabuľa slúži ako prezentačný nástroj, ale aj ako vstupné 

zariadenie celého systému. Na rozdiel od bežnej prezentácie učebnej 

látky môže učiteľ v priebehu výkladu do projekcie graficky vstupovať, 

zvýrazňovať, doplňovať dôležité stránky preberanej látky či 

bezprostredne aktivovať ďalšie informačné zdroje v počítači alebo na 

internete. Najdôležitejším faktom je, že IWB umožňuje aktívne zapojiť 

všetkých žiakov. Pomocou elektronického pera, môžu doplňovať údaje, 

premiestňovať obrázky, maľovať, rysovať a pod. Je možné ju využiť aj 

pri skúšaní. V kombinácii s prezentáciou, v ktorej je možné použiť 

prakticky všetky predstaviteľné multimediálne prvky (obrázky, grafy, 

mapy, animácie, zvuk, videosekvencie), alebo s inými výučbovými 

programami sa možnosti tejto techniky znásobia (Brečka a Olekšáková 

2013).  

 Interaktívna tabuľa patrí do používateľskej skupiny digitálnych 

technológií názorného interaktívneho spôsobu vyučovania. Takto 

špecifikované zariadenie má nasledovné výhody a nevýhody. 

Výhody interaktívnej tabule:  

• zvýšená motivácia žiakov k učeniu, 

• bezprašnosť a čistota v triede, 

• rýchla dostupnosť rôznych médií, 

• zlepšenie vlastnej digitálnej gramotnosti, 

• dlhšie udržanie pozornosti žiakov na vyučovacej hodine, 

• aktívne zapojenie žiakov do výučby, 
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• podpora samostatnej práce žiakov, 

• získanie okamžitej spätnej väzby (interaktivita) ako pre žiaka tak 

aj pre učiteľa, 

• možnosť spolupráce žiakov na spoločnej úlohe, 

• zlepšenie dynamiky výchovno-vzdelávacieho procesu, 

• skvalitnenie pedagogickej zásady názornosti, 

• ľahké uloženie poznámok písaných v priebehu vyučovacej 

hodiny,  

• možnosť opakovaného využitia vytvorených materiálov a ich 

rýchla aktualizácia, 

• univerzálnosť využiteľnosti učebných pomôcok v MŠ, ZŠ, SŠ, ako 

aj na VŠ, 

• podpora rozdielnych učebných štýlov žiakov, 

• možnosť vytvárať asociácie pre rôzny typy inteligencie a viesť tak 

k vytvoreniu trvalejších spojov učiva, 

• podpora aktívneho učenia sa, 

• interaktívny softvér umožňuje vytváranie interaktívnych 

prezentácií, 

• v procese poznávania je pri jej používaní zapojených viac zmyslov 

(zrak, sluch, hmat), čím sa zvyšuje didaktická účinnosť 

vzdelávania, 

• z hľadiska možnosti zaznamenávania priebehu úloh dáva priestor 

učiteľovi na hĺbkovú didaktickú analýzu vyučovania, 

• možnosť používať doplnkové zariadenia napr. tablet, hlasovacie 

zariadenia. 
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Nevýhody interaktívnej tabule:  

• nedostatok vopred vytvorených učebných materiálov, 

• časovo náročná príprava učebných materiálov, 

• častým používaním IWB sa stráca u žiakov záujem a nastáva útlm, 

• bezslovná mechanická činnosť žiakov pri riešení úloh, 

• nekompatibilita interaktívnych softvérov,  

• finančná náročnosť, 

• technické problémy, 

• chýbajúce adekvátne školenia učiteľov, 

• potreba občasnej kalibrácie, 

• ak je povolený vzdialený prístup, stáva sa, že niektorí žiaci majú 

tendenciu posielať rušivé poznámky alebo kresby na pracovnú 

plochu, 

• umožňujú učiteľom zaraďovať do výučby väčšie množstvo 

informácií, čo môže viesť k preťažovaniu žiakov, 

• pri dlhodobom používaní možná únava očí a bolesti hlavy (Ďuriš, 

Pavelka a kol. 2015) . 

 Interaktívna tabuľa a k nej prislúchajúci špecifický softvér pre 

multimediálne interaktívne vyučovanie má vysoký potenciál najmä 

názornosti a zážitkového interaktívneho učenia. Horváthová (2011) 

v tejto súvislosti uvádza, že multimédiá sú integrujúcou technológiou, 

využívajúcou digitálne postupy na získavanie, spracovanie, ukladanie 

a distribúciu rôznych foriem informácií, ktorá významným spôsobom 

ovplyvňuje možnosti informovania ľudí. Nutnou podmienkou pre 

zabezpečenie multimediálnosti obsahu je možnosť interakcie. Žiak do 

určitej miery vstupuje do aplikácie a má možnosť jej chod ovplyvňovať. 
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Prieniky jednotlivých množín médií (Obrázok 6) vytvárajú multimédia 

rôzneho obsahu. 

 
Obrázok 6 Druhy médií (Hrabčák 2008) 

 

 Interaktívna tabuľa a kvalitná multimediálna prezentácia 

vytvárajú tvorivé prostredie, ktoré môže pozitívne ovplyvniť vyučovanie 

technických predmetov. Za pomoci multimediálnych prvkov simuluje, 

zreálňuje a umožňuje hlbšie analyzovať a pochopiť preberané učivo 

žiakmi oproti tradičnému vyučovaniu, prostredníctvom vytvárania 

reálnych predstáv napr. o činnosti a princípe strojového zariadenia 

alebo o činnosti uzatvoreného elektrického obvodu a pod. (Ďuriš, 

Pavelka a kol. 2015). 

 Mnohé výhody, ktoré interaktívna tabuľa má, ju predurčujú na to, 

aby bola prostriedkom modernizácie vyučovania s ohľadom na 

komplexný rozvoj osobnosti žiakov prostredníctvom ich vlastnej 

aktivity. 
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4.5.1 Interaktívne tabule v systéme vzdelávania v Slovenskej 

republike 

 Posledných desať rokov možno považovať za pomerne intenzívne 

v implementácii interaktívnych tabúľ do jednotlivých stupňov 

vzdelávania aj v SR. Za účelom zmapovania používania IWB v procese 

vzdelávania na základných a stredných školách SR a ich vplyvu na kvalitu 

vyučovacieho procesu boli realizované viaceré štúdie, ale doposiaľ len 

jedna z nich ponúka komplexný, reálny obraz o interaktívnych tabuliach 

na slovenských školách. Ide o štúdiu, ktorú vypracovala Pigová (2011) 

na podnet Ústavu informácií a prognóz školstva SR. Na základe jej zistení 

možno konštatovať, že zo 649 sledovaných škôl má vo svojich 

priestoroch aspoň jednu IWB 464 škôl. Z pohľadu vybavenosti škôl sú na 

tom najlepšie gymnáziá, školy s väčším počtom žiakov (nad 500) a obce 

s počtom obyvateľov nad 5000. Počet IWB na školách sa pohyboval od 1 

do 13 kusov. 1 IWB vlastní 35 % škôl, 2-5 kusov interaktívnych tabúľ má 

57 % škôl a viac ako 5 tabúľ sa nachádza u takmer 8 % škôl. Vyššia 

pravdepodobnosť disponovania IWB bola u škôl, ktoré dosahujú vyššiu 

úroveň zapájania sa do projektov.  

 Najpoužívanejšími typmi IWB boli e-Beam, ktoré používalo v čase 

prieskumu 50 % opýtaných škôl, 30 % škôl používa tabuľu Promethean 

ActivBoard, QOMO 16 % a Interwrite 14 %. Ďalšie typy tabúľ boli 

zastúpené v menej ako 10 % škôl. Najčastejšie sú IWB umiestnené v 

odborných učebniach (56 %). Pri kúpe alebo zadovážení IWB až 33 % 

škôl využíva vlastné zdroje, prípadne financie z projektov ako napríklad 

Infovek (15 %), z fondov EÚ (14 %) a z projektov Ministerstva školstva 

vedy, výskumu a športu SR (13,6 %). Ostatné formy financovania 

(zriaďovateľ, dar, zapožičanie a pod.) zvolilo menej ako 10 % škôl. Školy, 
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ktoré doposiaľ nedisponujú žiadnou IWB, ako najčastejší dôvod tejto 

absencie uvádzali nedostatok financií. Financie predstavujú problém až 

pre 94 % škôl.  

 Pozitívnym zistením bolo, že z celkového počtu 937 opýtaných 

učiteľov IWB na vyučovaní používa takmer 70 %. Tí, ktorí túto pomôcku 

nepoužívajú ako najčastejšie dôvody uvádzali absenciu IWB na škole 

(takmer 50 %). 30 % učiteľov nepracuje s interaktívnou tabuľou, pretože 

je umiestnená v miestnosti, kde majú zriedkavý prístup. Iné dôvody 

(nemajú na to čas, nemajú skúsenosti, na vyučovaní ju nepotrebujú a 

pod.) uviedlo necelých 8 % učiteľov.  

 Pigová (2011) sa vo svojej štúdii zamerala aj na zisťovanie 

časového intervalu používania IWB učiteľmi. Z výsledkov prieskumu 

dospela k záveru, že viac ako 50 % učiteľov používa IWB dlhšie ako 1 

rok, pričom 27 % dlhšie ako 2 roky. Menej ako polroka používalo IWB 

takmer 22 % učiteľov. Viac ako 44 % učiteľov používa IWB denne, resp. 

takmer denne, takmer 37 % učiteľov tabuľu používa aspoň raz týždenne 

a viac ako 18 % učiteľov IWB používa menej často.  

 Najčastejším predmetom aplikovania IWB do vyučovania je 

matematika (takmer 20 %), následne cudzie jazyky (16 %) a slovenský 

jazyk (13,5 %). Na vyučovanie odborných predmetov IWB používa len  

8 % učiteľov. Dané zistenie potvrdzuje potrebu vytvorenia takého 

modelu (stratégie) výučby s využitím IWB, ktorý by zohľadňoval 

špecifické aspekty týchto predmetov a tak by napomáhal vytvárať 

podmienky k používaniu IWB, uplatňovaniu a rozvoju kľúčových 

kompetencii žiakov .  

 Interaktívne materiály potrebné pre plnohodnotné používanie 

tabúľ získavajú učitelia vlastnou prípravou (83 % učiteľov), pričom 14 
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% nepoužíva iné materiály okrem vlastných. Aj na základe uvádzaného 

zistenia môžeme poukázať na dôležitosť prípravy vlastných didakticky 

správnych výučbových materiálov s ohľadom na rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov prostredníctvom jednotlivých úloh, ktoré sú 

súčasťou celkovej stratégie výučby. Internet ako zdroj pre tvorbu 

vlastných materiálov využíva 75 % učiteľov, hotové materiály od iných 

kolegov používa takmer 38 % učiteľov. Zdroje, ktoré sú súčasťou 

interaktívneho softvéru tabule, využíva len necelých 30 % učiteľov. Bol 

potvrdený aj predpoklad, že učitelia, ktorí sa na školení učili ako 

využívať IWB v konkrétnom predmete, ju v súčasnosti používajú (71 % 

učiteľov).  

 Z hľadiska využívania IWB je stále alarmujúce, že len necelých  

43 % učiteľov používa aj interaktívny softvér, zatiaľ čo 20 % učiteľov 

stále používa tabuľu len ako projekčnú plochu a 37 % učiteľov ju používa 

ako interaktívny displej počítača. 

 Ako pozitívny trend možno označiť fakt, že s rastúcim počtom a 

úrovňou počítačového vybavenia na školách rastie aj počet škôl, ktoré 

majú IWB. Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa učitelia stretli pri 

práci s IWB, boli technické problémy, nedostatok informácií o 

možnostiach využitia IWB, nízka úroveň používateľských zručností, či 

nedôvera k novej technológii. Medzi ďalšie nevýhody, ktoré učitelia 

uvádzali, patrí tienenie si vlastným telom a únava očí, nemožnosť práce 

dvoch a viacerých žiakov súčasne u starších typov tabúľ, málo tabúľ na 

škole – nedostatočná prístupnosť, nedostatok materiálov. Práve 

nedostatok materiálov predstavuje vážnu prekážku pri zaraďovaní 

interaktívnych prvkov do vyučovania. Túto skutočnosť potvrdzuje 
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ďalšia štúdia (Bagalová 2011) zameraná na prieskum pedagogických 

inovácií.  

 Ďalšou prekážkou uvádzanou učiteľmi pri zaraďovaní 

interaktívnych prvkov do vyučovania je i disciplína žiakov. Aktivizujúce 

interaktívne metódy s väčšou participáciou žiakov sú náročnejšie na 

riadenie triedy a vyžadujú si, aby žiaci mali kompetencie sebariadenia 

a sebadisciplíny. Na druhej strane si však učitelia uvedomujú, že práve 

zaujímavé interaktívne vyučovanie zvyšuje motiváciu žiakov, čím sa dá 

uvádzaný problém z časti obmedziť.  

 Najčastejšími učiteľmi uvádzanými výhodami práce s IWB boli 

bezprašnosť a čistota prostredia v triede, podpora samostatnej práce 

žiakov, zvýšenie príťažlivosti vyučovania, okamžitá spätná väzba 

diagnostikujúca či bolo učivo pochopené, možnosť simulovať javy, ktoré 

by inak žiaci nemali možnosť pozorovať, zjednodušenie prípravy na 

hodinu,  a pod. (Brečka a Olekšáková 2013). 

 Obzvlášť signifikantné pre prax sú výsledky dotazníkového 

šetrenia, ktoré realizovala Pigová (2011) s výskumnou vzorkou 221 

žiakmi zo 72 základných a stredných škôl SR. Používanie IWB na jednom 

predmete potvrdilo 16 % žiakov, na dvoch alebo troch predmetoch 34 % 

žiakov. Používanie tabule na viac ako troch predmetoch potvrdilo 26 % 

žiakov. 24 % žiakov uviedlo, že IWB nepoužívajú na žiadnom predmete. 

Prínosnými poznatkami pre prax sú aj názory žiakov vo vzťahu 

k hodinám, na ktorých používali interaktívnu tabuľu. Až 71 % žiakov je 

toho názoru, že s použitím IWB si dokážu nové učivo lepšie zapamätať, 

69 % žiakov sa dokáže na vysvetľovanú učebnú látku lepšie sústrediť. 

Podľa 58 % žiakov používanie IWB na vyučovacích hodinách vytvára 

možnosť ukázať čo vedia. 35 % žiakov je toho názoru, že odkedy majú v 
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škole IWB, častejšie musia vyhľadávať informácie k riešeniu rôznych 

úloh.  

 V oblasti predprimárneho vzdelávania bol v roku 2013 

realizovaný prieskum so vzorkou 60 pedagógov z 15 vybraných 

materský škôl z okresov Nitra, Levice, Nové Zámky a Šaľa s počtami detí 

od 50 do 150 v jednom zariadení. Na otázku, či využívajú interaktívnu 

tabuľu v edukačných aktivitách detí takmer 80 % respondentov 

odpovedalo, že áno najčastejšie pri rozvíjaní kognitívnych kompetencií 

detí v oblasti matematických predstáv, jazykovej výchovy atď. Väčšina 

materských škôl má interaktívnu tabuľu k dispozícii 2 – 5 rokov, pričom 

až 75 % učiteliek, ktoré s ňou pracujú, ju využíva  aspoň 1 krát v týždni. 

Taktiež rovnaké percento respondentiek ju využíva ako komplexné 

riešenie s používaním aj poskytnutého softvéru k tabuli, pričom 25 % 

opýtaných ju používa len ako premietaciu plochu. Viac ako 60 % učiteliek 

si tvorí vlastné edukačné materiály pre prácu s IWB. Multimediálne 

zdroje čerpajú najmä z galérie, ktoré sú súčasťou softvéru interaktívnej 

tabule a z portálov zaoberajúcich sa problematikou interaktívnych tabúľ. 

Tvorba jedného materiálu im zaberá 3 – 6 hodín práce. Takmer 40 % 

respondentiek sa vyjadrilo, že na tvorbu vlastných edukačných aktivít s 

použitím interaktívnej tabule nemá dostatok času (Brečka 2013). 

 Medzi najčastejšie nedostatky vo vzťahu k vlastnej pripravenosti, 

materiálnemu a technickému zabezpečeniu projektovania edukácie v MŠ 

prostredníctvom interaktívnej tabule uvádzajú učiteľky MŠ podobne ako 

učitelia na ZŠ a SŠ:  

• chýbajúce predchádzajúce zaškolenie, 

• celková nedostatočná zorientovanosť v digitálnych 

technológiách, 
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• chýbajúce poznatky a zručnosti so základným softvérovým 

vybavením počítača, 

• problémy s inštaláciou hardvérových súčastí, 

• chýbajúcu aktualizáciu hardvérových a softvérových súčastí, 

• nepostačujúce vybavenie – staré počítače, 

• nedostatok financií na zakúpenie hotových výučbových 

materiálov, 

• nemožnosť pracovať s interaktívnou tabuľou, aj keď sa v MŠ 

nachádza, 

• skutočnosť, že školenia v rámci kontinuálneho vzdelávania 

prebiehajú na iných typoch interaktívnych tabúľ ako MŠ skutočne 

vlastnia a používajú (Brečka 2013). 

 Z hľadiska používania IWB na jednotlivých stupňoch vzdelávania 

boli aj v ďalších rokoch realizované výskumy, ktoré ale zväčša 

analyzovali ich aplikáciu najmä v rámci konkrétnych odborových 

didaktík predmetov ako sú napr. fyzika, chémia, technika atď. (Kiss 

a Velmovská 2016; Litecká 2015; Ištvánová 2012). Aj z uvedených 

výsledkov štúdií možno konštatovať, že používanie IWB sa stalo na 

väčšine slovenských škôl určitou samozrejmosťou. Hlavné problémy 

aplikácie IWB vyplývajú z neexistujúceho alebo nepostačujúceho 

zaškolenia pedagógov, na základe čoho ešte stále vysoké percento 

učiteľov používa interaktívnu tabuľu len ako projekčnú plochu alebo ako 

interaktívny displej počítača. Určitou bariérou je aj nedostatok hotových 

učebných pomôcok pre IWB, ktoré by boli koncipované podľa 

príslušných vzdelávacích programov. Ďalšie nedostatky vyplývajú z 

absencie akejkoľvek koordinovanej technickej podpory, ktorá pri 



75 

 

postupnej implementácii moderných technických prostriedkov do 

vzdelávania je už na všetkých stupňoch škôl v SR viac ako potrebná. 

 I napriek uvádzaným nedostatkom sa pre učiteľov a žiakov práca 

s interaktívnymi tabuľami stáva bežne používaným efektívnym 

nástrojom k dosahovaniu vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov. 

Pozitívnou skutočnosťou v oblasti aplikácie IWB je i fakt, že rozvoj 

informačnej spoločnosti a technickej politiky sa stali jednou z priorít 

ministerstva školstva ako i vlády Slovenskej republiky, na základe čoho 

predpokladáme postupné riešenie aj vyššie spomínaných problémov.  
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5 NÁVRH MODELU VÝUČBY SO ZAMERANÍM NA ROZVOJ 

KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV V PREDMETE TECHNIKA 

PROSTREDNÍCTVOM INTERAKTÍVNEJ TABULE 

 

 Vyučovanie predmetu Technika v nižšom sekundárnom 

vzdelávaní smeruje k vytváraniu praktických pracovných návykov 

žiakov, čím sa dopĺňa ich základné vzdelanie o dôležitú zložku 

nevyhnutnú pre uplatnenie sa človeka v reálnom živote a na trhu práce. 

Prostredníctvom prakticky orientovaných prác si žiaci osvojujú návyky 

ako pracovať bezpečne a schopnosť analyzovať možné riziká pri práci s 

rôznymi materiálmi a nástrojmi. V tomto predmete sa majú žiaci naučiť 

i základom hospodárskych a komerčných zručností, ako sú napr. 

plánovanie času, spotreby a nákladov.  

 Hlavnými cieľmi, ku ktorým by výučba predmetu Technika z 

pohľadu žiackych výkonov mala smerovať je rozvoj: 

• technickej tvorivosti, definovanej ako činnosť žiaka týkajúca sa 

techniky, pre ktorú je charakteristické plné zaujatie žiakov 

technickým objektom poznania a zároveň aktívna a samostatná 

činnosť za účelom ďalšieho rozvoja techniky (Hande 1985); 

• technickej gramotnosti, ktorú možno chápať ako technické 

vzdelanostné minimum, ktoré by si mal osvojiť každý jedinec; 

• technického myslenia, komplexu myšlienkových operácií, najmä 

analýzy vytvorenej predstavy výsledkov technickej práce, 

vybavenie si a aktivovanie všetkých doteraz získaných vedomostí, 

zručností a skúseností, ktoré môžu byť využité pri riešení 

čiastkových problémov, konštrukcie i postupu výroby a nakoniec 
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syntézy všetkých použitých skutočností, prostredníctvom ktorých 

riešiteľ dospeje k vytvoreniu projektu, teda k úplnému vyriešeniu 

konštrukcie i postupu výrobku (Škára 1993); 

• priestorovej predstavivosti, teda schopnosti predstaviť si 

vlastnosti geometrických trojrozmerných predmetov, ich tvar, 

polohu, veľkosť, umiestnenie v priestore (Tomková 2014); 

• vedomostí a zručností z oblasti technických materiálov a 

technológií ich opracovania. 

 V súvislosti s vyučovaním predmetu technika v posledných 

rokoch však mnohí učitelia s dlhoročnou praxou poukazujú na časté 

problémy pri vyučovaní tohto predmetu ako sú napríklad: nedostatočné 

materiálno-technické zabezpečenie, nefunkčnosť didaktickej techniky, 

nefunkčnosť strojov, náradia, zlý stav interiéru učební, dielní, 

nedostatok materiálu na praktické činnosti, ale aj malá hodinová dotácia.  

 Z vyššie uvedených cieľov a najčastejších problémov vo výučbe 

predmetu technika nám vyplynuli nasledovné dôvody zaradenia modelu 

rozvoja kľúčových kompetencií práve do tohto predmetu: 

• upadajúci záujem o predmet Technika ako zo strany verejnosti, 

vyučujúcich ale i žiakov, 

• rozvoj kľúčových kompetencií v predmete Technika na základe 

požiadaviek zákona o výchove a vzdelávaní z roku 2008,  

• programové vyhlásenie vlády na rok 2012 – 2016, ktoré hovorí o 

potrebe posilnenia technického vzdelávania na primárnom aj 

sekundárnom stupni školského systému, 

• nedostatok materiálneho i technického zabezpečenia predmetu 

Technika, 
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• niektoré druhy povolaní, pracovných postupov, výrobných 

procesov či významných historických záležitostí nie je možné 

pozorovať priamo, 

• množstvo informácií, poznatkov, ktoré má učiteľ sprostredkovať 

a ktoré si majú žiaci za tak krátky čas osvojiť, 

• požiadavka maximálnej aktivizácie žiakov s možnosťou 

objavovať, tvoriť a riešiť problémové situácie,  

• požiadavka ministerstva školstva na aplikovanie moderných 

didaktických technológií a metodických  postupov vo výučbe 

všetkých predmetov. 

 Pre využitie IWB v danom modeli sme sa rozhodli najmä z 

dôvodu, že umožňuje vytvárať rôzne aktivity, v rámci ktorých majú žiaci 

možnosť reagovať na rozličné podnety, či už ide o nahrávky zvukov 

strojov, náradí, technológií opracovania materiálov, ktoré môžu žiaci 

následne spoznávať a rozpoznávať alebo o videosekvencie, simulácie 

dejov, animácie, ktoré sú vytvorené práve formou hrových aktivít vo 

forme šablón, ktoré si učitelia dokážu jednoducho a rýchlo naplniť podľa 

svojich predstáv a tak dosahovať stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. 

 

5.1  Teoretické východiská tvorby modelu rozvoja kľúčových 

kompetencií 

 

 V súčasnosti sa k vyučovaciemu procesu pristupuje aj z pozície 

systémových teórií. Každý systém je charakterizovaný prvkami, ktoré ho 

tvoria, a vzájomnými vzťahmi, ktoré medzi prvkami existujú. Systém 

didaktiky tvorí súhrn činiteľov (prvkov), ktoré vytvárajú vyučovací 
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proces a v rámci neho na seba navzájom pôsobia. Na vyučovacom 

procese sa zúčastňujú učiteľ a žiaci. Určujúcim prvkom sú ciele 

vyučovacieho procesu, t. j. to, čo sa má na konci vyučovacieho procesu 

dosiahnuť. Ciele vyučovacieho procesu sú konkretizované v učive a iba 

prostredníctvom neho sa dajú realizovať. Učivo má samo osebe statickú 

podobu (Turek 2008). Žiakom sa sprostredkúva pomocou metód, 

organizačných foriem a prostredníctvom materiálnych prostriedkov 

vyučovacieho procesu. Pri výbere učiva, voľbe metód a foriem, ale aj 

materiálnych prostriedkov je potrebné sa riadiť didaktickými zásadami. 

Na priebeh, rovnako ako aj na výsledky vyučovacieho procesu vplývajú 

rôzne vonkajšie aj vnútorné podmienky vyučovacieho procesu:  

a) vonkajšie – spoločensko-historické podmienky, regionálne 

podmienky, časové podmienky   (dĺžka štúdia,   časový   rozvrh   

vyučovania),   prostredie   žiakov (rodinné, internátne), atď.; 

b) vnútorné  –  duševný  a zdravotný  stav  žiaka,  učiteľa,  doterajšie  

vedomosti, zručnosti  a návyky žiaka,  schopnosti,  záujmy,  

motivácia  ku  štúdiu,  celková pripravenosť žiaka učiť sa. 

 Uvedené prvky tvoria systém didaktiky, ktorý Turek (2008, s. 21) 

znázorňuje schémou prezentovanou na obrázku 7. 
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 Obrázok 7 Didaktický systém (Turek 2008, s. 21) 

 

 Existujú rôzne spôsoby kategorizácie vzdelávacích teórií. 

Bertrand (1998) predkladá klasifikáciu podľa štyroch prvkov, ktoré 

predstavujú póly reflexie výchovy.  

Týmito prvkami sú (Obrázok 8): 

a) subjekt (žiak),  

b) obsah (predmety, disciplíny),    

c) spoločnosť (iní ľudia, okolie),    
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d) pedagogické interakcie medzi uvedenými pólmi (učiteľ, 

technológie vzdelávania, komunikácie). 

 

 
Obrázok 8 Zložky teórií vzdelávania (Bertrand 1998) 

 

 Teórií vzdelávania je značné množstvo. My si uvedieme tie, ktoré 

akcentujú využívanie digitálnych technológií vo vzdelávaní a rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov, ktoré sme zohľadnili pri tvorbe modelu. 

 Pedagogický konštruktivizmus, ktorý sme už viackrát uvádzali 

sa niekedy vymedzuje ako snaha o prekonanie transmisívneho 

vyučovania. To je chápané ako odovzdávanie definitívnych vzdelávacích 

obsahov žiakom, ktorí sú pri tom v úlohe pasívnych príjemcov. Významy 

a porozumenia jedinci sami konštruujú, keď aktívne pracujú s 

predloženými informáciami a skúsenosťami. Takáto výstavba poznania 

je navyše ovplyvnená doterajšími vedomosťami, skúsenosťami, 

zručnosťami a mentálnymi štruktúrami, ktorými žiak už disponuje. 

Výstavba poznania je procesom aktívnym (činnostným), žiak musí 

dostať príležitosť s učivom pracovať. Činnosti (aktivity) bývajú najprv 

fyzické (manipulácia s objektmi), neskôr – keď už má žiak predstavu, 

prebiehajú v mysli (mentálne operácie). 
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 Proces konštrukcie poznania má dve fázy. Prvá zahrňuje 

skúmanie nového predmetu alebo myšlienky a vedie niekedy k 

nerovnováhe: žiak zisťuje, že nová informácia nie je v súlade s jeho 

doterajšími vedomosťami a skúsenosťami. Druhá je riešením  tohto  

rozporu  a nastolením obnovenej  rovnováhy.  To  vedie k zmene 

doterajšieho stavu (Dravecký 2012). 

 Konštruktivistické ponímanie vyučovania sa usiluje o navodenie 

situácií, ktoré budú aktívne vstupovať do reakcie s prekonceptami žiaka. 

Často ide o snahu vyvolať uvedomovanie si problému, pocitu napätia 

medzi doterajšou predstavou a novou informáciou alebo skúsenosťou. 

Predpokladom je začať diagnostiku predstáv žiaka o danom jave a potom 

mu poskytnúť skúsenosti, ktoré vedú ku kognitívnemu konfliktu s danou 

predstavou. Aby bol kognitívny konflikt vyriešený, musí žiak 

konštruovať alebo hľadať nové riešenia (Tóthová 2014).  

Technologické teórie 

 Technologické teórie, nazývané tiež technicko-systémové alebo 

systémové, zdôrazňujú zdokonalenie odovzdávania informácií použitím 

vhodných technológií. Slovo „technológia“ tu má veľmi široký význam. 

Zahŕňa postupy, s ktorými sa stretávame v systémových prístupoch a v 

koncipovaní vyučovania, ale aj didaktické prostriedky pre komunikáciu 

a pre spracovanie informácií (počítač, TV prijímač, internet, multimédiá, 

interaktívne tabule). Cieľom je napríklad vytvoriť nové multimediálne 

prostredie so značným množstvom údajov, obrazov, zvukových   

komentárov a pod. Oblasť skúmania je zameraná najmä na spracovanie 

informácií pomocou počítačov. 

 V technologickom hnutí možno rozlíšiť dve hlavné tendencie. Prvá 

z nich predstavuje aplikáciu teórie systémov na vzdelávanie. Teória 
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systémov spočíva v skúmaní prvkov systému a vzťahov medzi nimi v 

závislosti od sledovaných cieľov. Druhou tendenciou je uplatnenie  

hypermediálnych  prostriedkov  a metód  vzdelávania. Tieto metódy 

vychádzajú z výskumov v oblasti kybernetiky, umelých inteligencií a 

teórií komunikácie, najmä so zreteľom na komunikáciu sprostredkovanú 

masmédiami. Je potrebné poznamenať, že tieto tendencie sa v 

každodennej realite odlišujú typom prostriedkov, ktorým pripisujú 

zvláštne postavenie. Systémový prúd teórie vzdelávania kladie dôraz  na 

kvalitu plánovania a riadenia pedagogického procesu. Hypermediálne 

smery dávajú prednosť kvalite samotných programov a ich 

multimediálnych realizácií (Bertrand 1998). 

Systémové tendencie 

 Základ systémových tendencií tvorí všeobecná teória systémov a 

jej snaha presne popísať všetky operácie, pričom sa nezabúda na 

súvislosti a funkcie systému. Hlavným propagátorom tohto prístupu bol 

rakúsky biológ Ludwig von Bertalanffy (1968). Podľa neho je základnou 

charakteristikou života jeho organizácia. Analýza častí a procesov, ktoré 

boli navzájom izolované, nemôže poskytnúť komplexné vysvetlenie 

fenoménu života. Práce viacerých súčasných autorov z tejto oblasti 

ukazujú, že systémové princípy vyučovania hlboko  prenikli  do  procesu  

štrukturalizácie  a tvorby  vyučovania (Dravecký 2012).   

 Východiskovým modelovým systémom je rámec, vybudovaný s 

cieľom  organizovať a nezabúdať na žiaden zo vstupov, zložiek, procesov 

a výsledkov vyučovania. Tento rámec pomáha učiteľovi, aby pri svojej 

činnosti bral ohľad na celý rad súvislostí a podmienok súčasne a 

nestrácal pritom zo zreteľa tak všeobecné, ako aj konkrétne ciele 
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vzdelávania. Rámec uľahčuje plánovanie vyučovania a to tým, že ukazuje 

a organizuje faktory, ktoré je potrebné brať do úvahy, ak chceme 

dosiahnuť maximálnu účinnosť (Bertalanffy 1968). 

  Celá logika modelu tvorby vyučovania spočíva na niekoľkých 

princípoch, ako sú: 

• individualizácia vyučovania, 

• stanovenie dlhodobých a krátkodobých cieľov, 

• potreba/nutnosť plánovania a organizácie, 

• používanie teórie systémov, 

• ohľad na podmienky vyučovania a učenia. 

Úlohou učiteľa je plánovať a organizovať vyučovanie s cieľom vytvoriť 

systém, ktorý sa musí riadiť nasledujúcou logikou: 

• upútať pozornosť žiakov, 

• informovať žiakov o cieľoch a stanoviť úroveň očakávaných 

výsledkov, 

• pripomenúť už naučené obsahy, 

• jasne predstaviť nové učivo, 

• riadiť učenie, 

• požadovať dôkazy, 

• zaisťovať spätnú väzbu, 

• hodnotiť výkon žiakov, 

• podporovať prenos poznatkov a ich aplikáciu v iných oblastiach. 

 Systémový model vyučovania je pomerne presný a jasný. Podľa 

neho je školská trieda žiakov podsystémom, ktorý v sebe zahŕňa prvky, 

procesy a ciele. Prvkami sú učiteľ, žiak, pomôcky, všetky veci v triede, 

ktoré môžu byť popísané ako prvky systému. Procesy predstavujú 
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všetky operácie a funkcie, ktoré systému umožňujú dosahovať ciele. 

Systém zahŕňa tri aspekty: vyhodnotenie vstupov, vyhodnotenie 

výstupov (výsledky) a spätnú väzbu (Dravecký 2012). 

Hypermediálne tendencie 

 Zdroje hypermediálnych teórií je potrebné hľadať v 

skúsenostiach s používaním médií pre vyučovanie, čo umožnilo vznik 

vzdelávacích technológií a vzdelávacieho inžinierstva. Druhým zdrojom 

inšpirácie je kybernetika, veda o riadení vo svete živých organizmov a 

strojov. Pedagogická kybernetika má za úlohu vedecké štúdium vzťahov 

medzi procesom vyučovania a jeho účinkami na učenie. Tretím zdrojom 

hypermediálneho prúdu sú psychologické teórie správania a procesov 

poznávania. Jednou z teórií, ktorá ho najvýznamnejšie ovplyvnila, bol 

behaviorizmus. Najmä B. F. Skinner svojou teóriou operačného 

podmieňovania umožnil položiť základy prístupu postaveného na 

vyučovacích strojoch. Behavioristi sa snažili popísať povahu 

vyučovacieho procesu pomocou pojmov stimul – reakcia (S – R). Ďalší 

špecialisti (B. Bloom, R. Mager, D. Krathwol) vypracovali taxonómie 

cieľov, ktoré boli používané vo väčšine technologických projektov 

vyučovania. Neskôr vyučovacie stroje nahradili osobné počítače. 

Psychológ L. N. Landa definoval algoritmus ako presný a globálny 

predpis, ktorý musí viesť k cieľu (Bertrand 1998). 

 Spojenie behaviorizmu s teóriou vyučovania sa stalo 

akceptovateľné mnohými,  ktorí v ňom videli zázračné riešenie 

problémov školy. Predstava bola nahradiť „zlého učiteľa“ dobre 

naprogramovaným učiacim strojom (Burgerová 2002). 

 Hypermediálny prúd sa zaujíma o vytváranie modelov utvárania 

poznatkov pomocou nových teórií programovania, ako o počítačom 
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riadenom používaní médií. Možnosti spracovania obrázkov, zvukov, 

animácií v počítači a jeho periférnych zariadeniach dovoľujú chápať 

počítač ako riadiaci element multimediálneho centra. Výsledkom je 

audiovizuálne prostredie riadené počítačom. Učiteľ používa rôzne 

softvérové produkty k tomu, aby pomohli vytvárať učebné prostredie 

alebo aby samy vyučovali. Medzi základné princípy usporiadania 

hypermediálneho prostredia môžeme zaradiť tieto: 

• rozmanitosť interakcií – možnosť komunikácie medzi počítačom 

 a žiakom, 

• vytváranie otvorených modelov, 

• prostredie nezávislé na odovzdávaných obsahoch, 

• kooperatívne vyučovanie, 

• multimediálna prezentácia informácií (Dravecký 2012). 

 Uvádzané princípy a vyššie spomínané teórie vzdelávania možno 

považovať za východiskové aj pri tvorbe modelu rozvoja kľúčových 

kompetencií žiakov prostredníctvom interaktívnej tabule. Práve IWB a 

kvalitná multimediálna prezentácia tvoria tvorivé prostredie a majú 

vysoký potenciál názornosti a zážitkového interaktívneho učenia, ktoré 

môžu pozitívne ovplyvniť vyučovanie.  

 

5.2  Kľúčové kompetencie v predmete Technika 

 

 Škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia zohráva dôležitú úlohu 

pri rozvoji kľúčových kompetencií v rámci jednotlivých predmetov. 

Dôkazom toho je aj koncepcia všetkých vyučovacích predmetov, ktorá je 

zostavená tak, aby sa dosiahol celkový rozvoj osobnosti žiakov v danej 

predmetovej oblasti ako aj rozvoj kľúčových kompetencií.  
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 Určiť, ktoré kompetencie možno v edukácii považovať za kľúčové 

nie je jednoduché. Záleží od prístupov jednotlivých autorov, od cieľov, 

kritérií a oblastí pre ktoré majú byť vymedzené. Kľúčové kompetencie 

sú zväčša rozdelené do dvoch všeobecných skupín. Členia sa na 

kompetencie, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnym disciplínam, resp. 

vyučovacím predmetom, a na kompetencie nadpredmetové. V rámci 

každej oblasti je popísané, akými vedomosťami, spôsobilosťami a 

postojmi by mal žiak na konci povinnej školskej dochádzky disponovať. 

Podobne je tomu aj vo výučbe predmetu Technika. Obsah tohto 

predmetu je zameraný na rozvoj kognitívnych, psychomotorických a 

socioafektívnych kľúčových kompetencií, ktoré žiakom umožňujú 

pochopiť prírodné javy, technické prístroje a zariadenia, používanie a 

ovládanie moderných technických prostriedkov, riešiť jednoduché 

technické problémy, spolupracovať s ľuďmi a ďalšie (Pavelka a kol. 

2015). Profil absolventa tohto predmetu, je založený na rozvoji 

kľúčových spôsobilostí, ktoré zahŕňajú komplex znalostí, spôsobilostí, 

postojov a vedomostí umožňujúcich jedincovi sa začleniť do 

spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať (ISCED 2).  

 V súlade s napĺňaním zámerov a cieľov tejto monografie a modelu 

rozvoja kľúčových kompetencií prostredníctvom IWB, sme vychádzali 

z členenia kľúčových kompetencií podľa Hrma a Tureka (2003). 

Uvádzaní autori predkladajú návrh systému kľúčových kompetencií na 

základe metaanalýzy mnohých výskumov kľúčových kompetencií 

v zahraničí, ako aj na základe analýzy súčasných a najmä perspektívnych 

potrieb SR. Navyše, nimi vypracovaný systém kľúčových kompetencií je 

kompatibilný so systémami kompetencií v štátoch EU a OECD. Z tohto 
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dôvodu sme sa rozsiahlejším analýzam kľúčových kompetencií iných 

autorov nevenovali. 

 Hrmo a Turek (2003) navrhli nasledujúce členenie kľúčových 

kompetencií žiaka: 

Učebné kompetencie – chcieť sa učiť a vedieť sa efektívne učiť sa stáva 

dôležitejšie, ako to, čo sa žiak naučil, preto spôsobilosti súvisiace s 

učením patria medzi vybrané kľúčové kompetencie žiakov. Zaraďujeme 

sem zručnosti ako: 

• učebné zručnosti, 

• zručnosti súvisiace s prípravou na učenie, 

• zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, 

• zručnosti súvisiace s kontrolou učenia sa. 

Kognitívne kompetencie – zahŕňajú spôsobilosť žiaka efektívne riešiť 

problémy, kriticky a tvorivo myslieť. Zaraďujeme sem schopnosti ako: 

Riešenie problémov: 

• jednoznačne a objektívne definovať problém, 

• identifikovať a navrhovať možné riešenia problému na základe 

kritického a tvorivého myslenia, 

• zvoliť a realizovať optimálne riešenie problému, 

• zhodnotiť výsledky riešenia problému. 

Kritické myslenie: 

• myslieť nezávisle, nezaujato, byť otvorený novým myšlienkam, 

• identifikovať hlavné východiská, sporné otázky, 
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• určiť, ktoré informácie sú dôležité, 

• formulovať vhodné otázky, 

• rozlišovať fakty, názory a zdôvodnené úsudky, 

• určiť vhodnosť a primeranosť informácií, 

• používať vyššie myšlienkové procesy (analýza, usudzovanie, 

indukcia, dedukcia, hodnotenie). 

Interpersonálne kompetencie - tieto a podobné spôsobilosti 

zabezpečujú harmonický, medziľudský (interpersonálny), spoločenský 

(sociálny) život a zahŕňajú predovšetkým schopnosti: 

• efektívne žiť a pracovať s inými žiakmi, učiť sa s nimi a od nich, 

• plánovať, organizovať, kontrolovať a hodnotiť aktivity tímu 

žiakov, preberať spoluzodpovednosť za prácu tímu a v prípade 

potreby aj roly iných členov tímu, 

• vedieť sa vcítiť do duševného stavu iných ľudí (empatia), 

• nenásilne riešiť konflikty v tíme, 

• správať sa k iným žiakom zodpovedne, udržiavať harmonické 

medziľudské vzťahy. 

Komunikačné kompetencie – sú spôsobilosti vyjadrovať sa ústne aj 

písomne primerane situácii, pozorne počúvať iných a spracúvať 

písomný materiál. Tieto zahŕňajú: 

• vyjadrovať sa ústne a písomne primerane situácii, 

• čítať s porozumením, 

• pozorne počúvať, 

• voliť optimálnu formu a spôsob komunikácie, 

• spracovávať písomný materiál zrozumiteľným spôsobom, 
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• komunikovať prostredníctvom informačných a komunikačných  

 technológií. 

Personálne kompetencie – vyjadrujú, že žiak by mal poznať sám seba, 

svoje možnosti a tieto možnosti aby vedel aj využiť. Personálne 

kompetencie zahŕňajú tieto spôsobilosti: 

•  sebauvedomenie – poznať a hodnotiť sám seba, realisticky 

odhadnúť vlastné možnosti a schopnosti, veriť si, vystupovať so 

sebaistotou a sebadôverou, 

• sebaovládanie – ovládať vlastné pocity a nálady, kontrolovať 

svoje správanie, slobodne sa rozhodovať, prekonávať prekážky, 

neúspechy, byť spoľahlivý, dodržiavať základné pravidlá 

slušnosti, konať čestne, svedomite, nenásilne riešiť konflikty, 

niesť zodpovednosť za svoje správanie a prácu, 

• motivácia – sám sa motivovať, byť iniciatívny, usilovný, vytrvalý, 

disciplinovaný, pozitívne myslieť, 

• angažovanosť – vedieť sa presadiť v kolektíve, prejaviť charakter, 

byť spoločenský. 

 Základným kritériom pre zaradenie konkrétnej kľúčovej 

kompetencie do zoznamu vybraných kľúčových subkompetencií, 

ktorých výskyt a rozvoj sme v rámci výskumu zaznamenávali, boli 

špecifiká učebného predmetu Technika, ktoré sa odvíjajú od jeho cieľov 

a obsahu vzdelávania. 

 Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali 

pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale 

aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu. V tom sa 

predmety technického zamerania líšia od ostatných predmetov, pretože 
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sa zameriavajú na uplatnenie človeka v ďalšom živote a spoločnosti. 

Vzdelávanie v tejto oblasti by malo smerovať k vytváraniu a rozvíjaniu 

kľúčových kompetencií žiakov tým, že ich vedie k: 

• pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich 

i spoločných výsledkov práce, 

• osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych 

pracovných oblastiach, 

• vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, 

• chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k 

sebarealizácii, sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského 

myslenia, 

• orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a 

duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností 

významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného 

profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú 

orientáciu, 

• rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, 

• rozvoju autonómnej pozície človeka (sebavzdelávanie, 

sebarealizácia a iné.), 

• schopnostiam riešiť problémy a uplatňovať tvorivé nápady vo 

svojej práci, 

• využívaniu vedomostí a praktických zručností získaných z iných 

vzdelávacích oblastí, 

• schopnostiam robiť primerané rozhodnutia na základe 

sebapoznania a sebahodnotenia o svojom budúcom vzdelávaní a 

profesijnom raste; 
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• chápaniu vedy a techniky ako základu výroby a realizácie 

podnikateľskej činnosti (ISCED 2). 

 Kľúčové zručnosti žiakov v učebnom predmete Technika 

predstavujú tie spôsobilosti žiaka, ktoré okrem iného žiakovi umožňujú 

pochopiť používanie a ovládanie moderných technických prostriedkov 

a zvládnutie aplikácií vied v modernej technike. Výsledkom takejto 

činnosti je získanie potrebných kompetencií, ktoré sú kľúčom 

k rýchlemu a bezproblémovému získaniu ďalších, nových a neustále sa 

meniacich poznatkov žiakov.  

 Na základe požiadaviek rozvoja kľúčových kompetencií 

vyplývajúcich zo štátneho vzdelávacieho programu sme pre model 

rozvoja kľúčových kompetencií v edukačnom prostredí využívajúcom 

IWB v predmete Technika zostavili nasledujúce skupiny kľúčových 

kompetencií: 

• komunikačné kompetencie (čítať s porozumením, vyjadrovať sa 

ústne, písomne, graficky); 

• interpersonálne kompetencie (efektívne pracovať, pracovať v 

tíme); 

• personálne kompetencie (zodpovednosť, sebaovládanie, 

čestnosť); 

• učebné kompetencie (motivovať seba aj druhých, riešiť problém, 

aktívne sa zapájať do procesu vzdelávania); 

• kognitívne kompetencie (kritické myslenie, hodnotenie, 

sebahodnotenie). 

 Nami vytvorený zoznam kompetencií vychádza zo súboru 

všeobecných kompetencií, z požiadaviek vzdelávacích štandardov a z  
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prieskumu zamestnávateľov v 500 svetových najúspešnejších 

organizáciách, ktorí za najdôležitejšie kľúčové kompetencie potrebné 

pre 21. storočie považujú: tímovú prácu, riešenie problémov, 

interpersonálne zručnosti, ústnu komunikáciu, počúvanie, osobný rozvoj 

a rozvoj kariéry, tvorivé myslenie, vodcovstvo, stanovovanie cieľov a 

motiváciu, písanie a organizačný rozvoj (Longworth a Davies 1996). 

Predkladaný výber kľúčových kompetencií nepredstavuje celú šírku 

množiny kľúčových kompetencií, ale len tie, ktoré majú podľa nášho 

názoru podstatný význam pre rozvoj osobnosti žiaka v oblasti 

vzdelávania v predmete Technika a ktoré bezprostredne súvisia 

s vytvorenými učebnými materiálmi. Z tohto dôvodu sme neskúmali 

napr.: informačné kompetencie ako oblasť, ale len jej subkompetenciu - 

schopnosť ovládať danú technológiu pre prácu s informáciami, ktorú 

sme považovali za vyjadrenú v rámci kognitívnej a komunikačnej 

kompetencii v súvislosti s tým ako pracovať s informáciami. 

   V spojitosti s riešenou problematikou za vysoko aktivizujúci 

didaktický prostriedok v rámci interaktívnych výučbových systémov 

považujeme interaktívnu tabuľu. Vďaka multimediálnemu vyučovaniu a 

celotriednej interakcii má vysoký potenciál zvyšovania názornosti a 

zážitkovosti vyučovania (Pavelka a kol. 2015). Prostredníctvom 

interaktívnej tabule je možné realizovať učenie založené na aktívnej 

práci s informáciami. Z uvedeného vyplýva zaradenie tohto 

interaktívneho výučbového prostriedku do návrhu modelu rozvoja 

kľúčových kompetencií v predmete Technika. 
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5.3  Stratégie rozvoja kľúčových kompetencií žiakov 

prostredníctvom interaktívnej tabule  

 

 „Výučba je vzájomne sa doplňujúci proces vyučovania (učiteľovho 

cieľavedomého, systematického, organizovaného učenia) a učenia sa 

(zámerného i nezámerného rozvoja osobnosti žiaka) v podmienkach školy“ 

(Blaško 2013, s. 15). Jedná sa o zložitý proces interakcie učiteľa a žiaka 

determinujúci viacerými činiteľmi vyučovacieho procesu. 

Neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu je zabezpečenie jeho kvality, 

ktorá zahŕňa:  

1. plánovanie výučby – na základe cieľov výučby je potrebná voľba 

vhodných podmienok a prostriedkov výučby, tvorba programu 

výučby, 

2. realizáciu výučby – plnenie cieľov vhodne zvolenými stratégiami, 

metódami, organizačnými formami, materiálnymi prostriedkami, 

obsahom výučby pri rešpektovaní princípov výučby, 

3. kontrolovanie výučby – je dôležité pre zisťovanie výsledkov 

výučby a hodnotenie priebehu a ich porovnávanie s 

naplánovanými cieľmi, 

4. zasahovanie do výučby – je nutné v prípade, ak sú potrebné 

úpravy v plánovaní či v procese výučby (Blaško 2013). 

 Indikátormi kvality výučby sú výsledky procesu učenia sa žiakov 

v kontexte spoločenských požiadaviek a požiadaviek trhu práce. K tým 

najaktuálnejším sa radia požiadavky rozvoja kľúčových kompetencií 

a kritického myslenia žiakov. O kvalite výučby sa tak v posledných 

rokoch diskutuje ako o procese, v rámci ktorého sú rozhodujúcimi 

činiteľmi učiteľ a jeho individuálne stratégie, ktoré sa „prejavujú 
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v špecifickom spôsobe riadenie vyučovacej hodiny a organizovania práce 

žiakov, ktorá je zameraná na spracovávanie obsahu, teda učiva žiakmi“ 

(Fényvesiová a kol. 2018, s. 511).  

 Stratégie predstavujú metodické prístupy, ktoré učiteľ volí na 

dosiahnutie stanovených edukačných cieľov v súlade s učebnými štýlmi 

žiakov a celospoločenskými záujmami. 

 Rovňanová (2015, s. 39) definuje stratégie ako „riešenie 

akejkoľvek učebnej úlohy, ktoré súvisí s jej individuálnym chápaním 

ovplyvneným prevažujúcim učebným štýlom a tiež s didaktickým 

usmernením zo strany učiteľa smerujúci k jej riešeniu“. „Ide o 

pozorovateľné a merateľné čiastkové kroky alebo postupy, ktoré pri 

premyslenom usporiadaní vytvárajú celkový postup – stratégiu“ (Škoda a 

Doulík 2011). Vágnerová (2001) uvádza, že stratégie využívajú 

vedomosti a zručnosti žiaka súvisiace so štruktúrou učebnej úlohy, 

schopnosťami žiaka identifikovať rôzne vzťahy a súvislosti medzi 

objektmi a situáciami a s individuálnymi skúsenosťami žiaka s riešením 

podobných úloh. Rovňanová (2015) v tejto súvislosti zdôrazňuje 

používanie pojmu stratégie metakognície, vzhľadom na to, že ide o 

proces sprostredkovania a osvojovania učiva postupnosťou istých 

činností. Medzi stratégie, pre ktoré je typický postup niektorí autori 

(Fischer 2004; Petlák 2014) radia: 

• učenie myslením, 

• kladenie otázok, 

• plánovanie, 

• diskusiu, 

• mentálne mapovanie, 

• kooperatívne myslenie, 
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• individuálny prístup, 

• hodnotenie a sebahodnotenie, 

• vytvorenie prostredia pre sebaučenie sa a pod. 

 Vyučovacie stratégie predstavujú kľúčový faktor pri 

zabezpečovaní kvalitných školských procesov, pri rešpektovaní 

princípov a podmienok výučby, aby sa čo najkomplexnejšie rozvinuli 

požadované kľúčové a odborné kompetencie každého žiaka. Podľa 

Blaška (2016) je na dosiahnutie kvality výučby potrebné, aby sa učitelia 

spolupodieľali na tvorbe stratégii výučby, najlepšie už pri tvorbe 

školských vzdelávacích programov na úrovni školy ako aj na úrovni 

predmetu. Zapájanie učiteľov do navrhovania a implementovania 

akýchkoľvek zmien vo výučbe by malo byť samozrejmosťou a to 

z dôvodu, že učiteľov od začiatku do finálnej formulácie, monitorovania 

a hodnotenia reforiem môžu priniesť do procesu cenné odborné znalosti 

a neoceniteľnú spätnú väzbu z praxe. Zároveň sa zvyšuje šanca 

všeobecného prijatia plánovej zmeny medzi odborníkmi a vízia 

vzdelávania, ktorá je zdieľaná medzi rôznymi zainteresovanými 

stranami. 

 Proces rozvoja kľúčových kompetencií predstavuje zložitý 

celoživotný proces, ktorý začína inštitucionálnou prípravou a ktorý 

vyžaduje uplatňovanie osvedčených metód a stratégií rozvoja. Pri 

vyvodzovaní  nami vybraných stratégií rozvoja kľúčových kompetencií 

pri práci s IWB sme vychádzali z viacerých paradigiem autorov 

zaoberajúcich sa danou alebo aspoň príbuznou problematikou. 

 Čechová (2009) uvádza kľúčové aspekty resp. „výzvy“ pre učiteľa, 

charakterizujúce osvojenie si kľúčových kompetencií: 
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• Výzva č. 1: Osvojiť si učivo aj kľúčové kompetencie súbežne, 

  v súčinnosti. 

• Výzva č. 2: Brať do úvahy, rozvoj že kľúčových kompetencií je 

závislý na prostrední a celkovom kontexte. 

• Výzva č. 3: Uvedomovať si , že hodnotenie KK má viesť k rozvoju 

každého dieťaťa/žiaka, k podpore jeho úsilia 

v určitej oblasti.  

• Výzva č. 4: Pri plánovaní výučby stanoviť jasné ciele, rozvíjané 

kompetencie a hodnotiace kritériá. 

• Výzva č. 5: Pri hodnotení kľúčových kompetencií je vhodné 

jednotlivé kompetencie rozložiť na „dielčie“ 

zručnosti, čo umožňuje lepšiu  predstavu o týchto 

schopnostiach, zručnostiach.  

• Výzva č. 6: Vo výchovno-vzdelávacom procese pôsobiť ako 

odborník na proces, nie iba na vyučovací predmet.  

Byť prístupný zmenám. 

 Podľa Tureka (2004) je osvojenie kľúčových kompetencií 

záležitosťou nielen osobných snáh a úsilia jednotlivca, vyžaduje si 

zároveň priaznivé podmienky sociálno-ekologického prostredia. 

 Kľúčovým bodom pri výbere stratégií práce s IWB sú aj 

požiadavky na kvalitu výučby z pohľadu žiakov. Sitná (2009) uvádza 

zistenia o poradí najobľúbenejších postupov a foriem výučby: 

• skupinové vyučovanie (kooperatívne vyučovanie, diskusie,  

debaty,  práca v menších skupinách), 

• využívanie IKT, interaktívnych tabúľ, 

• hranie pedagogických hier, súťaže, krížovky, kvízy, 
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• praktická výučba v odborných učebniach, 

• laboratórne práce, návštevy knižníc, exkurzie, 

• práce v dielňach, na pozemku, odborná prax, 

• samostatná práca, 

• pozorovanie (spolužiakov, učiteľa), 

• čítanie s cieľom získať informácie, 

• prezentácia,  

• výklad, prednáška. 

 Analogické metódy môžem nájsť aj v prácach iných autorov. Žilka 

(2010) za vhodné metódy pre nácvik kľúčových kompetencií považuje 

aktivizujúce metódy ako napr.: samoštúdium, učenie z textu, 

vyhľadávanie informácií, riešenie problémov, projektové vyučovanie, 

hry, simulácia rolí, brainstormingové metódy, skupinová práca, 

kooperatívne vyučovanie, diskusia a prípadová štúdia a pod. 

 Podľa Blaška (2010), sú na úrovni školy tieto stratégie rozvíjajúce 

kľúčové kompetencie: 

• Konštruktivistický prístup – poznávanie vychádza zo skúseností 

žiakov, uskutočňuje sa vlastnou aktívnou činnosťou žiaka a vedie 

k vyššej úrovni poznávania. Učiteľ je v tomto prístupe v úlohe 

pomocníka.  

• Výučba riešením problému – predpokladom tejto stratégie je 

vytváranie situácií v rámci ktorých môžu žiaci diskutovať, 

komunikovať s ostatnými, počúvať ich argumenty, reagovať 

a pod. 
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• Projektová výučba – podstatou tejto stratégie je zadávať žiakov 

práce (projekty), ktoré spracovávajú a následne prezentujú 

s využitím IKT. 

• Využívanie IKT – znamená zadávať žiakom úlohy, pri ktorých 

budú pracovať s IKT od vyhľadávania informácií, po 

vyhodnocovanie, prezentovanie. 

• Skupinové učenie sa – pomáha žiakom pri rozvoji personálnych, 

sociálnych a komunikačných kompetencií. Vhodné je zadávať 

úlohy, na riešení ktorých sa budú podieľať žiaci vo dvojici, kde sú 

vedení k vzájomnej pomoci, rešpektovaniu jeden druhého. 

• Sebahodnotenie žiakov – dôležité je stanovenie primeraných 

požiadaviek, ktoré pomôžu žiakovi rozvíjať pozitívnu predstavu 

o sebe. 

• Školský časopis, rozhlasové relácie, školské kultúrne podujatie – 

umožniť žiakom podieľať sa na uvedených ako aj mnohých 

ďalších školských aktivitách. 

• Podieľanie sa na tvorbe pracovného prostredia, na riadení kvality 

a autoevaluácii školy – tzn. zapájať žiakov do skultúrňovania 

školského prostredia. 

• Reprezentácia školy žiakmi – vytvárať situácie na reprezentáciu 

školy žiakmi. 

Taktiež uvádza aj možné stratégie na úrovni predmetu: 

• žiacky experiment, 

• diskusie medzi žiakmi, 

• samostatné štúdium, 

• samostatné vystúpenia žiakov, 
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• cvičenia a didaktické hry, 

• priebežné testy. 

 Vzdelávacie stratégie bývajú formulované buď ku každej kľúčovej 

kompetencii, prípadne k viacerým kompetenciám. Príkladom 

vzdelávacích stratégií k viacerým kompetenciám je napríklad rozdelenie 

stratégií podľa Blaška. V pedagogických teóriách však nachádzame aj 

stratégie určené na rozvoj len vybranej kompetencie prípadne 

„subkompetencie“. Príkladom takéhoto vymedzenia sú stratégie rozvoja 

kritického myslenia podľa Duchovičovej a Tomšíka (2017): 

• stratégie na rozvoj sebaregulácie, 

• stratégie na rozvoj systematických a interpretatívnych zručností, 

• stratégia argumentácie, 

• stratégie pre vyvodzovanie záverov a riešenie problémov, 

• stratégie na rozvoj hodnotenia, 

• stratégie na rozvoj čitateľských zručností.  

 Vzdelávacie stratégie môžu byť formulované aj vo vzťahu 

k danému predmetu, napr. čitateľské stratégie, stratégie v matematike 

ako aj stratégie k predmetu Technika (Valentová, Brečka a Depešová 

2017): 

1. Viesť žiakov k získavaniu základných užívateľských zručností 

v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. 

2. Využívať rôzne učebné pomôcky. 

3. Využívať rôzne technické materiály, nástroje, náradie 

a zariadenia. 
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4. Vytvárať situácie na navrhovanie a realizovanie postupov práce 

zhotovenia výrobku a na uplatňovanie tvorivých a vlastných 

nápadov riešení. 

5. Viesť žiakov k experimentovaniu s nápadmi, materiálmi, 

technológiami a technikami. 

6. Uplatňovanie práce v malých skupinách. 

7. Viesť žiakov v zodpovednosti za kvalitu výsledkov svojej práce 

ako aj celej skupiny. 

8. Informovať žiakov o zmenách a vývoji techniky a aktuálnych 

požiadavkách trhu práce. 

9. Štruktúrovať obsah učiva podľa B.S. Bloomovej taxonómie. 

10. Uplatňovať projektové vyučovanie. 

11. Uplatňovať problémové vyučovanie. 

12. Uplatňovať metódy rozvoja tvorivosti.  

 Okrem uvedených paradigiem je možné v literatúrach nájsť rôzne 

ďalšie odporúčania, koncepcie rozvíjajúce kľúčové kompetencie. 

 O konečnom výbere výučbových stratégií rozhoduje učiteľ, 

rešpektujúc pri tom individuálne požiadavky žiakov, štandardy 

a charakter vyučovacieho procesu.    

 Model výučby s podporou IWB, ktorý sme vypracovali 

predstavuje jasne definované učebné stratégie, prostredníctvom ktorých 

učiteľ vie alebo získa aspoň predstavu, ako uskutočniť požadovaný 

rozvoj kľúčových kompetencií. 

 Vo vzťahu k navrhovanému modelu výučby sme ako predpoklady 

úspešného rozvoja kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom 

interaktívnej tabule, stanovili nasledovné: 
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• Uskutočnenie didaktickej analýzy učiva vyplývajúcej z obsahu 

konkretizovaného v štátnom vzdelávacom programe, s dôrazom 

na podrobnú analýzu medzipredmetových vzťahov, kľúčových 

pojmov a oblasti tém (základne učivo, doplňujúce učivo, 

vysvetľujúce učivo), ktorá je základom tvorby efektívneho 

interaktívneho výučbového materiálu.  

• Dôsledný výber vyučovacích metód pre analyzovaný obsah, aby 

bol interaktívny výučbový materiál efektívne prepojený s ďalšími 

činnosťami vo vyučovacom procese napr.: 

• plánovanie vstupnej činnosti pred prácou s 

interaktívnym výučbovým materiálom,  

• plánovanie nadväzujúcej činnosti po práci s 

interaktívnym výučbovým materiálom a tém pre 

individuálnu ako aj skupinovú prácu (riešenie projektov, 

problémových úloh, konkrétnych praktických činností 

realizovaných v špecifických učebných priestoroch). 

• Využitie aktivizujúcich metód ako sú: dialogické (diskusné) 

metódy, metódy skupinového vyučovania a kooperatívneho 

učenia, projektové metódy, metódy rozvíjajúce kritické myslenie, 

prípadové metódy (vrátane situačnej metódy), simulačné metódy, 

metóda objavovania a riadeného objavovania, výskumné metódy, 

didaktické hry (Fulková 2006). 

• Jasné stanovenie výchovno-vzdelávacích cieľov, konkrétne 

kognitívnych, psychomotorických a socio-afektívnych. 

• Uplatnenie zásad výučby zameraných najmä na: aktívnosť učenia 

sa – každý žiak je do učenia aktívne zapojený vlastnou činnosťou 

a myšlienkovou aktivitou, konštruktívnosť – stavia na 
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skúsenostiach žiaka, jeho vedomostiach, spôsobilostiach a 

zručnostiach, učenie je vytváraním (konštrukciou) nových 

poznatkov a ich zabudovaním do existujúceho poznatkového 

systému, kumulatívnosť – vedomosti, spôsobilosti a zručnosti na 

seba nadväzujú, zacielenosť – žiak vie, čo je cieľom učenia (sa) a 

stotožňuje sa s ním, situovanosť učenia – učenie prebieha vždy v 

určitom konkrétnom sociálnom, ekonomickom, multikultúrnom, 

politickom, či environmentálnom kontexte, ktorý ovplyvňuje 

každodenný život ľudí a ktorý je potrebné pri vzdelávaní 

zohľadniť, autoregulatívnosť – žiak postupne preberá 

zodpovednosť za svoje vlastné učenie sa, pričom sa zohľadňujú 

rôzne predpoklady a štýly učenia sa žiakov (Čáp a Mareš 2001). 

• Využitie spolupráce s ďalšími členmi pedagogického zboru pre 

širšiu možnosť uplatnenia interdisciplinárnych väzieb 

osvojeného obsahu.  

• Orientovanie aktivít ďalšieho vzdelávania, napr. inovačného 

alebo aktualizačného vzdelávania, pedagogických zamestnancov 

na zvyšovanie digitálnych kompetencií a ich didaktického využitia 

vo vyučovacom predmete. Takisto orientovať aktivity ďalšieho 

vzdelávania na zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom kurzov 

zameraných na znalosť, ovládanie interaktívnych tabúľ, displejov 

a k ním podporných programov. 

 Vytvorený model rozvoja kľúčových kompetencií, predstavuje 

integráciu stratégií zahŕňajúce viaceré kompetencie, rešpektujúc pri tom 

didaktické zásady. Východiskami pre výber stratégií k danému modelu 

sú aj požiadavky praxe a charakter vyučovacieho predmetu Technika. 
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 Predpokladom rozvoja kľúčových kompetencií je uplatňovanie 

stratégií práce s IKT konkrétne práca s IWB. Naším zámerom bolo, aby 

boli žiaci maximálne aktívny. Vychádzali sme z požiadaviek, aby žiaci 

vedomosti získavali prostredníctvom svojej aktívnej účasti na 

vzdelávaní, teda pri práci s IWB. Vzhľadom na to, že žiaci sa pri práci 

s tabuľou striedali, bolo potrebné aktívne zapojenie aj ostatných a to 

formou doplnkových tlačených kópií, zobrazovaných materiálov na IWB, 

konkrétne pracovné listy a prílohy. 

 Dôležitú úlohu zohrávala aj konštrukcia úloh. Pri ich zostavovaní 

sme vychádzali z požiadaviek komplexného rozvoja osobnosti žiaka, 

preto úlohy viedli žiakov k rôznym výkon v kognitívnej oblasti, 

psychomotorickej a afektívnej prostredníctvom rôznych činností 

a situácií ako napr.: čítanie, písanie, kreslenie. Niektoré úlohy boli 

rozdelené tak, aby každý žiak z dvojice vypracoval svoju časť, ale na 

vypracovanie záveru museli spolupracovať, komunikovať, aby poznatky, 

informácie z oboch častí riešenia zovšeobecnili.  

 Obsah materiálov pozostáva  aj z problémových úloh či úloh, pri 

ktorých majú žiaci možnosť manipulovať s objektmi, otáčať, posúvať, 

premiestňovať, čo umožňovalo v tomto prípade čiastočné uplatňovanie 

stratégie pojmového mapovania. 

 Ďalej sme si dali za cieľ uplatnenie IWB počas celej výučby v 

triedach, aby sa tak vytvorili príležitosti na verejné vyjadrenie myšlienok 

prostredníctvom želania úspechu, sebahodnotenia a pod. Kľúčovým 

aspektom tohto modelu výučby bolo aj zdieľanie informácií podporujúce 

"intersubjektivitu" (Rogoff 1990). Je to forma sociálne zdieľanej 

kognície, ktorá uľahčuje vysvetľovanie a výmenu myšlienok, názorov, 

odpovedí s inými. Niektoré úlohy boli na princípe kolaboratívneho 
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učenia, čiže žiaci pracovali ako tím na riešení spoločnej úlohy, niesli 

spoločnú zodpovednosť za výsledok. Kolaboratívne učenie ako to 

niektorí autormi potvrdzujú (Edwards a Mercer 1987) má svoje 

opodstatnenie pri rozvoji kľúčových kompetencií, pretože pomáha 

budovať vzájomne prijateľné "spoločné vedomosti". 

 Súčasťou rozvoja kľúčových kompetencií sú uplatňované diskusie 

a rozhovory so žiakmi, prostredníctvom ktorých sú vedení k tomu, aby 

svoje výsledky vzájomne porovnávali, kriticky posudzovali. 

 Úlohou učiteľa je vytárať priestor na hodnotenie 

a sebahodnotenie žiakov. Celú činnosť riadi, usmerňuje, monitoruje. 

Prostredníctvom rozhovorov žiakov motivuje, usmerňuje a vedie 

k diskusiám. „Učiteľ tu už nie je garantom pravdy (nepredstiera, že všetko 

vie najlepšie), ale stáva sa  garantom  stratégií  výučby  (sprevádza  pri  

hľadaní  poznania). Vytvára  vhodné problémové situácie, ktoré stimulujú 

kritické myslenie žiaka“ (Blaško 2016, s. 309). 

 

5.4  Model rozvoja kľúčových kompetencií 

 

 Ako sme už uviedli v úvode piatej kapitoly, každý systém je 

charakterizovaný prvkami, ktoré ho tvoria, a vzájomnými vzťahmi 

medzi prvkami. Analogicky sme definovali jednotlivé prvky vyučovania 

s využitím interaktívnej tabule pre predmet Technika v konkrétnom 

modeli edukačného prostredia (Obrázok 9). Schéma vyjadruje model 

výučby pozostávajúci zo základných prvkov aktivity učiteľa a žiaka  

v nadväznosti na prácu s interaktívnou tabuľou. Jedná sa o vyučovaciu 

hodinu s využívaním vyššie uvádzaných vyučovacích metód, foriem 

práce, princípov, teórií a postupov, prostredníctvom ktorých sa nám 
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podarilo realizovať postupné uplatňovanie a osvojovanie vybraných 

kľúčových kompetencií. 

 V súvislosti s aplikáciou IWB zameranou na rozvoj uvádzaných 

zručností sme ako hlavné činitele modelu stanovili nasledovné:  

 Zdieľanie informácií na IWB je predpokladom efektívneho 

využívania informácií, motivácie, udržiavania pozornosti a aktivizácie 

žiakov. Zdieľanie informácií má za následok objavovanie nových a 

skrytých závislostí, ktoré žiakom pomáhajú a umožňujú hľadať a tvoriť 

nové a originálne formy riešenia problémov.  

 Dôležitým predpokladom vzájomnej interakcie žiakov je využitie 

ústnej a písomnej komunikácie. Žiaci majú možnosť dopisovať, 

kresliť, krúžkovať, značiť, priraďovať pomocou čiar, ale zároveň majú 

možnosť vyjadrovať svoj názor, diskutovať a hodnotiť výsledok svojej 

práce.  

 Ďalšou výhodou IWB je, že pri mnohých aktivitách umožňuje 

premiestňovanie jednotlivých útvarov, teda manipuláciu s objektami. 

Pomocou otáčania v rovine, rozloženia na ploche, zmeny pozície 

objektov sa žiaci učia a nadobúdajú schopnosti jednoduchej manipulácie 

s predmetmi, prostredníctvom ktorej si rozvíjajú priestorovú 

predstavivosť, zrakovo-motorickú koordináciu, vnímanie tvarov, 

schopnosť rozpoznávať útvary a objekty. Okrem týchto zručností u 

žiakov prostredníctvom manipulácie s objektami dochádza k 

upevňovaniu správnych technických pojmov a predstáv. Vizualizácia 

pojmov v tomto procese upevňovania vedomostí zohráva dôležitú úlohu. 

Získané vedomosti a skúsenosti tak žiaci využívajú pri praktických 

činnostiach, prostredníctvom ktorých si rozvíjajú technické myslenie. 
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Obrázok 9 Model rozvoja kľúčových kompetencií v rámci edukačného 

prostredia využívajúceho IWB 

 

 Multimediálna podpora – pri využívaní multimédií v spojení s 

IWB vychádzame najmä z možností ich interakcie a viaczmyslového 

pôsobenia na žiaka (napr. žiak informáciu najprv počuje, následne si ju 

aj prečíta). Takéto viaczmyslové opakovanie informácií je typické práve 

pre multimédiá, použitie ktorých zvyšuje pravdepodobnosť zachytenia 

informácií a ich trvácnejšieho zapamätania. 
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 Dynamika interaktívneho prostredia - reprezentuje pohyb 

alebo vývoj nejakého javu. Mení statický prístup znázorňovaných 

techník na možnosť dynamickej odozvy. Cieľom každého pedagóga pri 

práci s interaktívnym systémom by malo byť umožnenie žiakom 

aktívnej účasti v prebiehajúcej akcii s čím súvisí aj aplikácia ďalšieho 

činiteľa. Jednotlivé činnosti v rámci modelu rozvoja kľúčových 

kompetencií sú navrhnuté tak, aby žiaci dokázali spracovať a selektovať 

informácie, aby vedeli formulovať odpovede a konštruovať významy. 

Žiaci sú počas celého vyučovacieho procesu maximálne aktívni 

prostredníctvom rôznych činností ako čítanie, písanie, diskusie, želania 

úspechu, sebahodnotenie a ďalšie.  

 Aktivita žiaka v tomto prípade vyplýva z aplikácie jednotlivých 

činiteľov súvisiacich s interaktívnou tabuľou a následným uplatňovaním 

alebo rozvojom jednotlivých kľúčových kompetencií.  

 Učiteľ (aktivita učiteľa) v celom tomto procese rozvoja 

kľúčových kompetencií zohráva dôležitú úlohu ako poradca 

a organizátor, ktorý preferuje otvorenú komunikáciu so žiakmi. Celý 

výchovno-vzdelávací proces riadi, monitoruje, usmerňuje, kontroluje a 

všetky činnosti vyhodnocuje. Pomáha žiakom byť samostatnými, 

aktívnymi, vedie ich k hľadaniu a využívaniu dostupných informácií, 

podporuje ich aktivitu, zodpovednosť a sebahodnotenie. 
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6 OVERENIE MODELU ROZVOJA KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ  

 

 Overovanie modelu rozvoja kľúčových kompetencií prebehlo v 2 

fázach. 1. fáza predkladaného výskumu rozvoja kľúčových kompetencií 

bola súčasťou širšieho výskumu 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 sme sa zúčastnili ako 

spoluriešitelia. Predmetom tejto fázy výskumu bolo sledovanie výskytu 

situácií kedy dochádzalo k uplatňovaniu a prípadnému rozvoju 

vybraných kľúčových zručností žiakov v predmete Technika, ktoré 

počas práce žiakov s pracovnými listami a IWB mali vyvolať úlohy 

a aktivity osobitého charakteru.  

 Pretože nás daná problematika zaujala rozhodli sme sa  

v rámci tejto monografie realizovať aj 2. fázu výskumu. V nej sme 

považovali za potrebné dodatočne vytvoriť aj konkrétny model, ktorý je 

prezentovaný v predchádzajúcej kapitole. Navyše sme v 2. fáze daný 

výskum rozšírili o ďalšie atribúty, ktorými sú väčšia výskumná vzorka a 

skúmanie závislostí medzi dosiahnutým skóre žiakov a frekvenciou 

uplatňovania kľúčových kompetencií, na základe čoho sme chceli 

podčiarknuť vplyv danej metodiky aj po stránke exaktnej. 

 

6.1  Ciele a hypotézy výskumu 

 

 Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť, či navrhnutý model a 

stratégia výučby učebného predmetu Technika aplikovaného počas 

výučby vo vybraných ročníkoch ZŠ a témach vyučovacích hodín v spojení 
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s využitím IWB vytvárajú také situácie, v ktorých sa uplatňujú  vybrané 

kľúčové kompetencie žiakov. 

Čiastkovými cieľmi výskumu bolo: 

• potvrdiť vhodnosť danej metodiky úspešným vytváraním 

podmienok a situácií smerujúcim k uplatňovaniu a rozvoju 

kľúčových kompetencií žiakov, 

• zistiť závislosti medzi dosiahnutým skóre žiakov a frekvenciou 

uplatňovania kľúčových kompetencií. 

 

Výskumná hypotéza: 

 Navrhnutý model a stratégia výučby aplikovaná v rámci učebného 

predmetu Technika vo vybraných ročníkoch a témach vyučovacích hodín 

s využitím interaktívnej tabule prispejú k vytváraniu situácií, ktoré vedú 

k uplatňovaniu a rozvíjaniu vybraných kľúčových kompetencií žiakov. 

 Aby bolo možné danú hypotézu kvantitatívne verifikovať vo 

vzťahu k ďalším premenným, bola stanovená nasledovná štatistická 

nulová hypotéza: 

H0: Dosiahnuté skóre nezávisí od frekvencie uplatňovania vybranej 

kľúčovej kompetencie. 

 

 6.2  Metodika a organizácia výskumu 

 

 Hlavnou metódou, v rámci ktorej sme overovali účinnosť 

a vhodnosť navrhnutých modelov a stratégií výučby v školskej praxi, 

bolo (na základe reálnych možností získať objektívne výsledky) 
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štruktúrované pozorovanie a ako doplňujúcu metódu sme sa rozhodli 

zvoliť metódu rozhovoru.  

 Vzhľadom na to, že štruktúrované pozorovanie je možné 

uskutočniť podľa viacerých kritérií, zvolili sme nasledujúce prístupy k 

výberu druhu štruktúrovaného pozorovania: 

a) Podľa dĺžky trvania môže byť pozorovanie realizované ako 

krátkodobé alebo dlhodobé. Keďže cieľom bolo uskutočniť 

viaceré pozorovania v trvaní jednej vyučovacej hodiny, v rôznych 

vybraných základných školách a v rôznych časových obdobiach, s 

cieľom pozorovať nie komplexné javy, ale výskyt vybraných 

javov, 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 a 

reliability zaznamenávaných výskytov sledovaných javov a aby 

bolo možné pozorovať účinok výučbových stratégií na rozvoj 

vybraných kľúčových zručností žiakov (napr. schopnosť 

komunikovať a riešiť problém v tíme), sme sa rozhodli použiť 

pozorovanie skupinové, v obmedzenom množstve pozorovaných 

skupín (max. 4 dvojice žiakov). 

c) Podľa rozsahu pozorovaných javov bolo možné zvoliť 

pozorovanie čiastkové alebo celkové – komplexné. Cieľom 

pozorovania neboli komplexné činnosti žiakov počas vyučovacej 

hodiny, ale výskyt vybraných špecifických a osobitých zručností a 

schopností žiakov, ako napr. schopnosť riešiť problém, 
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komunikovať v tíme, hodnotiť iného apod. Z tohoto dôvodu bolo 

počas výskumu aplikované pozorovanie čiastkové. 

d) Podľa techniky sme mali možnosť realizovať pozorovanie priame, 

keď sa pozoruje bezprostredne, alebo nepriame, ak sa údaje 

získavajú prostredníctvom záznamu (videozáznamu a pod.). 

Našou snahou 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 sa nám však 

neporadilo uskutočniť z dôvodu, že školy, v ktorých sa výskum 

realizoval, neumožnili vykonať súčasne s priamym pozorovaním 

aj zaznamenanie vyučovacích hodín prostredníctvom 

videokamery. V rámci výskumu pozorovateľ použil teda priame 

pozorovania (Pavelka a kol. 2015).  

 Výskum bol realizovaný na vybraných základných školách  

v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Učiteľ viedol vyučovaciu hodinu 

s maximálnym využitím interaktívnej tabule a nami vytvorených 

výučbových materiálov. Realizácii výskumu predchádzala príprava 

potrebných učebných a metodických materiálov a výskumných 

nástrojov, ktoré mali dopomôcť k dosiahnutiu stanovených cieľov. 

Najskôr boli zvolené témy vyučovacích hodín vo vybranom ročníku 

nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania a následne na každú tému 

bola vypracovaná prezentácia pre interaktívnu tabuľu (predvádzací 

zošit), pracovný list (metodická príručka) pre učiteľa, pracovný list pre 

žiakov a pozorovací hárok (ukážky príloha A, B, C, D). Orientovali sme sa 

na tematické celky: Človek a technika - téma Z histórie vedy a techniky, 

Grafická komunikácia – téma  Základy technického zobrazovania 
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a Materiály a technológie - téma Drevo, jeho význam, vlastnosti 

a použitie.  Keďže výskum prebiehal najmä v roku 2014 vychádzali sme 

zo štátneho vzdelávacieho programu z roku 2009. Uvedené metodické 

materiály boli odkonzultované s učiteľmi vybraných základných škôl. 

 Konkrétne bol výskum uskutočnený na Základnej škole 

Hrnčiarovce nad Parnou, okres Trnava a na ZŠ kráľa Svätopluka v Nitre 

v mesiacoch október a november 2014. Získané údaje boli spracovávané 

a analyzované počas roka 2015. V tom istom roku bolo v 2. fáze výskumu 

realizované aj ďalšie pozorovanie rozšírené o testovanie závislostí 

medzi dosiahnutým skóre a frekvenciou uplatňovania vybraných 

kľúčových kompetencií a porovnanie ročníkov.  

 V rámci zaznamenávania situácií, v ktorých došlo k uplatňovaniu 

jednotlivých kompetencií (Tabuľka 1) bolo v 1. fáze výskumu 

pozorovaných spolu 16 skupín v ôsmich triedach s počtom 176 žiakov, 

pričom v každej triede boli sledované 2 skupiny – dievčatá a chlapci. 

Rozdelenie a počet skupín v jednotlivých témach vychádzalo z možností 

realizácie výskumu na jednotlivých školách. Rozdelenie bolo 

nasledovné: 

Drevo, jeho význam, vlastnosti a použitie – 6. a 8. ročník, 2 triedy ZŠ 

Hrnčiarovce nad Parnou  a 2 triedy ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra – spolu  

8 skupín, 

Z histórie vedy a techniky – 6. a 8. ročník, 2 triedy, ZŠ Hrnčiarovce nad 

Parnou – spolu 4 skupiny, 

Základy technického zobrazovania – 8. ročník, 2 triedy, ZŠ Hrnčiarovce 

nad Parnou a ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra – spolu 4 skupiny. 
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  Z vymedzených kľúčových kompetencií pre predmet Technika 

sme v jednotlivých témach vyučovacích hodín zaznamenávali situácie 

(pre jednoduchosť budeme v ďalších častiach monografie označovať ako 

výskyt kompetencií), pri ktorých dochádzalo k uplatňovaniu 

kompetencií uvádzaných v tabuľke 1. 

 Prezentácia (predvádzací zošit) pre interaktívnu tabuľu 

pozostávala z troch častí:  

• úvodná časť – informuje učiteľa a žiakov o téme vyučovania, 

cieľoch hodiny a organizácii vyučovania, 

• hlavná časť – v nej je rozpracovaná téma na jednotlivé úlohy. 

Počet úloh nie je rozhodujúci. Úlohy sú variabilné (na výber 

správnej odpovede, na doplnenie, na dopísanie, na dokreslenie 

a pod.). Úlohy sme sa snažili koncipovať s ohľadom na aplikáciu 

gamifikačných prvkov, rýchle riešenie, okamžitú spätnú väzbu 

a ich väčší počet. Dôležité je, aby v každej prezentácii boli 

vytvorené také situácie pre žiakov, prostredníctvom ktorých bude 

možné dosiahnuť rozvoj vedomostí a kľúčových kompetencií 

žiakov, 

• záverečná časť – slúži pre učiteľa ako informácia o použitých 

zdrojoch. 

Tabuľka 1 Sledované kľúčové kompetencie v predmete Technika 
Kategória 
kľúčovej 
kompetencie 

Vybraná 
kľúčová 
zručnosť 

Prejavy správania Skratky 

Interpersonálna pracovať v 
tíme 

neradia sa, 
nekomunikujú 

komunikujú, radia 
sa vo dvojici 

 

Inter.-
PT 

uplatňovať 
harmonické 
vzťahy 

žiadny prejav, 
žiadna vzájomná 
pomoc 

prejavy k spolupráci 
– ochota; vzájomná 
pomoc pri ovládaní 
IWB 

Inter.-
HV 
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efektívne 
pracovať 

pri riešení nerád 
spolupracuje, 
nekomunikuje, 
úlohu chce riešiť 
sám  

číta informácie 
a následne rieši  
úlohu pomocou 
vzájomnej 
komunikácie; 
rozdelenie si práce 

Inter.-
EP 

Komunikačná čítať s 
porozumením 

text číta,  ale 
nesnaží sa 
chápať - riešiť 
úlohu 

číta text a snaží sa 
analyzovať, chápať  
a úlohu úspešne 
riešiť 

Kom.-
ČP 

vyjadrovať sa 
ústne 

vyjadruje sa 
ťažkopádne a 
nesúvisle 

vyjadruje sa bez 
väčších problémov 

Kom.-
VU 

vyjadrovať sa 
písomne 

písomný prejav je 
nejasný, 
nesprávny a 
neúhľadný 

dopisuje odpovede 
správne a úhľadne 

Kom.-
VP 

Personálna kontrolovať 
svoje 
správanie - 
sebaovládanie 

v správaní sa 
čiastočne 
kontroluje (prejavy 
nepozornosti- 
vyrušovanie, 
netrpezlivosť, 
nedisciplinovanie) 

plne vníma učiteľa a 
partnera a v 
správaní je 
bezproblémový 

Per.- S 

čestnosť a 
zodpovednosť 

pri riešení 
úlohy 
prejavuje 
neistotu, 
otáča sa, 
pozerá na 
iných žiakov 

úlohu rieši 
samostatne a 
sebaisto 

Per.-ČZ 

Učebná motivovať 
seba aj 
druhých 

úlohu rieši 
samostatne, 
nepodnecuje 
k riešeniu úloh 
druhých ani 
k získavaniu 
informácií 

vzájomné 
podnecovanie sa 
k riešeniu úloh, 
získavaniu 
informácií 

Učeb.-
M 

riešiť problém nevie identifikovať 
problém, nie je 
schopný 
navrhovať 
riešenia, 
zhodnocovať ich, 
nehľadá iné 
možné riešenia  

vie 
identifikovať, 
analyzovať, 
navrhovať 
riešenia, 
hľadá viacero 
možných 
riešení 

Učeb.-
RP 

aktívne sa 
zapájať do 
riešenia úlohy 

strácanie záujmu 
o riešenie 

prejavuje nadšenie 
pre riešenie úloh 

Učeb.-A 

Kognitívna kriticky 
myslieť a 
hodnotiť 

neprijíma 
informácie, 
neuvažuje 
logicky 

kriticky 
hodnotí a sám 
úlohu úspešne  
rieši, logicky 
uvažuje 

Kog.-
KM 
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 V úvodnej časti vyučovacej hodiny učiteľ žiakov oboznámil s 

plánovaným priebehom hodiny, o jej cieľoch a postupe práce. Hlavná 

časť hodiny bola zameraná na prácu s interaktívnou tabuľou a riešenie 

úloh ako na tabuli tak aj v pracovných listoch žiakov. Pred každou úlohou 

učiteľ žiakov motivoval krátkym rozhovorom, ktorý ich naviedol na danú 

problematiku. Riešenie úlohy zaznamenávali žiaci do pracovných listov 

a príloh k nim vytvorených. Prílohy k pracovným listom boli obsahom 

rovnaké vytlačené stránky predvádzacích zošitov ako na IWB. Žiaci tak 

sledovali zadania úloh ako na IWB, tak aj vo svojich pracovných listoch. 

Pri riešení úloh sa pri tabuli striedali skupiny sledovaných žiakov po 

skončení samostatnej alebo tímovej práce s pracovnými listami. Ostatní 

žiaci si skontrolovali správnosť svojho riešenia a do pracovných listov si 

zapisovali počet získaných bodov. V závere si žiaci spočítali získané body 

z celého pracovného listu a učiteľ hodinu vyhodnotil.  

 Úlohou pozorovateľa bolo počas vyučovania zaznamenávať do 

pozorovacích hárkov (ukážka príloha D) frekvenciu výskytu javov – 

situácií kedy sa uplatňovali kľúčové kompetencie. Štruktúra 

pozorovacieho hárku korešpondovala s pracovnými listami. Osoba 

realizujúca záznam výskytu vybraných kľúčových kompetencií tak bola 

presne informovaná o priebehu vyučovacej hodiny, čím sa znížili chyby 

pri pozorovaní. Pozorovateľ prirodzeným kódovaním zaznamenával 

kľúčové zručnosti náhodne zvolených dvojíc pri práci s IWB a to z 

dôvodu maximálnej objektívnosti a správnosti pozorovaných javov. Pre 

každú úlohu boli zaznamenávané kľúčové kompetencie zvlášť. 

 Ku každej prezentácii bol vypracovaný pracovný list pre učiteľa 

(ukážka príloha B), ktorý slúžil ako metodická príprava, podľa ktorej 

učiteľ postupoval pri vyučovaní. V nej boli zakomponované všetky 



117 

 

potrebné organizačné a materiálne požiadavky na výučbu danej témy. 

Pracovné listy obsahovali presne zadefinovanú tému vyučovania, počet 

hodín prislúchajúcich výučbe danej témy, ročník v ktorom sa téma 

vyučuje, ale najmä presne zadefinované ciele a kľúčové kompetencie, 

ktoré sa u žiakov prostredníctvom interaktívnej tabule a riešením 

jednotlivých úloh v prezentácií mali rozvíjať. Pracovný list informoval 

učiteľa aj o čase potrebnom na realizáciu jednotlivých úloh v prezentácii 

a o počte bodov, ktoré žiaci mohli za správne vyriešenie úloh získať. 

 Pracovný list pre žiakov (ukážka príloha C) obsahoval pokyny na 

vypracovanie jednotlivých úloh na interaktívnej tabuli. Prostredníctvom 

IWB žiaci riešili úlohy a zároveň si následne overovali správne výsledky 

riešení v pracovných listoch. Z hľadiska rozvoja kľúčových kompetencií 

interaktívna tabuľa poskytovala variabilné prvky multimediálnej 

názornosti. Riešenie úloh na interaktívnej tabuli bolo pre výskum 

kľúčové a to z dôvodu, že správne otázky sú predpokladom kvalitnej 

výučby. Podľa Petrasovej (2003) existuje spojitosť medzi typom či 

úrovňou otázok, ktoré učiteľ kladie, a typom či úrovňou myslenia, ktoré 

prebieha u žiakov. Správne sformulované otázky/úlohy môžu byť 

spúšťačom rôznych myšlienkových procesov na rôznych úrovniach.  

 Pri tvorbe úloh sme sa zameriavali na konkrétne kľúčové 

kompetencie, pričom sme vychádzali zo skutočných časovo-tematických 

plánov škôl, na ktorých bol výskum realizovaný. Úlohy sme sa snažili 

koncipovať aj s ohľadom na Bloomovú taxonómiu vzdelávacích cieľov. V 

jednotlivých témach boli preto zastúpené úlohy na zapamätanie, 

porozumenie, integráciu poznatkov, na analýzu, syntézu a na 

hodnotenie. 
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 Pri štruktúrovanom pozorovaní bola uplatňovaná veľmi dôležitá 

požiadavka na zachovanie prirodzenosti pozorovanej situácie. 

Pozorovateľ žiadnym spôsobom nezasahoval do pedagogických situácií. 

Vhodné miesto pozorovateľ zaujal pred začiatkom vyučovacej hodiny, 

učebňu opúšťal po odchode žiakov z učebne, pozorovanie vykonával 

diskrétne. Pozorované skupiny žiakov nevedeli, že sú objektom 

pozorovania, aby nedošlo k vplyvu na ich správanie. Počas pozorovaní sa 

pozorovateľ zameriaval na výskyt a zaznamenávanie javov, ktoré boli 

predmetom pozorovaní. 

 Pozorovacie hárky so špecifickým zameraním, ktoré pozorovateľ 

používal na štruktúrované, priame a krátkodobé pozorovanie na 

vyučovacích hodinách, boli vyhotovené podľa učebného predmetu 

Technika, podľa jednotlivých tém vyučovania a v súlade s úlohami 

predvádzacích zošitov a pracovných listov pre žiakov. Výskyt 

pozorovaných javov zaznamenal pozorovateľ do pozorovacieho hárku 

slovom „áno“ (alebo zvislou čiarkou „/“) resp. slovom „nie“ (alebo 

vodorovnou čiarou „-„). V tomto prípade bola použitá len dvojstupňová 

škála s krajnými intenzitami (stavmi) z dôvodu obmedzenia možnosti 

zaznamenať subjektívne vnímané postrehy a z dôvodu zjednotenia 

zaznamenávania výsledkov pozorovaní. Pozorovací hárok bol 

konštruovaný tak, aby svojím členením kopíroval priebeh etáp 

realizovaného modelu výučby (metodiky výučby) a aby pozorovateľovi 

nedával možnosť omylu, t. j. napr. zaznamenať výskyt javu opakovane a 

na nesprávnom mieste. V závere pozorovacieho hárku bola sumárna 

tabuľka, v ktorej pozorovateľ po skončení pozorovania zhotovil súčty 

výskytov (frekvenciu výskytu) jednotlivých pozorovaných javov. 
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 Na základe definície, charakteristiky a účelu, pre aký je metóda 

pozorovania určená a opísaná vyššie, sme sa túto metódu rozhodli 

použiť ako hlavnú metódu v rámci výskumných aktivít aj z nasledujúcich 

dôvodov: 

• výskum sa uskutočnil v prirodzených školských podmienkach 

(počas vyučovania na hodinách Techniky), vždy v jednej triede 

alebo skupine žiakov (v prípadoch, kedy sa trieda delila na 

skupiny), 

• cieľom každého pozorovania bolo zaznamenať vopred konkrétne 

stanovené javy, t. j. situácie kedy došlo k výskytu - uplatneniu 

vybraných kľúčových kompetencií žiakov do pripraveného 

štruktúrovaného pozorovacieho hárku, 

• k výskytu javov malo dôjsť na základe aplikovania metodiky 

výučby, ktorá bola vypracovaná tak, aby si žiaci počas danej 

vyučovacej hodiny nielen poznatky osvojili (splnili ciele 

vyučovacej hodiny na požadovanej úrovni), ale aby zároveň 

dochádzalo k vytváraniu učebných situácií a činností, ktoré 

prispievajú k rozvoju vybraných kľúčových zručností žiakov 

(práca žiakov v skupinách – dvojice žiakov; použitie pracovných 

listov pre žiakov; použitie IWB a predvádzacích zošitov), 

• aby pozorovateľ postrehol a zaznamenal výskyt javov čo 

najobjektívnejšie a najpresnejšie, počas jednej vyučovacej hodiny 

pozoroval vždy len dve vopred náhodne vybrané skupiny dvoch 

žiakov (v prípade dvoch pozorovateľov spolu 4 skupiny) (Pavelka 

a kol. 2015).  
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 Za účelom zvýšenia validity a reliability pozorovania Turek 

(1998) odporúča, aby posudzovacie škály a pozorovacie hárky posúdila 

skupina expertov. Nami vytvorené metodické materiály a výskumné 

nástroje boli konzultované s učiteľmi vybraných základných škôl, na 

ktorých sme uvedené materiály overovali v praxi.  

 

6.3  Sledovanie frekvencie uplatňovania kľúčových kompetencií 

v téme „Drevo, jeho význam, vlastnosti a použitie“ 

 

 Sumárne výsledky z 8 pozorovaných skupín (6. a 8. ročníkov) 

žiakov ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou a ZŠ kráľa Svätopluka v Nitre (Grafy 

1, 2) nám umožňujú konštatovať, že takmer u všetkých skupín došlo k 

uplatňovaniu predpokladaných kľúčových kompetencií. 

 Predvádzací zošit pre IWB a pracovný list k téme Drevo, jeho 

význam, vlastnosti a použitie z tematického celku Materiály 

a technológie pozostával zo siedmich úloh, zameraných na rozdelenie 

drevín podľa tvaru zelene, porozumenie významu jednotlivých častí 

dreva, funkcie drene, určovanie drevokazného hmyzu a náradia pre 

ručné obrábanie dreva. 

 Spomedzi vybraných pozorovaných kompetencií sa u žiakov 6. a 

8. ročníkov najvýraznejšie prejavili komunikačné kompetencie (32 % u 

žiakov 6. ročníkov a 36 % u žiakov 8. ročníkov). ktorých percentuálne 

zastúpenie medzi jednotlivými ročníkmi bolo približne na rovnakej 

úrovni. Na základe výsledkov priameho pozorovania usudzujeme, že 

žiaci 6. a 8. ročníkov sa radšej vyjadrovali písomne ako ústne.  
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Graf  1, 2 Prehľad výskytu kľúčových kompetencií – téma Drevo, jeho význam, 

vlastnosti a použitie – 6. a 8. ročníky ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou a ZŠ kráľa 

Svätopluka, Nitra 
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 Nevýrazný percentuálny rozdiel bol zaznamenaný v oblasti 

interpersonálnych kompetencií, ktorých výskyt u žiakov 6. ročníkov bol 

na úrovni 23 % a u žiakov 8. ročníkov sa rovnal 22 %. V tejto oblasti 

kľúčových kompetencií najväčší percentuálny rozdiel (3 %) nastal pri 

tímovej práci, ktorá sa častejšie prejavila u žiakov 6. ročníkov. Žiaci 8. 

ročníkov sa menej výrazne zapájali do spoločných aktivít a radšej sa 

v týchto činnostiach spoliehali sami na seba.   

 Rozdiely v pozorovaných skupinách medzi jednotlivými ročníkmi 

sme zaznamenali aj v oblasti rozvoja učebných kompetencií, pretože u 

žiakov 8. ročníkov sa viac prejavila vzájomná motivácia (8. ročníky 8 %, 

6. ročníky 7 %), naopak pri kompetencii aktívneho sa zapájania do 

riešenia úloh sa viac prejavili 6. ročníky, (8. ročník 3 %, 6. ročník 5 %). 

Riešenie problémov sa u oboch ročníkov prejavilo na rovnakej úrovni  

6 %. 

 Približne rovnaký výskyt kľúčových kompetencií bol 

zaznamenaný u žiakov oboch ročníkov aj v oblasti personálnych 

kompetencií (6. ročníky 12 % a 8. ročníky 10 %). V tejto oblasti sa na 

rovnakej úrovni u žiakov 6. ročníkov prejavila čestnosť a zodpovednosť 

aj sebaovládanie (6 %). U žiakov 8. ročníkov sa výraznejšie prejavilo 

sebaovládanie (7 %), menej výrazne však bola zaznamenaná čestnosť 

a zodpovednosť (3 %).  

 V oblasti kognitívnych kompetencií bol výskyt kompetencie 

kriticky myslieť na rovnakej úrovni  (15 %) v rámci oboch ročníkov, na 

základe čoho možno konštatovať, že predložený výučbový materiál bol 

spracovaný adekvátne vo vzťahu k uplatňovaniu danej kompetencie. 

 Z uvedeného vyplýva, že úlohy žiakov podnecovali k vyššej 

produktivite práce tímu, ku komunikácií, aktivite, k rozvoju kritického 
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myslenia a tým prispievali k rozvíjaniu vybraných kľúčových zručností 

žiakov. Napriek nižšiemu výskytu niektorých kľúčových kompetencií v 

konečnom dôsledku môžeme konštatovať, že uvedenou metodikou 

práce je možné podnecovať komplexný rozvoj osobnosti žiakov, čiže 

rozvoj kognitívnej, psychomotorickej, ale aj socio-afektívnej oblasti. 

 

6.4  Sledovanie frekvencie uplatňovania kľúčových kompetencií 

v téme „Z histórie vedy a techniky“ 

  

 Predvádzací zošit a pracovný list pre žiaka (Príloha C) k téme  

Z histórie vedy a techniky z tematického celku Človek a technika 

pozostával z desiatich úloh, ktoré boli sústredené v 4 kvízoch. Úlohy boli 

zostavené tak, aby žiakov viedli k úzkej spolupráci. Každý kvíz 

pozostával z rôzneho počtu otázok z histórie vedy a techniky, 

zameraných na najdôležitejšie roky, vynálezy v daných rokoch ako aj 

najznámejších vynálezcov. Vo všetkých 4 pozorovaných skupinách 

žiakov 6. aj 8. ročníka ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou (viď. Graf 3, 4) boli 

najviac zastúpené interpersonálne kompetencie (6. ročníky 38 %  

a 8. ročníky 39 %) len s minimálnym teda 1 % rozdielom. V oboch 

ročníkoch boli ďalej významne zastúpené aj komunikačné (6. ročníky 

32 % a 8. ročníky 29 %) a učebné (6. ročníky 16% a 8. ročníky 20 %) 

kompetencie. Najmenej zastúpenými boli oblasti personálnych  

(6. ročníky 8 % a 8. ročníky 4 %) a kognitívnych kompetencií (6. ročníky 

6 % a 8. ročníky 8 %). 
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Graf  3 , 4 Prehľad výskytu kľúčových kompetencií – téma Z histórie vedy 

a techniky – 6. a 8. ročníky ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou 
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 Najmenej zastúpenou kompetenciou u žiakov oboch ročníkov 

bola efektivita práce (v 6. ročníku 1 % a v 8. ročníku 2 %). Dôvodom 

slabšej efektivity práce u žiakov 6. ročníka bola obava z výsledkov 

testovania a v 8. ročníku to bolo v dôsledku rozpačitosti, nezáujmu 

a obavy z testu, ktorý im nasledoval na nasledujúcej hodine. Žiaci pri 

riešení reagovali prchko, nečítali znenia úloh s porozumením, v dôsledku 

čoho boli menej úspešní. 

 Uvedené, aj keď s menšou vzorkou skúmaných žiakov nám však 

potvrdzuje, že nami vypracované úlohy v danej téme prispievajú k 

rozvíjaniu vybraných kľúčových kompetencií žiakov. Zistenie, že u 

zástupcov pozorovaných skupín u oboch ročníkov sa najvýraznejšie 

prejavila práca v tíme (6. a 8. ročníky 37 %), snaha riešiť problém  

(6. ročníky 16 % a 8. ročníky 20 %) a čítanie s porozumením (6. ročníky 

23 % a 8. ročníky 25 %), nám umožňuje konštatovať, že formulácia a 

zaradenie úloh v pracovnom liste má opodstatnenie v metodike výučby, 

pretože úlohy vyžadovali od žiakov spoluprácu, využívanie informácii na 

riešenie problému, čítanie s porozumením. 

 

6.5  Sledovanie frekvencie uplatňovania kľúčových kompetencií 

v téme „Základy technického zobrazovania“ 

 

 Predvádzací zošit a pracovný list na tému Základy technického 

zobrazovania z tematického celku Grafická komunikácia pre žiakov  

8. ročníka pozostával zo siedmich rôznorodých úloh (otvorené, 

zatvorené, polozatvorené, dichotomické), zameraných na základnú 

terminológiu a základy technického zobrazovania. 
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 Z výsledkov pozorovaní môžeme potvrdiť, že vo všetkých  

4 pozorovaných skupinách nastali situácie, v ktorých došlo  

k uplatňovaniu vybraných kľúčových kompetencií. Konštrukcia 

jednotlivých úloh podnecovala žiakov 8. ročníkov ZŠ Hrnčiarovce nad 

Parnou ako aj žiakov ZŠ v Nitre k spolupráci a komunikácií, čo sa 

preukázalo v najvyššom percentuálnom vyjadrením výskytu týchto 

kompetencií (komunikačné 36 % a interpersonálne 23 %). U žiakov 

oboch škôl sa zo skupiny interpersonálnych kompetencií 

najvýznamnejšie prejavila práca v tíme (16 %) a z oblastí 

komunikačných kompetencií čítanie s porozumením (14 %), vyjadriť sa 

písomne (12 %) a vyjadriť sa ústne (10 %). Práve schopnosť čítať text s 

porozumením sa u žiakov následne odzrkadlila aj vo zvýšenej schopnosti 

riešiť problémy. Ako sme už spomínali, úlohy boli koncipované tak, aby 

viedli žiakov k tímovej práci na základe čoho dochádzalo aj k rozvoju 

komunikačných kompetencií. V rámci riešenia jednotlivých úloh bolo 

rozvíjané nielen ústne vyjadrovanie, ale aj rozvoj grafických zručností 

pri písaní, kreslení, rozvoj analýzy, syntézy a porozumenia.  

 S menším percentuálnym zastúpením boli následne zaznamenané 

učebné kompetencie (17%), personálne kompetencie (13 %) 

a kognitívne kompetencie (11 %).   
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Graf 5 Prehľad výskytu kľúčových kompetencií – téma Základy technického 

zobrazovania - 8. ročník, ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou a ZŠ kráľa Svätopluka, 

Nitra 

 

 Z oblasti učebných kompetencií sa u žiakov najvýraznejšie 

prejavila schopnosť riešiť úlohu, problém (13 %). Menej výrazne sa u 

žiakov 8. ročníkov prejavila vzájomná motivácia (4 %). Tá mala za 

následok nižšiu aktivitu žiakov a podnecovanie ostatných spolužiakov k 

vytvoreniu záujmu učiť sa, čo sa prejavilo 0 % zastúpením danej 

kompetencie. 

 Ako už bolo vyššie uvádzané, výskyt personálnych a kognitívnych 

kompetencií u žiakov bol nižší ako interpersonálnych či komunikačných.   

 Z výsledkov vyplynulo, že u žiakov pri riešení úloh sa prejavovalo 

sebaovládanie (9 %) ale oveľa menej sa javili ako čestní a zodpovední 

(4 %). To sa javilo prevažne počas riešenia úloh, ktoré si vyžadovali 
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rozsiahlejšie riešenie. V takých úlohách klesala aj aktivita a snaha žiakov 

o vyriešenie či dokončenie úlohy.   

 Z výsledkov pozorovaní môžeme tvrdiť, že u žiakov všetkých 

pozorovaných tried sa prostredníctvom tohto modelu vyučovania 

rozvíjali hlavne kompetencie ako pracovať v tíme, učiť sa s inými, 

komunikačné kompetencie, tolerancia k iným a pod. U žiakov, kde sa 

zlepšili interpersonálne kompetencie sme zaznamenali aj zlepšenie 

komunikácie, skupinovej integrácie, ktorá mala za následok lepšie a 

kvalitnejšie výsledky v pracovných listoch. Uplatňovanie a následne aj 

rozvoj jednotlivých kompetencií závisí najmä od charakteru úloh, pričom 

daná vzorka výučbových materiálov nemohla pokryť v dostatočnej 

miere všetky oblasti kompetencií. I napriek tomu mnohé úlohy viedli 

žiakov k rozvoju pracovných, kolektívnych vzťahov, k rozvoju kritického 

myslenia, čítania s porozumením. Prostredníctvom týchto kompetencií 

je možné dosiahnuť rozvoj technickej gramotnosti u žiakov a zlepšiť 

proces ich začlenenia do spoločnosti. Daná stratégia výučby tak 

poukazuje najmä na možnosti realizovať cielene rozvoj konkrétnych 

kompetencií v závislosti od vytvorených situácií v rámci riešených úloh. 

Týmto môžeme potvrdiť vhodnosť zvolenej metodiky.  

 

6.6  Zisťovanie závislostí medzi dosiahnutým skóre žiakov 

a frekvenciou uplatňovania kľúčových kompetencií 

 

 Z výsledkov v prechádzajúcich kapitolách možno konštatovať, že 

uplatňovanie jednotlivých kompetencií v oboch ročníkoch vo vybraných 

témach bolo približne rovnaké, čo znamená, že úlohy boli koncipované 

správne. Preto nás v ďalšej časti výskumu zaujímalo, či vyvolané situácie, 
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pri ktorých boli uplatňované jednotlivé kompetencie, môžu vplývať na 

vedomosti žiakov. Súčasťou 2. fázy výskumu bolo teda sledovanie 

závislostí medzi dosiahnutým skóre žiakov v jednotlivých úlohách 

a frekvenciou uplatňovania vybraných kľúčových kompetencií. 

Sledovanie závislostí sme uskutočnili v rámci výučby témy „Drevo, jeho 

význam, vlastnosti a použitie“ z dôvodu, že tento materiál bol už použitý 

v oboch ročníkoch a bolo v ňom sledované najširšie spektrum 

kompetencií, pričom tímová práca, kritické myslenie a komunikačné 

kompetencie boli najdominantnejšími kompetenciami. Výskum sme tak 

rozšírili o podrobnejšie spracovanie výsledkov z danej témy, výučba 

ktorej prebehla v rovnakých dvoch základných školách v Nitrianskom a 

Trnavskom kraji v piatich triedach šiesteho a v triede 8. ročníka s 

celkovým počtom 85 žiakov. Náhodný výber v tejto oblasti nebolo možné 

realizovať, keďže meranie hodnôt je náročné na to, aby sa robilo na 

väčšej výskumnej vzorke. Dané kompetencie boli sledované u 24 žiakov 

v skupinách chlapcov a dievčat v rámci siedmich úloh. Vzhľadom na 

náročnosť metodológie a samotného pozorovania 4 skupín v triede, boli 

do každej triedy prizvaný dvaja pozorovatelia. Prioritne sme početnosť 

týchto situácií zaznamenávali u žiakov šiestych ročníkov, aj z dôvodu ich 

vyššej zainteresovanosti vo vyučovaní, čo usudzujeme aj na základe 

priebehu 1. fázy výskumu. Taktiež u týchto žiakov ešte prevláda hravé 

správanie, chuť pracovať a zapájať sa do jednotlivých aktivít, zatiaľ čo u 

žiakov 8. ročníka sa z hľadiska vývinového štádia, v akom sa nachádzajú, 

mnohé interpersonálne vzťahy už neprejavujú v takej miere. Zaujímalo 

nás, či sa uplatňovanie jednotlivých kompetencií môže odzrkadliť vo 

vyšších alebo nižších bodových ziskoch a následne aj v osvojených 

vedomostiach. 
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Testovali sme spoločnú štatistickú nulovú hypotézu  pre všetkých 12 

vybraných kľúčových kompetencií, ktorú sme v jednotlivých prípadoch 

potvrdili alebo zamietli. 

H0: Dosiahnuté skóre nezávisí od frekvencie uplatňovania vybranej 

kľúčovej kompetencie.  

  
Graf 6 Maticový graf závislostı́ medzi dosiahnutým skóre a výskytom 

interpersonálnych kompetenciı ́

 Maticový graf 6 vizualizuje (korelačnú maticu) závislosť medzi 

dosiahnutým skóre žiakov a frekvenciou uplatňovania 

interpersonálnych kompetencií. Vo všetkých súboroch jednotlivých 

oblastí kompetencií a dosiahnutého skóre bola identifikovaná 

priamoúmerná závislosť. Z grafu sú zrejmé odchýlky od normality, preto 

sme na určenie miery závislosti použili neparametrickú koreláciu - 
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Kendallov koeficient Tau (Tabuľka 2), ako jednu z najkonzervatívnejších 

a najprísnejších metód, ktoré sa používajú na zisťovanie miery závislosti. 

 
Tabuľka 2 Korelácie medzi dosiahnutým skóre a výskytom interpersonálnych 

kompetencií 

Pairs of Variables 
Valid Kendall 

Z p-value 
N Tau 

Body & Inter.- HV 168 0,239513 4,60862 0,000004 
Body & Inter.- PT 168 0,528026 10,16008 0,000000 
Body & Inter.- EP 168 0,162817 3,13287 0,001731 

 

 Hypotézu H0 zamietame s 99 % spoľahlivosťou. V oblasti 

interpersonálnych kompetencií a dosiahnutého skóre bola v prípadoch 

harmonických vzťahov a efektivity práce identifikovaná malá miera 

závislosti, čo môže vyplývať z faktu, že v triede vládla príjemná 

atmosféra, harmonické vzťahy, avšak žiaci pri riešení úloh pracovali 

neefektívne, častokrát odpisovali, čo malo za následok aj nízky počet 

získaných bodov. U žiakov ôsmeho ročníka, hlavne u chlapcov, sme 

harmonické vzťahy dokonca v mnohých prípadoch nezaznamenali 

vôbec. S tým súvisela aj efektivita práce, ktorú sme taktiež v takýchto 

situáciách pochopiteľne neevidovali.  

 Z interpersonálnych vzťahov sme pozorovali aj prácu v tíme, 

v prípade ktorej  bola na rozdiel od harmonických vzťahov 

identifikovaná veľká závislosť v súvislosti s dosiahnutým skóre. 

Usudzujeme, že je to v dôsledku práve úspešnej tímovej práce žiakov, 

v snahe dosiahnuť spoločný výsledok.  
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Graf 7 Maticový graf závislostí medzi dosiahnutým skóre a výskytom učebných 

kompetencií 

 Maticový graf 7 vizualizuje závislosť medzi dosiahnutým skóre a 

frekvenciou uplatňovania učebných kompetencií. Vo všetkých súboroch 

okrem súboru skóre a kompetencie riešiť problém bola identifikovaná 

priamoúmerná závislosť. 

 Tabuľka 3 Korelácie medzi dosiahnutým skóre a výskytom učebných 

kompetencií 

Pairs of Variables 
Valid Kendall 

Z p-value 
N Tau 

Body & Učeb. - M 168 0,380429 7,320070 0,000000 
Body & Učeb. - RP 168 -0,032152 -0,618655 0,536144 
Body & Učeb. - A 168 0,142876 2,749168 0,005975 
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 H0 zamietame s 99 % spoľahlivosťou v prípade dosiahnutého 

skóre a kompetencie motivovať seba aj druhých, kde sa prejavila stredná 

miera závislosti. V prípade zisťovania závislosti medzi skóre a učebnou 

kompetenciou aktívne sa zapájať do riešenia úlohy sa prejavila slabá 

miera závislosti, teda H0 taktiež zamietame (Tabuľka 3).  

 H0 sa nám potvrdila v rámci kompetencie riešiť problém. 

Uvedená závislosť bola identifikovaná ako triviálna, čo znamená, že 

nebola preukázaná závislosť medzi dosiahnutými bodmi 

a kompetenciou žiakov riešiť problém (Tabuľka 3). Aktívne zapájanie sa 

žiakov do riešenia úloh teda nepredstavovalo vždy efektívne riešenie 

problému. Naopak, v triedach, kde bola zaznamenaná vzájomná 

motivácia a aktivita žiakov, bola zaznamenaná aj priamoúmerná 

závislosť v súvislosti s dosiahnutým počtom získaných bodov. 

   
Graf 8 Maticový graf závislostí medzi dosiahnutým skóre a výskytom 

komunikačných kompetencií 
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 Maticový graf 8 vizualizuje závislosť medzi dosiahnutým skóre a 

frekvenciou uplatňovania komunikačných kompetencií. Vo všetkých 

súboroch jednotlivých oblastí kompetencií a dosiahnutého skóre bola 

identifikovaná priamoúmerná závislosť. 
 

Tabuľka 4 Korelácie medzi dosiahnutým skóre a výskytom komunikačných 

kompetencií 

Pairs of Variables 
Valid Kendall 

Z p-value 
N Tau 

Body & Kom. - ČP 168 0,221888 4,26949 0,000020 
Body & Kom. - VU 168 0,170632 3,283229 0,001026 
Body & Kom. - VP 168 0,414741 7,980299 0,000000 

   

 Hypotézu H0 zamietame s 99 % spoľahlivosťou (Tabuľka 4). 

V oblasti komunikačných kompetencií a dosiahnutého skóre bola 

v prípade schopností ako sú čítanie s porozumením a ústne vyjadrovanie 

identifikovaná malá miera závislosti, čo môžeme prisúdiť skutočnosti, že 

žiaci všetkých tried medzi sebou nekomunikovali v dostatočnej miere. 

Napriek ich snahe čítať s porozumením (analyzovať obrázky, 

odôvodňovať funkcie nástrojov, časti dreva a pod.), nie vždy získali 

adekvátny počet bodov. Na základe výsledkov pozorovania môžeme 

tvrdiť, že žiaci mali v danej oblasti rezervy vo vedomostiach, pretože 

mnohé úlohy boli zamerané na výber správnej odpovede, ktoré mali žiaci 

problém identifikovať. 

 V rámci dosiahnutého skóre a kompetencie vyjadrovať sa 

písomne bola preukázaná stredne silná závislosť. Uvedená skutočnosť 

vyplýva z faktu, že žiaci oboch ročníkov, no najmä ôsmaci, sa nielen 

lepšie ale aj radšej vyjadrovali skôr písomne ako ústne.  
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Graf 9 Maticový graf závislostí medzi dosiahnutým skóre a výskytom 

personálnych kompetencií a kognitívnej kompetencie – kriticky myslieť 
 

 Maticový graf 9 vizualizuje závislosť medzi dosiahnutým skóre a 

frekvenciou uplatňovania personálnych kompetencií a kognitívnej 

kompetencie kriticky myslieť. Vo všetkých súboroch okrem súboru 

skóre a personálnej kompetencie sebaovládanie, kde závislosť nebola 

preukázaná, bola identifikovaná nepriamoúmerná závislosť. 

 
Tabuľka 5 Korelácie medzi dosiahnutým skóre a výskytom personálnych 

kompetencií a kognitívnej kompetencie – kriticky myslieť 

Pairs of Variables 
Valid Kendall 

Z p-value 
N Tau 

Body & Per. – ČZ 168 -0,353012 -6,79253 0,000000 
Body & Per. – S  168 0,038108 0,73326 0,463402 
Body & Kog. – KM  168 -0,294216 -5,66119 0,000000 
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 Hypotézu H0 zamietame s 99 % spoľahlivosťou v prípade 

dosiahnutého skóre a personálnej kompetencie čestnosť a 

zodpovednosť, kde sa prejavila stredná miera závislosti. Aj z grafu 9 

možno vidieť, že ide o nepriamo úmernú závislosť. Danú závislosť 

môžeme interpretovať nasledovne: čím vyššie skóre žiaci dosahovali, 

tým menej sa u nich táto kompetencia prejavovala. Túto nepriamu 

úmeru môžeme z výsledkov pozorovania vysvetliť tým, že najmä žiaci 

šiesteho ročníka v zložitejších úlohách, z pocitu akejsi zodpovednosti 

získať v pracovnom liste čo najviac bodov, sa prikláňali k odpisovaniu 

odpovedí, ktoré však nie vždy boli správne (Tabuľka 5).  

 Hypotéza H0 sa nám potvrdila v rámci personálnej kompetencie 

sebaovládanie, kde závislosť je triviálna. Správanie u žiakov, najmä 

ôsmakov, bolo počas riešenia úloh častokrát ovplyvňované vplyvmi 

z prostredia, čím dochádzalo k vyrušovaniu, netrpezlivosti, 

nedisciplinovanosti. S blížiacim sa koncom vyučovacej hodiny u žiakov 

ešte väčšmi absentovalo sebaovládanie, začala prevládať nečestnosť,  

snaha riešenie úlohy opísať, či vôbec nedokončiť (Tabuľka 5). 

 V prípade zisťovania závislosti medzi skóre a kognitívnou 

kompetenciou  kriticky myslieť hypotézu H0 zamietame. Závislosť bola 

identifikovaná ako slabá, nepriamo úmerná, čo znamená, že čím vyššie 

skóre žiaci dosahovali, tým menšiu početnosť uplatňovania danej 

kompetencie sme zaznamenali. Je možné, že daná skutočnosť vyplývala 

zo strachu žiakov, aby v konečnom hodnotení nedosiahli nízky počet 

bodov, čo súvisí aj s vyššie uvádzanou čestnosťou a zodpovednosťou 

(Tabuľka 5). 
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Zhrnutie výsledkov zisťovania závislostí 

 Hypotéza H0 sa potvrdila v prípade rozvíjania učebných 

kompetencií v rámci schopnosti riešiť problém a v oblasti personálnych 

kompetencií v rámci sebaovládania.  

 Nepriamoúmerná závislosť medzi frekvenciou uplatňovania 

kľúčových kompetencií a počtom získaných bodov nastala v prípade 

personálnej kompetencie čestnosť a zodpovednosť, ako aj v prípade 

kognitívnej kompetencie kriticky myslieť. 

 Malá miera závislosti dosiahnutého skóre a početnosti konkrétnej 

kompetencie bola zistená v prípade interpersonálnych vzťahov, 

konkrétne v oblasti harmonických vzťahov a efektivity práce, v oblasti 

učebných kompetencií v rámci aktívneho zapájania sa do úlohy, v oblasti 

komunikačných kompetencií v rámci čítania s porozumením a ústneho 

vyjadrovania, ako aj v prípade kognitívnej kompetencie kriticky myslieť. 

 Stredná miera závislosti bola identifikovaná v oblasti 

komunikačných vzťahov v rámci písomného vyjadrovania, v rámci 

personálnych kompetencií čestnosť a zodpovednosť ako aj v oblasti 

učebných kompetencií  v rámci vzájomnej motivácie žiakov.  

 Pozitívnym zistením pre nás bola veľká miera závislosti, ktorá 

bola potvrdená v prípade interpersonálnej kompetencie pracovať 

v tíme.  

 

6.7  Porovnanie úspešnosti žiakov 6. a 8. ročníka v jednotlivých 

úlohách 
 

 V súvislosti s uplatňovaním kľúčových kompetencií 

a dosiahnutým skóre nás zaujímalo aj porovnanie úspešnosti žiakov  



138 

 

6. a 8. ročníka v jednotlivých úlohách a ich bodové zisky, aj keď toto 

nepatrilo k hlavnými cieľom výskumu najmä vzhľadom na malú vzorku 

žiakov 8. ročníka a nehomogénnosť cieľových skupín. Bodové skóre bolo 

zaznamenávané v rámci siedmich úloh v rovnakej téme „Drevo, jeho 

význam, vlastnosti a použitie“ u 85 žiakov z toho bolo 71 žiakov  

6. ročníka a 14 žiakov 8. ročníka. Tak ako sme uviedli už v predošlej 

kapitole, je dôležité znovu poznamenať, že prioritne sme testovali žiakov 

šiestych ročníkov a to najmä z dôvodu lepšej spolupráce pri overovaní 

danej stratégie výučby. Vzhľadom na to, že sme mali možnosť rozšíriť 

výskumnú vzorku aj o žiakov 8. ročníka a získať tak pohľad na 

využívanie danej stratégie u starších žiakov, rozhodli sme sa túto  

skutočnosť využiť aj ku komparácii oboch ročníkov, ktorá by poslúžila 

v budúcnosti k dôkladnejšej špecifikácii konkrétnych úloh v závislosti na 

využívaní jednotlivých typov úloh v daných ročníkoch.  

 Stanovili sme si nasledovnú štatistickú nulovú hypotézu. 

H0: Nie je štatisticky významný rozdiel v dosiahnutom skóre úloh medzi 

žiakmi 6. a 8. ročníka, t. j. skóre nezávisí od ročníka. 

Na testovanie hypotézy H02 sme použili neparametrický Mann-

Whitneyho U test. 
Tabuľka 6 Úspešnosť ročníkov v jednotlivých úlohách 

Úloha 6. ročník  8. ročník U Z p-value Group 1 Group 2 
U1 2955,000 700,0000 399,0000 -1,15519 0,248014 
U2 2860,000 795,0000 304,0000 -2,28076 0,022564 
U3 2876,500 778,5000 320,5000 -2,08526 0,037046 
U4 2853,000 802,0000 297,0000 -2,36369 0,018094 
U5 2920,500 734,5000 364,5000 -1,56395 0,117831 
U6 2882,000 773,0000 326,0000 -2,02010 0,043374 
U7 2948,000 707,0000 392,0000 -1,23813 0,215671 
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 Hypotézu H0 zamietame s 95 % spoľahlivosťou v úlohách 2, 3, 4 

a 6, v ktorých sme zisťovali, či žiaci poznajú základnú stavbu dreva na 

priečnom reze, funkciu a tvar drene, či dokážu rozpoznať rôzne druhy  

drevokazného hmyzu a základného pracovného náradia potrebného na 

opracovanie dreva. V uvedených úlohách bol potvrdený štatisticky 

významný rozdiel. Na základe uvádzaného možno konštatovať, že v 

daných úlohách sú významné rozdiely v dosiahnutom skóre medzi 

ročníkmi (Tabuľka 6).  

 Pre žiakov 6. ročníkov boli dané úlohy samozrejme zložitejšie ako 

pre ôsmakov, pričom si vyžadovali aj viacero riešení či správnych 

odpovedí a to malo za následok rôznorodý počet získaných bodov u 

týchto žiakov.  

 Zaujímavým príkladom štatisticky významných rozdielov sú 

úlohy 2 a 4, kde na grafe kvartilového rozpätia (Graf 10, 11) môžeme 

vidieť, že žiaci 8. ročníka dosahovali homogénnejšie skóre ako žiaci  

6. ročníka. Jednalo sa o úlohy na priraďovanie, kde bolo možné získať 

viac bodov v rámci jednej úlohy. Podobné homogénne skóre dosahovali 

žiaci 8. ročníka aj v úlohách 3 a 6. Z hľadiska kategorizácie podľa 

Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov išlo najmä o úlohy týkajúce sa 

okrem napĺňania nižších úrovní vzdelávacích cieľov, akými sú 

zapamätanie, porozumenie, aj o úlohy so zameraním na vyššiu úroveň 

myslenia, kde sa od žiakov vyžadovala aplikácia, analýza a hodnotenie. 
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Graf 10, 11 Kvartilové rozpätie dosiahnutého skóre úloh 2 a 4 v jednotlivých 

ročníkoch 
 

 Opačným prípadom sú úlohy 1, 5 a 7, ktoré boli zamerané na 

vytváranie správnych skupín drevín, na poznávanie nástroj potrebných 

pre opracovanie dreva a na určovanie nástrojov. Najmä v úlohách 1 a 7 

možno vidieť (Graf 12, 13), že žiaci ôsmeho ročníka dosiahli v oboch 

prípadoch maximálne skóre, pričom u žiakov 6. ročníka sa medián 

nachádza na rovnakej úrovni ako u žiakov 8. ročníka, čo tiež potvrdzuje 

štatisticky nevýznamné rozdiely.  
   

  
Graf 12, 13 Kvartilové rozpätie dosiahnutého skóre úloh 1 a 7 v jednotlivých 

ročníkoch 
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 Uvedené úlohy boli zatvorené s výberom jednej správnej 

odpovede, orientované do nižších kategórií vzdelávacích cieľov, na ktoré 

vedeli správne reagovať aj žiaci 6. ročníkov. Hypotéza H0 sa nám pri 

úlohách 1, 5 a 7 potvrdila. 

 Väčšina úloh si vyžadovala spoluprácu žiakov, preto 

predpokladáme, že práve to malo za následok ich úspešné vyriešenie vo 

väčšine tried 6. ročníka. Z pozorovaní vieme, že spolupráca u ôsmakov v 

tomto prípade síce absentovala, no aj napriek tomu boli v riešení 

rovnako úspešní. Uvádzané môžeme pripísať faktu, že u žiakov  

8. ročníkov sa pri riešení úloh prejavila vyššia úroveň kognitívneho 

myslenia (kritické myslenie), v dôsledku čoho žiaci (najmä chlapci) 

efektívnejšie spracovávali nadobudnuté informácie na riešenie úlohy 

(analyzovali, dedukovali) aj bez spolupráce. 

 Aj na uvádzanej grafickej vizualizácii môžeme vidieť, že žiaci 

ôsmych ročníkov boli schopnejší vyšších kognitívnych operácií, pretože 

pri riešení danej úlohy si odôvodňovali pojmy a ich súvislosti, 

analyzovali, dedukovali a logicky vyvodzovali závery. Ďalej možno 

konštatovať, že žiaci ôsmych ročníkov na základe nadobudnutých 

poznatkov a skúseností vedeli pohotovejšie reagovať pri 

intelektuálnych, motorických a praktických činnostiach. Samostatnejšie 

a tvorivejšie uplatňovali osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Ústny aj 

písomný prejav bol správnejší a výstižnejší ako u žiakov šiestych 

ročníkov.  
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6.8  Diskusia a odporúčania pre prax 

 

 Zámerom výskumu bolo overiť účinnosť modelu a z neho 

vyplývajúcu stratégiu rozvoja kľúčových kompetencií u žiakov v 

podmienkach základných škôl. Predpokladali sme, že navrhnutým 

modelom a stratégiou výučby aplikovanou v predmete Technika vo 

vybraných ročníkoch a témach vyučovacích hodín nižšieho 

sekundárneho stupňa vzdelávania s využitím interaktívnej tabule sa 

vytvoria podmienky, ktoré prispejú k rozvíjaniu vybraných kľúčových 

zručností a vedomostí žiakov.  

 Dosiahnuté výsledky aj napriek nie vždy vysokému 

percentuálnemu zastúpeniu niektorých kľúčových kompetencií 

preukázali tento náš predpoklad a opodstatnenie vytvoreného modelu a 

stratégie výučby v metodike výučby predmetu Technika s akcentom na 

rozvoj vybraných kľúčových kompetencií.  

 Z výsledkov vyplynulo, že takmer vo všetkých pozorovaných 

triedach a skupinách bolo zaznamenané uplatňovanie a teda aj následný 

rozvoj kľúčových kompetencií. U žiakov oboch ročníkov (6. aj 8.) sa 

najvýraznejšie prejavili interpersonálne, komunikačné a učebné 

kompetencie. Rozvoj uvedených skupín kompetencií považujeme za 

prínosný pre prax ako aj z celoživotného hľadiska.  

 Štatistickým zisťovaním závislostí medzi dosiahnutým skóre 

a frekvenciou uplatňovania jednotlivých kompetencií (str. 89) môžeme 

jednoznačne potvrdiť veľkú mieru závislosti medzi dosiahnutým 

počtom bodov a interpersonálnou kompetenciou pracovať v tíme. 

Usudzujeme tak, že žiaci, ktorí pracovali ako tím, v ktorom prevládali 

harmonické vzťahy, spolupráca, kolaborácia, pri riešení úloh dosahovali 
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lepšie skóre. Je to v dôsledku úspešnej tímovej práce žiakov, v snahe 

dosiahnuť spoločný výsledok. Práve uvedené zistenie považujeme za 

kľúčové, nakoľko sa v mnohých súčasných teóriách akcentuje dôraz na 

rozvoj interpersonálnych kompetencií, pretože sú dôležitým aspektom 

individuálnej vnímavosti sociálnej rozmanitosti, ako aj prežívania  

a aktívnej interakcie s prostredím (Šuverová 2011). Oblasť 

interpersonálnych kompetencií sa považuje za jednu z najdôležitejších 

oblastí aj vo vzťahu k adaptabilite mladých ľudí na život v spoločnosti a 

zvyšovania ich zamestnanosti z celospoločenského hľadiska (The 

definition and selection of key competencies 2005), ako aj pre tvorivú 

prácu s ľuďmi. Mnohé výskumy v zahraničí (National Research Council 

2009) však poukazujú na nedostatok medziľudských vzťahov u detí a 

dospievajúcich, ktorý sa spočiatku ukazoval aj u žiakov v našom 

výskume, najmä u starších žiakov, no v konečnom hodnotení sme aj v 

tejto oblasti zaznamenali uplatňovanie príslušných kompetencií. Z 

množiny interpersonálnych kompetencií sme u žiakov počas výskumu 

zaznamenali nasledovné: žiaci sa učili spolupracovať v skupine, podieľať 

sa na vytváraní spoločného diela, podieľať sa na vytváraní príjemnej 

atmosféry, učili sa ohľaduplnosti, komunikácií s druhými, dobrým 

medziľudským vzťahom, poskytovať si vzájomnú pomoc, poradenstvo, 

rovnako sa učili aj prijímať a rešpektovať názory druhých.  

 Dôvodov, prečo sa pri spracovaní výskumu nepreukázal vyšší 

percentuálny podiel aj v prípade iných kompetencií, môže byť niekoľko, 

napríklad: 

• žiaci pracovali s novým typom úloh, 
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• boli neistí, ak sa od nich vyžadovala spolupráca (v súčasnom 

vyučovaní absentujú moderné koncepcie ako kooperatívne, 

kolaboratívne, skupinové vyučovanie a pod.), 

• čím boli žiaci starší, tým sa menej snažili, boli menej 

zodpovednejší, motivovanejší a čestnejší, 

• u starších žiakov prevládala neochota spolupracovať v skupinách, 

• vonkajšie vplyvy prostredia ako obava z testu z nasledujúcej 

hodiny, prísediaci učiteľ na hodine a pod., 

• u mladších žiakov slabšia schopnosť riešenia zložitejších či 

viackrokových úloh a pod. 

 Pri hodnotení kompetencií mohli tieto faktory u žiakov výrazne 

ovplyvniť konečný výsledok. 

 Ako sme už v teoretických častiach viackrát zdôraznili, rozvoj 

kľúčových kompetencií je celoživotný proces, s pribúdajúcimi rokmi a 

skúsenosťami niektoré kompetencie človek nadobúda prirodzene. Preto 

nie je možné zistené výsledky formulovať ako  stopercentne záväzné s 

akcentom na jeden vyučovací proces. Uvedené výsledky majú 

pravdepodobný charakter a nemožno ich zatiaľ zovšeobecňovať.  

 Jednou z možností, ako sa dopracovať k objektívnejším 

výsledkom by bolo dlhodobejšie hodnotenie v rámci viacerých 

vyučovacích hodín, s viacerými aktérmi a so zapojením viacerých 

výskumných nástrojov s dostatočne poznaným počiatočným stavom 

kľúčových kompetencií. 
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Odporúčania pre prax: 

• Rozvoj kľúčových kompetencií je celoživotný proces a v súvislosti 

s tým sa žiada zadefinovať osvojenie ktorých kompetencií by bolo 

vhodné pre žiakov jednotlivých typov škôl a stupňov vzdelania; 

• Vhodná by bola prehľadná klasifikácia kľúčových kompetencií 

podľa konkrétnych vyučovacích predmetov; 

• Je žiadúce uviesť príklady indikátorov dosiahnutia úrovne v 

príslušnej oblasti kľúčových kompetencií, teda na akej úrovni by 

mali žiaci požadovanú kompetenciu zvládnuť; 

• Rozvoj kľúčových kompetencií ako aj merania dosiahnutej úrovne 

kompetencií by mali vychádzať z požiadaviek praxe a trhu práce; 

• Vhodné by bolo aj vymedzenie kľúčových kompetencií ako 

výsledku školskej zrelosti, či celkovej školskej dochádzky;  

• Uplatňovať stratégie výučby, ktoré budú žiakov motivovať, 

podporovať v nich aktivitu, spoluprácu, tvorivosť a kritické 

myslenie a ktoré im umožnia uplatňovať nadobudnuté poznatky 

a zručnosti pri riešení úloh podobných ako v bežnom živote; 

• Používať skupinové formy vyučovania, napríklad pri opakovaní 

tematických celkov; 

• Vypracovať metodické pokyny a usmernenia, ako efektívne 

zaradiť tímovú prácu do vyučovania, ako viesť vyučovanie, koľko 

percent má tvoriť tímová práca, koľko individuálna a pod.; 

• V neposlednom rade uplatňovať vo výučbe aj informačné 

technológie ako prostriedok na získavanie, sprostredkovanie a 

spracovanie informácií, či ako prostriedok na tvorbu konečných 

výstupov. 
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 Uvedený model výučby prináša alternatívu ako realizovať 

teoretickú prípravu predmetu Technika prostredníctvom IWB, ktorá by 

mala byť ďalej rozpracovaná s ohľadom na ďalšie možnosti zapojenia  

a aktivizácie žiakov aj prostredníctvom doplnkových zariadení ako sú 

napr. hlasovacie systémy, tablety a iné. Do budúcna by bolo potrebné, na 

základe dôslednej didaktickej obsahovej analýzy, vybrať tie časti 

jednotlivých tematických okruhov predmetu Technika, ktoré sú vhodné 

pre spracovanie do digitálnej podoby aj s definovaním konkrétnych 

kľúčových kompetencií.  

 Rozvoj kľúčových kompetencií je v interakcii s rozvojom 

vedomostí a z toho vyplýva, že vzdelávanie žiakov by malo byť cielené 

tak, aby sa dosiahla motivácia k celoživotnému vzdelávaniu, teda vedieť 

a chcieť sa učiť. To si žiada zmenu z tradičnej školy na školu modernú, 

ktorá bude žiakom ponúkať dostatok príležitostí na aktivitu, 

samostatnosť, tvorivosť, ale aj spoluprácu, komunikáciu a pod. 

 Kľúčové kompetencie sa rozvíjajú v každom vyučovacom 

predmete, sú vymedzované na základe priorít, ktoré súčasná spoločnosť 

považuje za veľmi významné pre osobný rozvoj i pracovný život každého 

jednotlivca. Vzhľadom na to, že majú činnostný charakter (formujú sa na 

základe osobnej a praktickej skúsenosti), snažili sme sa v predmete 

Technika vymedziť tie, ktoré je možné u žiakov rozvíjať 

prostredníctvom interaktívnej tabule. Ich sprostredkovanie je vždy 

nutne viazané na konkrétnu stratégiu vyučovania a obsah učiva, pričom 

zmyslom zavedenia kategórie „kľúčové kompetencie“ nie je jeho 

nahradenie, ale naopak uľahčenie jeho aktualizácie. Kompetencie 

nezastarávajú ako poznatky, ale stále sa rozvíjajú, preto môžu byť 

základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility.  
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 Blaško (2016) uvádza, že k efektívnemu osvojovaniu kľúčových 

kompetencií je potrebná zásadná zmena obsahu a spôsobu výučby, 

metód a foriem výučby, zmena v plánovaní a realizácii vhodných 

vzdelávacích stratégií pre činnostnú výučbu, konštruktivistické, 

participatívne, interaktívne, zážitkové učenie sa, založené na 

skúsenostiach žiakov a zároveň prepojené so životom. Práve to bolo 

cieľom aj pri tvorbe a aplikácii modelu výučby zameraného na 

uplatňovanie a rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom 

interaktívnej tabule v predmete Technika. 
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ZÁVER 

 

 Stav predpokladov a podmienok potrebných k tomu, aby sa aj do 

riadenia slovenských škôl premietli celoeurópske priority, akými sú 

subsidiarita, participácia, otvorenosť a konsenzuálny spôsob 

rozhodovania a stav pripravenosti učiteľov pre realizáciu potrebných 

zmien v školstve s cieľom rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov, 

nemožno považovať za úplne uspokojivý. 

 Osvojovanie kľúčových kompetencií je proces celoživotný. 

Kľúčové kompetencie sú súčasťou školských vzdelávacích programov a 

požiadavky na ich rozvoj sa postupne stanovujú v pedagogických 

dokumentoch.  

 Správna aplikácia prezentovaného modelu v praxi vytvára 

podmienky a predpoklady k efektívnejšiemu začleneniu teoretického 

základu do výučby v predmete Technika a taktiež k úspešnému 

uplatňovaniu a následnému rozvoju interpersonálnej kompetencie 

žiakov pracovať v tíme prostredníctvom IWB. Toto zistenie pokladáme 

za dôležité, nakoľko uvádzaná kompetencia je považovaná za kľúčovú vo 

vzťahu k adaptabilite mladých ľudí na život v spoločnosti a zvyšovania 

ich zamestnanosti, ako sme to už predtým konštatovali. Práve v testovaní 

PISA (2015), ktoré sa zameralo na tímové riešenie problémov, skončili 

slovenskí žiaci medzi poslednými v rámci krajín OECD. Prieskum sa 

zameral na 15-ročných žiakov a ich vedomosti, zručnosti, kritické 

myslenie a schopnosť riešiť problémy a pracovať v tíme. Zmeny 

v národných kurikulách vychádzajú z aktuálnych požiadaviek trhu 

práce, na ktorý sa žiaci svojím štúdiom pripravujú. Z tohto dôvodu by 
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oblasti interpersonálnych kompetencií mala byť venovaná väčšia 

pozornosť.  

 Z ďalších výsledkov pozorovaní môžeme tvrdiť, že u žiakov 

všetkých pozorovaných tried sa prostredníctvom tohto modelu 

vyučovania ďalej rozvíjali schopnosti ako čestnosť a zodpovednosť, 

vzájom5á motivácia žiakov, tvorba progresívnych medziľudských 

vzťahov, kooperácia, tolerancia k iným a pod. U žiakov, kde sa zlepšili 

interpersonálne kompetencie sme zaznamenali aj zlepšenie 

komunikácie, skupinovej integrácie, ktorá mala za následok lepšie 

a kvalitnejšie výsledky v pracovných listoch. Z uvedeného môžeme 

dedukovať, že nami vytvoreným modelom (stratégiou) výučby je možné 

dosiahnuť rozvoj osobnosti žiaka ako po stránke kognitívnej tak i po 

stránke personálnej. Úlohy, ktoré boli súčasťou pracovných listov viedli 

žiakov všetkých pozorovaných skupín k úzkej spolupráci, v dôsledku 

ktorej sa prejavili aj novovzniknuté schopnosti, ako nám potvrdili aj 

učitelia. 

 Vzhľadom na to, že sme realizovali prvotný výskum daného 

zamerania, predkladanú stratégiu výučby s využitím interaktívnej tabule 

a účelnosť daného modelu môžeme zatiaľ potvrdiť len na úrovni vzorky 

výskumu. Problematika rozvíjania kľúčových zručností žiakov 

prostredníctvom interaktívnych výučbových systémov je oblasťou, 

ktorá si v budúcnosti vyžaduje hlbšiu analýzu. Treba však vyzdvihnúť, že 

v oblasti osvojovania teoretických technických poznatkov sa daný model 

ukázal ako účinný. 

 Ako sme už predtým uviedli medzi ďalšie dôvody aplikácie 

uvádzanej stratégie vyučovania v predmete Technika patrili aj: 
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• upadajúci záujem o predmet Technika ako zo strany verejnosti, 

vyučujúcich ale i žiakov, 

• nedostatok materiálneho i technického zabezpečenia, 

• niektoré druhy povolaní, pracovných postupov, výrobných 

procesov či remesiel nie je možné pozorovať priamo, 

• množstvo informácií, poznatkov, ktoré má učiteľ sprostredkovať 

a ktoré si majú žiaci za tak krátky čas osvojiť, 

• požiadavka maximálnej aktivizácie žiakov s možnosťou 

objavovať, tvoriť a riešiť problémové situácie, 

• požiadavka ministerstva školstva na tvorbu digitálneho 

vzdelávacieho obsahu a aplikovanie moderných didaktických 

technológií a metodických  postupov vo výučbe všetkých 

predmetov. 

 Sme toho názoru, že takéto modely výučby postavené na 

konštruktivistickom prístupe k výučbe s používaním interaktívnej 

tabule, zamerané na riešenie problémov, s využitím skupinového učenia 

a sebahodnotenia žiakov, s využitím diskusií so žiakmi, samostatnými 

vystúpeniami žiakov, s využitím cvičení a rôznych herných elementov 

ako to bolo v nami vytvorenom modeli výučby, by mali učitelia vytvárať, 

aby smerovali vyučovanie k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov aj z 

hľadiska celoživotného vzdelávania. 

 Myšlienka implementovania IWB do vyučovania, v súčasnosti už 

nie je ničím novým (Brečka a Olekšáková 2013), avšak absencia 

výučbových materiálov a z toho vyplývajúca nečinnosť učiteľov v práci s 

IWB je v súčasnosti v SR najčastejším problémom. Snahou autorov bolo 

preto vytvoriť taký model výučby, ktorým zabezpečíme nielen 
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adekvátnu implementáciu IWB do vyučovania, ale pomocou ktorého 

prispejeme k uplatňovaniu a následnému rozvoju kľúčových 

kompetencií žiakov a tým aj k zlepšeniu procesu začleňovania žiakov do 

spoločnosti. 

 Kľúčové kompetencie majú dlhšiu životnosť ako odborná 

kvalifikácia, preto môžu slúžiť ako základ pre ďalšie učenie sa. Nemôžu 

nahradiť odborné znalosti, ale môžu viesť k ich lepšiemu využívaniu. 

Získavať kľúčové kompetencie znamená mať schopnosť a byť 

pripravený učiť sa po celý život. Je to výzva, aby pre človeka bol život 

učením sa a učenie sa životom. 

Sme presvedčení, že predložená vedecká monografia otvára 

priestor na odbornú i vedeckú diskusiu týkajúcu sa nielen otázok 

kľúčových kompetencií žiakov a implementácie interaktívnych 

výučbových systémov do vzdelávania, ale i ďalších súvzťažných 

oblastí. 
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Príloha B  Ukážka pracovného listu pre učiteľa k téme Drevo, 

jeho význam, vlastnosti a použitie 

Pracovný list – metodika práce pre učiteľa 

Téma vyučovania: Drevo, jeho význam, vlastnosti a použitie 
 
Počet hodín:  1      Ročník: .........  
Žiaci pracujú vo dvojiciach     Skupina č. ......... 
 
Stránka predvádzacieho zošita 1 – úvodný zošit – informuje učiteľ 
 
Stránka predvádzacieho zošita 2 - informácia učiteľa o vyučovacej hodine , o 
jej cieľoch, o použití IWB pri preberaní nového učiva a o postupe práci vo 
dvojiciach s pracovnými listami. Úlohou žiakov je pričítať si znenie úlohy 
v pracovnom liste a úlohu riešiť v prílohe pracovného listu. 
 
Zručnosť: 

- interpersonálna – harmonické vzťahy 
- učebná – motivovať seba i druhých k učeniu sa 
- komunikačná – vyjadrovať sa jasne, presne 

 
Stránka predvádzacieho zošita 3 – práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy 1 Pracovného listu  
 
Motivácia rozhovorom o drevinách, čo sú to, aké druhy drevín poznáme.  
Čo sú to dreviny? 
Aké dreviny poznáme? (ihličnaté, listnaté) 
Čím sa líšia? 
Učiteľ vyzve žiakov k tabuli a usmerňuje ho pri riešení úlohy. Ostatní žiaci 
sledujú a kontrolujú správnosť svojho riešenia v prílohe 1.  
Následne práca  vo dvojiciach – rozdeľovať dreviny do skupín na ihličnaté 
a listnaté.   
 
Časť úloh musia doplniť aj do pracovného listu. 
 
 
 
        
     
Zručnosť: 

- interpersonálna – pracovať v tíme, harmonické vzťahy 
- komunikačná – vyjadrovať sa písomne  

Prečítaj si nasledujúce texty a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom 
vyrieš  úlohu  v prílohe 1 Pracovného listu. 
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- učebná – motivovať seba aj druhých, aktívne sa zapájať do riešenia 
úlohy 

 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov: 

 
 
Stránka predvádzacieho zošita 4 – práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy 2 Pracovného listu  
 
Nastolenie problému – klik na otázku a krátky rozhovor so žiakmi na tému aké 
časti dreva poznáme na priečnom reze kmeňa? Úlohu je možné doplniť 
rozhovorom o funkcii jednotlivých častí dreva.  
Učiteľ vyzve žiaka k tabuli a usmerňuje ho pri riešení úlohy. Ostatní žiaci sledujú 
a kontrolujú správnosť svojho riešenia v prílohe 2. 
 
 
 
 
Zručnosť: 

- interpersonálna  – pracovať v tíme 
- komunikačná – čítať s porozumením, vyjadriť sa písomne 
- personálna – čestnosť a zodpovednosť 

 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  
 
 
Stránka predvádzacieho zošita 5 – práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy 3 Pracovného listu  
 
Učiteľ vedie so žiakmi rozhovor o funkcii drene. Každá drevina má iný tvar 
drene. Skúsime ich správne priradiť k jednotlivým stromom.   
Následne vyzve a usmerňuje vyzvaných žiakov pri priraďovaní správnych tvarov 
drene k daným stromom na IWB – robia správne riešenie úlohy. Ostatní žiaci 
kontrolujú správnosť svojho riešenia v prílohe 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zručnosť: 

- interpersonálna  - efektívne pracovať 

Prečítaj si nasledujúce texty a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom vyrieš  
úlohu  v prílohe 3 Pracovného listu. 

 

Prečítaj si nasledujúce texty a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom 
vyrieš  úlohu  v prílohe 2 Pracovného listu. 

 

Počet získaných bodov 
........... max. 8. 

Pozorujte kresby dreva u týchto stromov v učebnici Technickej výchovy pre 5.-
9.- ročník základných škôl na strane 28. obrázok 3.9 . 

Počet získaných bodov 
........... max. 8. 
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- učebná - riešiť problém 
- kognitívna - kritické myslenie a hodnotenie 

Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  

 
Stránka predvádzacieho zošita 6 - práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy 4 Pracovného listu  
 
Učiteľ vedie rozhovor o drevokaznom hmyze. Drevokazný hmyz napadá 
poloopracované drevo, stavebné konštrukcie, krovy, podlahy, nábytok a iné 
drevené predmety. Drevo poškodzujú vyhlodávaním dreva pod povrchom, kde 
vytvárajú spleť chodieb. Tak drevo stráca pevnosť a rozpadá sa.  
Následne vyzve a usmerňuje vyzvaného žiaka pri riešení úlohy na tabuli. Žiak 
pohybom prsta po tabuli „hodí“ kockou. Tá mu vyberie číslo hmyzu, ktorý bude 
určovať. 
Ostatní žiaci kontrolujú správnosť svojho riešenia v prílohe 4.  
 

 
 
 
 
 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  
 
Zručnosť: 

- interpersonálna - pracovať v tíme, harmonické vzťahy, efektívne 
pracovať 

- komunikačná - vyjadrovať sa ústne 
- učebná – motivovať seba aj druhých 

 
Stránka predvádzacieho zošita 7 - práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy 5 Pracovného listu  
 
Rozhovor  o nástrojoch a náradiach potrebných pri práci s drevom. Učiteľ vyzve 
a usmerňuje vyzvaných žiakov pri výbere správnej odpovede na IWB. Ostatní 
žiaci kontrolujú správnosť výberu svojej odpovede v prílohe 5.  
 
 
 

 
 
 Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  
 

Pozorne si pozri obsah 6. stránky predvádzacieho zošita na tabuli 
a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 4 
Pracovného listu. 

Pozorne si pozri obsah 7. stránky predvádzacieho zošita na tabuli 
a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 5 
Pracovného listu. 

Počet získaných bodov 
.......... max. 4. 

Počet získaných bodov 
.......... max. 6. 

Počet získaných bodov 
.......... max. 1. 
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Zručnosť: 
- personálna – čestnosť, zodpovednosť 
- kognitívna - kritické myslenie a hodnotenie 

 
Stránka predvádzacieho zošita 8 - práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy 6 Pracovného listu 
 
Učiteľ vyzve a usmerňuje vyzvaných žiakov pri dopisovaní správnych názvov 
nástrojov pomocou pera na IWB.  
Ostatní žiaci kontrolujú správnosť svojich odpovedí v prílohe 6.  
 
Ak nevieš, skús sa poradiť s partnerom a pomôcť si obrázkom 5. 7, ktorý nájdeš 
na strane 86 učebnice Technickej výchovy. 
 
 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:   
Zručnosť: 

- komunikačná - vyjadrovať sa písomne 
- personálna - kontrolovať svoje správanie- sebaovládanie 
- učebná - riešiť úlohu, problém 

 
 
Stránka predvádzacieho zošita 9 - práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy 7 Pracovného listu 
 
Učiteľ: klik na otázku a rozhovorom so žiakmi si zopakuje akú funkciu pri 
opracovaní dreva plní dláto?  
Následne vyzve žiakov, úlohou ktorých je označiť obrázok na ktorom sa 
nachádza dláto.  
Ostatní žiaci kontrolujú správnosť výberu svojej odpovede v prílohe 7. 
 
 
 
 
                       
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  
 
Zručnosť: 

- kognitívna - kritické myslenie a hodnotenie 
 
 
Stránka predvádzacieho zošita 10 – video 
 

Pozorne si pozri obsah 8. stránky predvádzacieho zošita na tabuli 
a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom dopíš do prázdnych polí názvy 

      

Pozorne si pozri obsah 9. stránky predvádzacieho zošita na tabuli 
a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom zakrúžkuj správnu odpoveď na 
otázku v prílohe 7 Pracovného listu. 

Počet získaných bodov 
........... max. 1. 

Počet získaných bodov 
........... max. 1. 
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Rozhovor o druhoch dreva z hľadiska použitia, následne učiteľ vyzve žiakov, aby 
si pozorne pozreli nasledujúce video o spracovaní dreva.  
 

 
 
 
 
 
Záver  
Spolu sme vyriešili zo 7. úloh ....... správne. Ja som správne vyriešil..... úlohy, 
môj partner ...... úlohy. 
 
 

 

 

 

  

Pozorne si pozri video o spracovaní dreva. 
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Príloha C  Ukážka pracovného listu pre žiaka k téme Z histórie 

vedy a techniky 

Pracovný list – žiak 

Téma vyučovania: Z histórie vedy a techniky 
 
Počet hodín:  1      Ročník: ........ 
 
Stránka predvádzacieho zošita 1 -7 informácie učiteľa 
 
 
Príloha 1 - Kvíz 1 - Otázka - 1  
 
 
 
 
Zakrúžkuj správnu odpoveď na otázku: Kto vypracoval v roku 1894 návrh 
konštrukcie vrtuľníka?  

 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  

 
 
 

Príloha 1 - Kvíz 1 - Otázka - 2  
 
 
 
 
Zakrúžkuj správnu odpoveď na otázku: Kto zostrojil v roku 1913 prvý 
použiteľný padák na princípe dáždnika? 

 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  

 
 
Príloha 1 - Kvíz 1 - Otázka - 3  
 
 
 
 
Zakrúžkuj správnu odpoveď na otázku: Kto pridelil úrad vo Washingtone patent 
na zariadenie bezdrôtovej telegrafie? 
 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  

Pozorne si pozri stránku predvádzacieho zošita a v spolupráci s tvojim 
tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 1 – Kvíz 1 - Otázka Pracovného listu. 

Pozorne si pozri obsah stránky predvádzacieho zošita a v spolupráci s tvojim 
tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 1 – Kvíz 2 - Otázku Pracovného listu. 

Pozorne si pozri obsah stránky predvádzacieho zošita a v spolupráci s tvojim 
tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 1 – Kvíz 3 - Otázku  Pracovného listu. 

Počet získaných bodov 
....................................
 

Počet získaných bodov 
....................................
 

Počet získaných bodov 
....................................
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Príloha 1 - Kvíz 1 - Otázka - 4  
 
Zakrúžkuj správnu odpoveď na otázku: Kto dokončil v roku 1840 návrhy dvoch 
objektívov – portrétového a krajinkárskeho? 

 
 
 
 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  

 
 
 

 
Príloha 1 - Kvíz 1 - Otázka - 5 
 
 
 
 
Zakrúžkuj správnu odpoveď na otázku: Kto sa v roku 1877 začal zaoberať 
konštruovaním hovoriaceho stroja fonografu? 

 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  
 
 
 

Príloha 1 - Kvíz 1 - Otázka - 6  
 
 
 
 
Zakrúžkuj správnu odpoveď na otázku: Kto vytlačil prvú európsku knihu 
pomocou pohyblivej tlače? 

 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  
 
 
Príloha 1 - Kvíz 1 - Otázka - 7  
 
 
 
 
Zakrúžkuj správnu odpoveď na otázku: Kto urobil vylepšenia praného stroja, 
ktoré umožnili jeho lepšie priemyselné využitie? 

Pozorne si pozri obsah stránky predvádzacieho zošita a v spolupráci s tvojim 
tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 1 – Kvíz 4 – Otázku Pracovného listu. 

Pozorne si pozri obsah stránky predvádzacieho zošita a v spolupráci s tvojim 
tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 1 – Kvíz 5 – Otázku Pracovného listu. 

Pozorne si pozri obsah stránky predvádzacieho zošita a v spolupráci s tvojim 
tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 1 – Kvíz 6 – Otázku Pracovného listu. 

Pozorne si pozri obsah stránky predvádzacieho zošita a v spolupráci s tvojim 
tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 1 – Kvíz 7 – Otázku Pracovného listu. 

Počet získaných bodov 
....................................
 

Počet získaných bodov 
....................................
 

Počet získaných bodov 
....................................
 

Počet získaných bodov 
....................................
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Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  
 
 
Príloha 2 - Kvíz  2 - Otázka - 1  
 
 
 
  
 
 
K fotkám jednotlivých vynálezcov dopíš ich mená. 

 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  
 
 
Príloha 3 - Kvíz 3 - Otázka  1  
 
 
 
 
 
K otázkam dopíš správne odpovede. 

 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  

 
 

 

Príloha 4 - Kvíz 4 - Otázka  1  
 
 
 
 
 
Dopíš chýbajúce časti viet. 

 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozorne si pozri obsah 27. stránky predvádzacieho zošita a v spolupráci 
s tvojim tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 2 – Kvíz 1 - Otázka 
Pracovného listu. 

Pozorne si pozri obsah 28. stránky predvádzacieho zošita a v spolupráci s tvojim 
tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 3 – Kvíz 1 - Otázka Pracovného listu. 

Pozorne si pozri obsah predvádzacieho zošita a v spolupráci s tvojim tímovým 
partnerom vyrieš úlohu v prílohe 4 – Kvíz 1 - Otázka Pracovného listu. 

Počet získaných bodov 
....................................
 

Počet získaných bodov 
....................................
 

Počet získaných bodov 
....................................
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Záver 
 
Spolu sme vyriešili z 10. úloh ....... správne. Ja som správne vyriešil..... úlohy, 
môj partner ...... úlohy. 
 
Vyhodnotenie – napíš celkový počet bodov,  ktoré si získal. 
 
 
 
 
 
 
Celkové vyhodnotenie – spočítaj Tebou získané body  
a body získané spolužiakom v tíme   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Celkový počet získaných 
bodov 
..........................................

 

Celkový počet získaných 
bodov 
..........................................
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Príloha D  Ukážka pozorovacieho hárku k téme Základy 

technického zobrazovania 

Pozorovací hárok 

Téma vyučovania: Základy technického zobrazovania 
 
Počet hodín:  1      Ročník: ........ 
Žiaci pracujú vo dvojiciach     Skupina č. ........  
 
Stránka predvádzacieho zošita  1 – úvodný zošit – informuje učiteľ 
 
Stránka predvádzacieho zošita 2 - informácia učiteľa o dnešnej vyučovacej 
hodine, o jej cieľoch, o použití IWB pri preberaní nového učiva a o práci vo 
dvojiciach s pracovnými listami.        
         

Zručnosť: Skupina žiakov č. 1 Skupina žiakov č. 2 
interpersonálna – 
harmonické vzťahy 

  

učebná – aktívne sa 
zapájať do rozhovorov 

  

komunikačná – 
vyjadrovať sa jasne, 
presne 

  

 
Stránka  predvádzacieho zošita 3 - rozhovor učiteľ a so žiakmi na tému 
„Technický výkres“. 
 

Zručnosť: Skupina žiakov č. 1 Skupina žiakov č. 2 
komunikačná – 
vyjadrovať sa ústne  

  

interpersonálna –
sebaovládanie  

  

učebná – motivovať seba 
i druhých k učeniu sa 

  

 
 
Stránka predvádzacieho zošita  4 – práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy Pracovného listu 1  
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Učiteľ vyzve a usmerňuje vyzvaných žiakov pri dopĺňaní chýbajúcich slov do 
viet na IWB – robí správne riešenie úlohy. Ostatní žiaci kontrolujú správnosť 
svojho riešenia v prílohe 1.  
 
                                      

 
 

              
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov: 
  
 
 
Stránka  predvádzacieho zošita 5 - práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy Pracovného listu 2   
 
Učiteľ vyzve a usmerňuje vyzvaných žiakov pri priraďovaní správnych typov 
čiar s ich použitím. Ostatní žiaci kontrolujú správnosť svojho riešenia v prílohe 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhodnotenie – vpíš počet bodov, ktoré si získal Ty sám: 
 
 
 
 
 

Zručnosť: Skupina žiakov č. 1 Skupina žiakov č. 2 
interpersonálna – 
pracovať v tíme 

  

komunikačná – čítať 
s porozumením, 
vyjadrovať sa písomne 

  

 
 
Stránka  predvádzacieho zošita 6 - práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy Pracovného listu 3  
 

Prečítaj si nasledujúce texty a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom vyrieš  
úlohu  v prílohe 1 Pracovného listu. 

 

Prečítaj si nasledujúce texty a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom vyrieš  
úlohu  v prílohe 2 Pracovného listu. 
 
Pozorujte príklad použitia čiar v technickom kreslení v učebnici Technickej 
výchovy pre 5.-9.- ročník základných škôl na strane 18. obrázok 2.6 b. 

Počet získaných bodov 
........... max. 6. 

Počet získaných bodov 
........... max. 7. 



192 

 

 
 
 
 
 
Úlohou žiakov je rozdeľovať mierky podľa typu. Následne doplniť chýbajúce 
slová v vo vetách na danej stránke.  
 

Zručnosť: Skupina žiakov č. 1 Skupina žiakov č. 2 
interpersonálna – 
pracovať v tíme 

  

komunikačná - čítať 
s porozumením 

  

učebná – riešiť problém   
kognitívna – kritické 
myslenie 

  

 
Vyhodnotenie – vpíš počet bodov, ktoré ste získali: 
 
  
 
 
 
Stránka predvádzacieho zošita  7 - video   
 
Učiteľ vyzve žiakov, aby pozorne sledovali nasledujúce video o technickom 
kreslení.  
 
 
 
 
Stránka  predvádzacieho zošita 8 - práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy Pracovného listu 4 
 
Učiteľ vyzve a usmerňuje vyzvaných žiakov pri dopisovaní chýbajúcich časti 
viet, pomocou pera na IWB. Ostatní žiaci kontrolujú správnosť svojej odpovede 
v prílohe 4.  
 
 
   
 
 
 

Pozorne si pozri obsah 6. stránky predvádzacieho zošita na tabuli a v spolupráci 
s tvojim tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 3 Pracovného listu. 

Pozorne si pozri obsah nasledujúceho videa. 

Pozorne si pozri obsah 8. stránky predvádzacieho zošita na tabuli 
a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 4 
Pracovného listu. 

Počet získaných bodov 
........... max. 12. 
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Zručnosť: Skupina žiakov č. 1 Skupina žiakov č. 2 
interpersonálna – práca 
v tíme 

  

komunikačná – 
vyjadrovať sa písomne 

  

personálna – 
sebaovládanie 

  

učebná – motivovať seba 
aj druhých 

  

 
 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných 
bodov:
  
    
 
Stránka  predvádzacieho zošita 9 - práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy Pracovného listu 5  
 
Zakrúžkuj geometrický útvar, ktorý obsahuje správnu odpoveď na otázku: „Čo 
je to kóta?“ 
 
 
 
 
 

Zručnosť: Skupina žiakov č. 1 Skupina žiakov č. 2 
komunikačná – 
vyjadrovať sa písomne 

  

personálna – čestnosť, 
zodpovednosť 

  

kognitívna – kritické 
myslenie 

  

                      
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:  
 
 
 
 
Stránka predvádzacieho zošita 10 - práca žiakov v skupine – vypracovanie 
úlohy Pracovného listu 6  

Pozorne si pozri obsah 9. stránky predvádzacieho zošita na tabuli 
a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 5 
Pracovného listu. 

Počet získaných bodov 
........... max. 7. 

Počet získaných bodov 
........... max. 1. 



194 

 

Učiteľ vyzve žiakov, aby si pozorne pozreli nasledujúce obrázky so 
znázornenými okótovanými nákresmi. Žiakov pri IWB usmerňuje pri označení 
správnej odpovede na otázku. Preškrtni nesprávne okótovaný nákres. 
 
 
 
 
 
 

Zručnosť: Skupina žiakov č. 1 Skupina žiakov č. 2 
interpersonálna – 
efektívne pracovať 

  

komunikačná – čítať 
s porozumením 

  

kognitívna – kritické 
myslenie 

  

 
 Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:   
 
 
 
 
Stránka predvádzacieho zošita 11  
 
Učiteľ vyzve žiakov, aby si pozorne pozreli nasledujúcu stránku a správne 
vyriešili úlohu.  
Žiakov pri IWB usmerňuje pri kreslení a kótovaní nákresu. 
 
 
 
 
 
 

Zručnosť: Skupina žiakov č. 1 Skupina žiakov č. 2 
personálna - kontrolovať 
svoje správanie, 
sebaovládanie 

  

učebná – aktívne sa 
zapájať, riešiť problém 

  

 
Vyhodnotenie – vpíš počet získaných bodov:   
 
 

Pozorne si pozri obsah 10. stránky predvádzacieho zošita na tabuli 
a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 6 
Pracovného listu. Preškrtni nesprávne okótovaný nákres. 
 

Pozorne si pozri obsah 11. stránky predvádzacieho zošita na tabuli 
a v spolupráci s tvojim tímovým partnerom vyrieš úlohu v prílohe 7 
Pracovného listu. 
 

Počet získaných bodov 
........... max. 1. 

Počet získaných bodov 
............ max. 2. 
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Stránka predvádzacieho zošita 12 – video 
Učiteľ vyzve žiakov, aby si pozorne pozreli nasledujúce video. 
 
Záver 
Spolu sme vyriešili zo 7. úloh ....... správne. Ja som správne vyriešil..... 
úlohy, môj partner ...... úlohy. 
 

 
Výsledná tabuľka výskytu a frekvencie javov 

 
Zručnosť: 

 
Skupina 
žiakov č. 

1 

Počet 
výskytov 

Skupina 
žiakov č. 

2 

Počet 
výskytov 

komunikačná – 
vyjadrovať sa ústne 

    

personálna – kontrolovať 
svoje správanie, 
sebaovládanie 

    

učebná – motivovať seba 
i druhých k učeniu sa 

    

interpersonálna – 
pracovať v tíme 

    

komunikačná – čítať 
s porozumením, 
vyjadrovať sa písomne 

    

interpersonálna – 
pracovať v tíme 

    

komunikačná - čítať 
s porozumením 

    

učebná – riešiť problém     
kognitívna – kritické 
myslenie 

    

interpersonálna – práca 
v tíme 

    

komunikačná – 
vyjadrovať sa písomne 

    

personálna – 
sebaovládanie 

    

učebná – motivovať seba 
aj druhých 

    

komunikačná – 
vyjadrovať sa písomne 
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personálna – čestnosť, 
zodpovednosť 

    

kognitívna – kritické 
myslenie 

    

interpersonálna – 
efektívne pracovať 

    

komunikačná – čítať 
s porozumením 

    

kognitívna – kritické 
myslenie 

    

personálna - kontrolovať 
svoje správanie, 
sebaovládanie 

    

učebná – aktívne sa 
zapájať, riešiť problém 
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