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ÚVOD  

Expanzívny vývoj vedy a techniky za posledné desaťročia významne ovplyvnil a 

skvalitnil mnohé oblasti ľudského života. Technika sa stala neoddeliteľnou súčasťou 

nášho každodenného života. Aby sa naplnila požiadavka modernej éry, teda aby bol 

každý človek náležite pripravený na život v technickej spoločnosti je potrebné, aby 

sa technické vzdelávanie stalo integrálnou zložkou základného vzdelávania 

a reflektovalo, rýchlo sa meniace, podmienky spoločnosti.  

Dôležitým predpokladom plnenia tohto zámeru je učiteľ a jeho profesijné 

kompetencie pri výbere stratégií, ktorými bude dosahovať pozitívne zmeny v 

poznaní žiaka a ich pripravenosti na život v modernej dobe.  

Osobitne významné je aj zaradenie technického vzdelávania do vysokoškolskej 

prípravy študentov budúcich učiteľov s akcentom na didaktické zákonitosti 

technicky orientovaných predmetov. To je na Univerzite Konštantína Filozofa 

v Nitre uskutočňované najmä v odbore predškolská a elementárna pedagogika 

v rámci predmetu Metodika pracovnej výchovy a v študijnom odbore učiteľstvo 

techniky a učiteľstvo techniky v kombinácií v rámci predmetu Metodika praktického 

výcviku I. a II. Kvalita vzdelávacieho procesu v týchto predmetoch je základným 

predpokladom a nevyhnutnosťou plnenia novej vízie technického vzdelávania 

u detí a žiakov na Slovensku. Ciele a úlohy v týchto predmetoch reflektujú 

požiadavky kvalitnej vysokoškolskej prípravy študentov na ich budúce povolanie. 

Dôraz je kladený aj na rozvoj kompetencií pri uplatňovaní takých stratégii, ktorými 

budú dosahovať plnenie aktuálnych požiadaviek spoločnosti v oblasti technického 

vzdelávania. 

Vysokoškolská učebnica Tvorivé a kritické myslenie v príprave vyučujúcich v 

technickom vzdelávaní je obsahovo zameraná na posilnenie technického 

vzdelávania v pregraduálnej príprave študentov v oblasti vzdelávania technicky 

orientovaných predmetov. Je určená študentom odboru predškolská a elementárna 

pedagogika ako aj študentom odboru učiteľstvo techniky. Obsah učebnice je 

koncipovaný do dvoch častí a to teoretickej a aplikačnej. 

Teoretické spracovanie problematiky je v rozpätí dvoch hlavných kapitol a deviatich 

podkapitol. V prvej hlavnej kapitole sa autori učebnice zamerali na vymedzenie 

technického vzdelávania vo vzťahu k všeobecnému vzdelaniu a k žiakovi. Podstatnú 

časť tejto kapitoly tvoria ciele technického vzdelávania, jeho perspektívy na 

základných školách a gymnáziách ako aj história technického vzdelávania.  

Súčasťou druhej hlavnej kapitoly sú podkapitoly o histórií vysokoškolského 

vzdelávania, najznámejšie školské reformy v oblasti technického vzdelávania 

v predškolských zaradeniach a v základných školách. V posledných dvoch 
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podkapitolách autori vychádzajúc z teoretických východísk všeobecných stratégií 

výučby spracovali stratégie pre technicky orientované predmety. 

Aplikačnú časť učebnice tvoria tretia a štvrtá kapitola, v ktorých sú okrem analýzy 

aktuálnych štandardov vyplývajúcich zo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, aj 

ukážky metodického spracovania identifikovaných stratégií kritického a tvorivého 

myslenia v pracovnej výchove a v predmete technika. Študenti tak získavajú 

inšpirácie ako plánovať a realizovať výučbu technicky orientovaných predmetov, 

akým spôsobom uplatňovať metódy a formy práce vo vzťahu k plneniu požiadaviek 

vzdelávacej oblasti a kritického a tvorivého myslenia. Súčasťou sú aj podnety na 

uskutočňovanie rozborov hodín, hodnotenie kompetencií a úlohy pre sebareflexiu 

študentov vo vzťahu k rozvoju kritického a tvorivého myslenia detí a žiakov. 

Predložená publikácia vznikla v rámci projektu APVV-15-0368 Prax v centre 

odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy. 
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1 TECHNICKÉ VZDELÁVANIE 

1.1 Technické vzdelávanie  ako súčasť všeobecného vzdelania  

Kvalitné vzdelanie je rozhodujúcim zdrojom budúceho rozvoja, prosperity a 

konkurencieschopnosti štátov. Kvalitné a podľa možnosti čo najvyššie vzdelanie je 

aj rozhodujúcou podmienkou sociálneho konsenzu - odstraňovania sociálnych 

nerovností, neporozumení medzi ľuďmi. Medzinárodné merania (napr. PISA, 

TIMSS), reprezentatívne celoslovenské merania (napr. MONITOR) výsledkov 

vyučovacieho procesu na základných i stredných školách, skúsenosti učiteľov, 

žiakov, študentov, ich rodičov, štátnej školskej inšpekcie i ďalších inštitúcií 

naznačujú, že kvalita školstva v Slovenskej republike nie je taká, aká by mala a 

mohla byť a že sa dokonca znižuje. Napriek tomu, že po roku 1989 a najmä po 

vstupe SR do Európskej únie a tiež vďaka prudkému rozširovaniu informačných a 

komunikačných technológií máme veľké možnosti výmeny skúseností, získavania 

informácií, medzinárodnej mobility študentov i učiteľov, značná časť pedagogickej 

verejnosti na Slovensku nie je v dostatočnej miere oboznámená s najnovšími 

svetovými trendmi v oblasti vzdelávania, umožňujúcimi podstatne zefektívniť a 

skvalitniť vyučovací proces.  

V 21. storočí sa očakáva ďalší pokrok v technických vedách, ktorý bude mať za 

následok zmeny vo všetkých oblastiach života človeka. Predpokladá sa, že vývoj v 

technike sa výrazne prejaví najmä v informačných a komunikačných technológiách, 

pod vplyvom ktorých sa podstatne bude meniť spôsob komunikácie medzi 

jednotlivcami, ale aj celých spoločenstiev. Nezastaví sa rast využívania techniky v 

každodennej praktickej činnosti človeka. Bezprostredné využívanie techniky bude 

vytvárať prostredie, pod vplyvom ktorého sa môže významne meniť myslenie, 

rozhodovanie a konanie človeka. Možno preto očakávať, že dynamika technického 

vývoja a s ňou spojené ďalšie prevratné objavy, a to nielen v technike, budú mať 

vplyv aj na systém vzdelávania a jeho formy. Stáva sa preto aktuálnym a 

opodstatneným zamyslieť sa nad možnosťami zosúladenia zdanlivo racionálneho 

technického myslenia, s výchovno-vzdelávacím cieľom školy, ktorým je príprava 

všestranne vzdelaného jednotlivca, schopného rýchlej adaptácie v meniacich sa 

podmienkach globalizujúcej sa spoločnosti. 

Považujeme preto za dôležité a potrebné diskutovať v odbornej a laickej verejnosti 

o názoroch súvisiacich s významom vzdelávania v technike v kontexte jeho prínosu 

pre všeobecné vzdelanie a v súvislosti so vzťahom k vytváraniu prosperujúcej 

spoločnosti. Technické vzdelávanie má nezastupiteľnú úlohu pri dosahovaní 

technickej gramotnosti, rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca, zvyšovaní 

možnosti uplatnenia na trhu práce a v neposlednom rade aj na dosahovaní vyššej 



8 

 

kvality života. Dôležité je, aby žiaci na základných školách pochopili správny význam 

techniky pre život človeka, prepojenie techniky s vedou a s inováciami, a najmä, aby 

pochopili dôležitosť ich kreatívneho a analytického riešenia úloh na školách 

v oblasti techniky. Ako uvádza Žáčok (2014) v ostatnom období prešlo technické 

vzdelávanie na základných školách pomerne veľkými zmenami. V 90-tych rokoch 

minulého storočia sa postupne od 5. ročníka základnej školy začalo vyučovať 

pracovné vyučovanie, ktoré obsahovalo tri zložky a to technické práce, 

pestovateľské práce a rodinná príprava. Výraznejšími zmenami prešla výučba 

uvedeného predmetu od 1. 9. 1997, napr.: zmenil sa názov predmetu z „pracovné 

vyučovanie“ na „technická výchova“ a zmenil sa obsah predmetu. Podľa Šoltésa 

(2012, s. 55 – 56) „škola si v súčasnosti kladie za cieľ všestranný a dlhodobý rozvoj 

ľudskej osobnosti, preto je povinná prispievať k rozvoju tvorivých dispozícií, 

technických zručnosti a schopnosti žiaka a tým zabezpečiť jeho bohatší vnútorný 

život. Spojenie vyučovania s prácou sa prejavuje nielen tým, že sa vo vyučovaní 

všeobecne vzdelávacích predmetov vysvetľujú vedecké základy pracovného 

procesu, ale že sa v práci uplatňujú skôr už osvojené vedecké znalosti a zručnosti. 

Rozvoj pracovno-technických zručnosti a návykov, značne uľahčuje žiakom 

osvojovanie pojmov a činí vedomosti konkrétnymi a účinnejšími. Výsledkom takejto 

činnosti je získanie potrebných kompetencií, ktoré sú kľúčom k rýchlemu  a 

bezproblémovému získaniu nových a neustále sa meniacich poznatkov“. „Technické 

vzdelávanie by malo byť koncipované tak, aby základné vedomosti podtrhávali 

pochopenie významu vlastností materiálov, využívania energií a prírodných zdrojov, 

a aby sa technický rozvoj využíval v súvislosti so sociálnymi a hospodárskymi 

požiadavkami spoločnosti“ (Škára, I., 1993, s. 33). Podľa v súčasnosti platného 

Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy sa okrem iného kladie väčší 

dôraz na technické vzdelávanie žiakov. Technické vzdelávanie v súčasnosti sa na 

základných školách stáva naliehavejším, predovšetkým z nasledovných dôvodov: 

- hospodárska opodstatnenosť – potreba rozvoja kreativity u najmladších 
žiakov s možnosťou získania širšieho záberu profesijných informácií, ktoré 
sú potrebné pre výber povolania; 

- starostlivosť o životné prostredie – novinky, ktoré nám do života prináša 
technika, majú aj negatívne dôsledky, akými sú poškodzovanie ľudského 
zdravia a narúšanie vývojovo ustálených väzieb v prírode v celých 
krajinných celkoch; 

- zmysel pre zodpovedné konanie – od prístupu človeka závisí, na aký účel 
bude technika využívaná, a preto je nevyhnutné výchovu žiakov 
orientovať takým smerom, aby správne pochopili úlohu techniky 
v modernej spoločnosti; 

- rozvoj osobnosti – umožniť každému človeku získať technickú gramotnosť, 
t.j. poznať základné technické zariadenia, pochopiť význam a vlastnosti 
technických materiálov, umožniť rozvíjať technické schopnosti každého 
človeka; 
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- emancipačné snaženie – technika umožňuje človeku oslobodiť sa od 
ťažkej a namáhavej práce a naplno rozvinúť jeho inteligenciu a tvorivosť 
(Kožuchová, M., 1997, s. 11 – s. 17). 

Kropáč (2004, s. 29) konštatuje, že: „technická výchova je systematický a riadený 

proces zámerného formovania osobnosti vo vzťahu k technike tak, aby 

vychovávaný získal v procese výchovy správne postoje k technike a k využívaniu 

techniky v živote, t.j. vytvorenie technickej gramotnosti“. Hlavným cieľom 

v technickej výchove na základných školách je vychovávať žiakov tak, aby získali 

potrebné zručnosti, vedomosti a pracovné návyky. Tematické celky predmetu 

technika by mali byť zamerané na rôzne druhy materiálov a technológie ich 

opracovania, základy konštruovania, praktickú prípravu pre rodinný život, ľudové 

tradície a ľudové remeslá na Slovensku a v konečnom dôsledku by vychádzky do 

prírody mali byť taktiež orientované pracovne. Úlohou pedagógov v technickej 

výchove je preto viesť žiakov takým smerom, aby vedeli rozpoznať svoje schopnosti 

a dokázali ich rozvíjať a uplatňovať vo svojom budúcom živote. Šoltés definuje 

(2012, s. 57) „rozvoj pracovno-technických zručností v adekvátnych podmienkach 

značne uľahčuje žiakom osvojovanie vedomostí a robí zručnosti a návyky 

konkrétnymi a účinnejšími. Záujem a aktivita žiakov sa zvyšuje, zvyšujú sa ich 

kompetencie v celej psychomotorickej oblasti“.  

1.2 Ciele technického vzdelávania  

Vzdelávanie žiakov v oblasti techniky je koncipované tak, aby boli žiaci vedení k 

získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, k 

poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia 

technického vzdelávania vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých človek 

prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých 

podobách a širších súvislostiach a prostredníctvom technických vymožeností chráni 

svet a kultúrne pamiatky. Ťažiskom tohto vzdelávania sú predovšetkým praktické 

činnosti. Cielene sa zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom 

živote a spoločnosti. Technické vzdelávanie je založené na tvorivej myšlienkovej 

spoluúčasti a spolupráci žiakov bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia pracovať s 

rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a 

návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti 

dizajnu a pracovných postupov spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. 

Základné vzdelávanie obohacuje o dôležitú zložku tým, že kladie základy z oblasti 

techniky, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a uplatnenie človeka v reálnom 

živote. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť 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 

dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom rozhodovaní 

o ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote. 
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V procese výučby je vzdelávací proces zameraný na splnenie cieľov tak, že žiaci: 

- rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, 
náradie a zariadenia, 

- si osvoja dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené 
alebo nové úlohy a pracovné podmienky, 

- experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami; 
- si vytvoria vhodné návyky pre rodinný život, 
- pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za 

pohodlie a bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí, 
- cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce, 
- si osvoja základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných 

oblastí, organizujú a plánujú prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a 
pomôcky pri práci i v bežnom živote. 

- vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné 
nápady pri pracovnej činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie 
kvalitného výsledku, 

- si vytvoria nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému 
prostrediu, 

- chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, seba 
aktualizáciu a na rozvíjanie podnikateľského myslenia, 

- sa orientujú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i 
duševnej práce,  

- osvoja si potrebné poznatky a zručnosti významné na možnosti 
uplatnenia, na voľbu vlastného profesijného zamerania a na ďalšiu 
profesijnú a životnú orientáciu (www.statpedu.sk). 

Vzdelávacie ciele vymenúvajú vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by si 

mladí ľudia mali osvojiť pri dosiahnutí určitého veku, alebo vzdelanostnej úrovne. 

Učebné plány prenášajú tieto ciele do obsahu predmetov technického zamerania, 

ktoré sa neustále menia. Perkins a Salomon (Transfer and Risk) tvrdia, že 

vzdelávanie trpí tým, čo nazývajú „disconnected curriculum“ a čo by sa voľne dalo 

preložiť ako nesúvislé, odpojené, (od ostatného) odtrhnuté učebné plány. Učivo v 

jednotlivých predmetoch sa vyučuje izolovane od ostatných. Sami autori pre takúto 

formu výučby používajú termín „encapsulated way“ zapuzdreným, obaleným 

spôsobom, oddelený od života žiakov mimo školy, nehovoriac o živote po zavŕšení 

školskej dochádzky. Čiastočne je to problém prenosu, ale sčasti toto „disconnected 

curriculum“ odráža tradicionalizmus zakorenený  vo vzdelávacej praxi. Na začiatku 

transformácie technického vzdelávania bola snaha vytvoriť učebné plány tak, aby 

demonštrovali vzájomný vzťah s učivom iných predmetov a zároveň poskytovali 

jeho prepojenie na reálny život dokazujúc, že učenie sa  stojí za to. Samozrejme, 

keby sme sa uspokojili s kurikulom ako hotovým produktom, vytvárali by sme 

podmienky na jeho „zapuzdrenie“. Všetky potenciálne zmeny, doplnky, úpravy by 

mali byť výsledkom širokej profesionálnej diskusie, analýzy potrieb, sledovania 
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vedeckých, technických, environmentálnych, estetických a iných relevantných 

trendov a do určitej miery, aj profesionálneho konsenzu. Zásadné zmeny pri 

zachovaní aktuálneho, či aktualizovaného obsahu by mali nastať vo vyučovacích 

metódach a roliach učiteľa a žiaka. Výučba technicky orientovaných predmetov 

vyžaduje upustenie z výučbových  metód,  v centre ktorých  je učiteľ (teacher-

centred) na také, ktoré sa sústreďujú na žiaka (learner-centred). V nich žiak 

nememoruje objem vedomostí, ktoré mu dodáva učiteľ, ale za výdatnej podpory 

učiteľa si buduje pre život potrebné kompetencie. Učiteľ stavia tým na osvojených 

vedomostiach žiakov a ich skúsenosti, učí ich odborné poznatky, ale zapájaním 

žiakov do práce v triede tiež podporuje ich spôsobilosť kriticky a tvorivo myslieť a 

schopnosť učiť sa. Úlohou učiteľa je napomáhať učeniu sa vedením žiakov v ich 

snahe aplikovať vedomosti a zručnosti na nové situácie tak, aby sa stali 

kompetentnými jedincami. 

Školstvo v Slovenskej republike nie je na dosahovanie tohto cieľa zatiaľ dostatočne 

pripravené. Rozvíjanie kľúčových kompetencií nie je v centre záujmu pedagogickej 

verejnosti a dochádza k nemu iba náhodne, živelne. Je iba akýmsi vedľajším, 

neúmyselným produktom nášho systému vzdelávania. Problematika kľúčových 

kompetencií nie je dostatočne zastúpená v prípravnom, ani v ďalšom vzdelávaní 

učiteľov, v učebniciach pedagogických a psychologických disciplín, v metodikách, 

nezaoberá sa ňou dostatočne ani naša pedagogická veda, ani školský manažment. 

Osvojenie si základov vedy a techniky je často citované ako kľúčová kompetencia. 

PISA (OECD 2001c) definuje vedeckú gramotnosť ako „schopnosť využívať vedecké 

poznatky, identifikovať otázky, navrhovať závery založené na dôkazoch tak, aby 

sme chápali prírodu a prijímali rozhodnutia v súvislosti so zmenami spôsobenými 

ľudskými zásahmi“. Nedostatok týchto zručností má vážny dopad na ďalšie 

vzdelávanie a schopnosť zamestnať sa v mnohých oblastiach.  Chápanie a 

aplikovanie vedeckých pojmov podporuje rozvoj takých kompetencií, ako sú 

riešenia problémov, rozpoznávanie príčinných súvislostí a analýza. Vysvetľovanie 

vplyvu ľudských aktivít na prírodu tiež podporuje ekologické myslenie, také dôležité 

pre aktívneho občana. Vzniká otázka kde, kedy a ako sa majú tieto kompetencie 

žiakmi osvojiť. Najbežnejšie sa tak deje počas povinnej školskej dochádzky. 

1.3 Technické vzdelávanie  a žiak  

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

základmi ekonomiky a modernej organizácie výroby, získavajú a rozvíjajú svoje 

technické schopnosti a záujem o techniku. Výchova k dobrému vzťahu k technike, 

napomáha a prispieva k objaveniu technického talentu a k orientácii pri 

rozhodovaní mladého človeka o voľbe povolania. V týchto súvislostiach je 

zaujímavý názor Gnotha, ktorý získanie technickej gramotnosti považuje za druh 

kultúrnej gramotnosti. (Gnoth, 2000). 
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Prečo potom aj napriek proklamovanému významu techniky v živote spoločnosti a 

človeka, zaznamenávame u mladých ľudí pokles záujmu o štúdium prírodných vied 

a techniky? Prečo sa mladý človek, ktorý preukazuje nadanie a cit pre techniku 

rozhodne pri výbere svojho celoživotného povolania študovať netechnické odbory a 

to bez hlbšieho vnútorného záujmu? Z čoho pritom vychádza, čo ho motivuje, čo 

ovplyvňuje jeho rozhodnutie? Je to pre všeobecne rozšírený názor medzi 

verejnosťou, že technike predmety sú ťažké a zvládnutie matematiky a fyziky je 

náročné? Alebo je to spoločenské prostredie, s potlačeným technickým vedomým? 

Nie je to dané aj tým, že pre značnú časť spoločnosti je technika reprezentovaná iba 

počítačmi a mobilmi? 

Je zrejmé, že iba podrobná analýza postojov a názorov mladých ľudí, nám môže dať 

odpoveď na všetky uvedené otázky a umožní nám urobiť také vyvodenia záverov, 

ktorých splnenie zabezpečí primeranú podporu a uznanie technickému vzdelávaniu, 

zachovajú sa na našom území technické tradície a udrží sa technická vyspelosť 

Slovenska a naďalej budeme krajinou s vyspelým hospodárstvom. 

Možno diskutovať a polemizovať o tom, čo a v akom rozsahu má vedieť o technike 

človek žijúci na začiatku dvadsiateho prvého storočia a to bez ohľadu na profesijnú 

orientáciu. To však už nezmení nič na skutočnosti, že vývoj ľudskej spoločnosti 

dospel do takého stavu, v ktorom sa vyhýbať technike nedá a preto je dobré vedieť 

o technike aj niečo viac. 

1.4 Perspektívy technického vzdelávania  na základných školách  a  

gymnáziách  

Z pohľadu vývoja vzdelávania v SR po roku 1990, vo väzbe na ciele a úlohy 

Európskej únie v najbližších rokoch sa pokúšame zamyslieť nad otázkou prečo je 

potrebné a dôležité učiť základy techniky a priemyselných technológií na 

základných školách a gymnáziách. Po dôkladnom zvážení dospejeme k záveru, 

podľa ktorého je to potrebné preto, lebo je to prospešné pre spoločnosť a aj 

jednotlivcov, ktorí v nej žijú.  

Pre každého jednotlivca je prirodzené pred akýmkoľvek rozhodnutím sa zamyslieť a 

hľadať najskôr odpoveď na otázku, prečo je potrebné a dôležité uvažovaný úmysel 

uskutočniť a až následne, ak výsledok uvažovania smeruje ku kladnému 

zhodnoteniu opodstatnenosti zamýšľanú činnosť uskutočniť a pokračovať ďalej v 

uvažovaní o naplnení jej obsahu, realizačnej forme a bližšieho určenia cieľovej 

skupinu užívateľov.  

Uvedený princíp alebo postup uvažovania je všeobecný a platí aj v prípade 

rozhodovania o vzdelávaní, jeho obsahu a formách. Pokúsme sa zamyslieť a z 

uvedeného pohľadu hľadať odpoveď na otázku, prečo je potrebné, vhodné a 

významné venovať pozornosť výučbe techniky na základných školách a gymnáziách 
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v čase, v ktorom podstatná časť populácie techniku vníma cez počítače a mobilné 

telefóny, poprípade kozmické lety.  

Možno práve pre uvedený zúžený pohľad značnej časti populácie na vnímanie 

techniky a jej postavenia v spoločnosti je potrebné hovoriť o technike, o 

súvislostiach techniky s kvalitou života človeka a jeho ďalšou existenciou a teda i o 

význame a opodstatnenosti výučby techniky na základných školách a gymnáziách.  

Otázku, prečo učiť na školách techniku, možno formulovať aj inakšie. Napríklad aj 

takto. Potrebuje jednotlivec pre svoj život vedieť na akých princípoch pracujú 

počítače, mobilné telefóny, respektíve prečo a čo je príčinou toho, že môže byť 

mobil použitý nielen na komunikáciu, ale aj ako hodinky, fotoaparát, kalkulačka, 

diár a v ďalších funkciách zaujímavých a prospešných pre užívateľa? Alebo prečo 

lieta lietadlo, svieti žiarovka a podobne? Sú vedomosti o základoch funkčnosti 

akýchkoľvek technických zariadení potrebné napríklad pre lekára, právnika, 

ekonóma? Bude ich práca kvalitnejšia ak budú mať tieto vedomosti?  

Po roku 1990 sa dostáva výučba techniky na základných školách a gymnáziách 

v Slovenskej republike do polohy nežiadaného, nepotrebného a neatraktívneho 

prvku vzdelávania. Technická výchova sa postupne ocitá na okraji záujmu vedení 

mnohých škôl a s odstupom času možno aj konštatovať, že aj na okraji záujmu 

samotnej spoločnosti.  

Postupne sa v spoločnosti vytvára prostredie, ktoré ovplyvňuje aj vedomie 

jednotlivcov a vedie:  

A. k zániku technického vzdelávania na gymnáziách,  
B. zníženiu kvality technickej výučby na základných školách, čo sa veľmi 

rýchlo prejavilo:  
- v likvidácii technických dielní na základných školách,  
- v suplovaní výučby technickej výchovy nekvalifikovanými vyučujúcimi,  
- nedodržiavaním učebných osnov pre technickú výchovu,  
- nedostatočnou finančnou, materiálnou a technickou podporou výučby,  
- stratou záujmu žiakov o techniku a to aj takých, ktorí majú prirodzený 

talent pre techniku a mohli by nájsť životné uplatnenie v technických 
odboroch (Kozík, - Depešová,  2007). 

Sekundárny dopad vytvoreného stavu, ktorý bol po roku 1990 v značnej miere 

ovplyvnený aj vývojom hospodárstva sa prejavil:  

- v poklese záujmu žiakov základných škôl o štúdium na odborných 
technických školách,  

- v uchádzaní sa žiakov s nedostatočnou vedomostnou úrovňou a čiastočne 
aj s nedostatkami morálnych a vôľových vlastností o štúdium výberových 
odborov,  

- nepreviazanosťou obsahu vzdelávania základných škôl s obsahom 
študijných predmetov odborných škôl, najmä v prvom ročníku štúdia,  
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- zníženou schopnosťou správneho rozhodovania sa žiakov (ale aj rodičov) 
pri výbere (odporúčaní) ich budúceho profesijného zamerania na základe 
schopností a osobného záujmu  (Kozík – Depešová, 2007).  

Od zásadných zmien, ktoré v oblasti technickej výchovy v základných školách v 

Slovenskej republike nastali v roku 1989 a najmä od roku 1997 sa vyučovací 

predmet technická výchova postupne dostával medzi najviac školským systémom 

nepodporované predmety. Na problémy, ktoré technickú výchovu postavili do 

nežiaduceho stavu niekoľkokrát poukazovali členovia Ústrednej predmetovej 

komisie pre technickú výchovu pracujúcej pri Štátnom pedagogickou ústave v 

Bratislave, viacerí kompetentní a ďalší pedagógovia na viacerých konferenciách 

a odborných seminároch uskutočnených po roku 1990. 

Od podstatných zmien v cieľoch a obsahu vzdelávania vyučovacieho predmetu 

technická výchova uplynulo viac ako 10 rokov, ale napriek týmto zmenám v 

materiálno-technickom a priestorovom zabezpečení technickej výchovy k žiadnemu 

pokroku nedošlo. Práve naopak, bývalé Okresné materiálové a technické strediská, 

či Strediská služieb škole boli zrušené, vyučovanie predmetu Technická výchova v 

osemročných gymnáziách bolo zrušené, v mnohých školách došlo k svojvoľnej 

likvidácii špecializovaných učební (školské dielne a laboratóriá), ba sú poznatky aj o 

tom, ako na niektorých školách likvidovali náradie, nástroje a pomôcky dovtedy 

slúžiace technickému vzdelávaniu. Po zrušení firmy Učebné pomôcky š.p. v Banskej 

Bystrici v súčasnosti žiadna z firiem v rámci Slovenskej republiky ponúkajúcich 

školám učebné pomôcky nemá vo svojej ponuke učebné pomôcky pre predmet 

technická výchova. 

Nad aspoň čiastočným riešením situácie, ktorú v porovnaní s ostatnými 

vyučovacími predmetmi v základných školách, možno označiť krízovou, sa zamýšľali 

a zamýšľajú zaiste mnohí učitelia technickej výchovy pôsobiaci v základných 

školách. Bohužiaľ mnohých zlá situácia už odradila, rezignovali a mnohí si začali 

svoje úväzky dopĺňať vyučovaním iných vyučovacích predmetov. 

Namieste sú teda otázky: Kto je zodpovedný za súčasný stav realizácie technickej 

výchovy a za to, že technická výchova sa dostala do štádia likvidácie? Bol tento 

proces svojvoľný? Sú zodpovední učitelia technickej výchovy, vedenia základných 

škôl, pracovníci školstva miestnych samospráv, či príslušní predstavitelia 

ministerstva školstva? Prečo došlo k výraznému zhoršeniu podmienok až temer 

likvidácii technickej výchovy, pričom podmienky na vyučovanie ostatných 

vyučovacích predmetov základnej školy sa výrazne nezmenili? Ako má učiteľ so 

žiakmi realizovať moderný obsah (od roku 1997 bol zmenený o 78%) a plniť 

špecifické vyučovacie ciele technickej výchovy, ak nemá k dispozícii dostatok 

učebníc, metodických materiálov a dostatok vhodných rozmanitých učebných 

pomôcok? Môže učiteľ očakávať, že potrebné učebné pomôcky pre technickú 

výchovu budú škole v dohľadnej dobe dodané? Ak sa v tomto smere za 10 rokov 
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nedarilo podporiť školy, učiteľov a žiakov ani z centrálnych zdrojov a ani z vlastných 

zdrojov, potom očakávanie je len v polohe prežívania (Ďuriš, Kozík, Kožuchová, 

Pavelka, 2007).  

V čase, v ktorom sa darilo na Slovensku zatlačiť do úzadia technické vzdelávanie 

žiakov základných škôl a gymnázií, pozorujeme v európskych krajinách vývojové 

trendy, ktoré sa prejavujú v reformách vzdelávacích systémoch podporujúcich a 

zvýrazňujúcich dôležitosť technického vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj 

spoločnosti a jej jednotlivcov. S oživením ekonomiky a hospodárstva Slovenskej 

republiky v ostatných piatich rokoch sa stáva aktuálnou otázkou zabezpečenie 

kvantity, ale predovšetkým kvality odborného technického vzdelania absolventov 

odborných technických škôl  (Kozík, 2004b).  

Skúsme sa zamyslieť a odpovedať na otázku. Je možné udržať dlhodobú 

konkurenčnú schopnosť slovenského priemyslu bez riešenia a zabezpečenia trvalej 

vysokej technickej odbornosti a schopností všetkých účastníkov priemyselných 

činností, od manažérov, konštruktérov, technológov až po kvalitných výrobných 

robotníkov? Kde treba začať s výchovou a prípravou budúceho technika - 

odborníka? Až na univerzite? Alebo až vtedy ak príde zahraničný investor a 

konštatuje nedostatočnú profesijnú pripravenosť predpokladaných účastníkov 

výroby?  

Nie je potrebné dlho rozmýšľať a ani realizovať prieskum názorov na uvedenú 

tému, aby sme dospeli k záveru a to aj napriek tomu, že pripúšťame a akceptujeme 

rôzne názory na obsah a formu technického odborného vzdelávania, že úspech v 

príprave kvalitných technických odborníkov a robotníkov môže byť dosiahnutý iba 

vtedy, ak jednotlivé stupne vzdelávania (a to už od prvého stupňa základnej školy) 

budú mať vo svojich vzdelávacích plánoch obsiahnutú problematiku s technickým 

zameraním v rozsahu a náročnosti primeranú výchovno-vzdelávaciemu cieľu, 

ktorého súčasťou musí byť všestranne rozvinutá osobnosť človeka, pripraveného a 

schopného úspešne sa umiestniť a realizovať v reálnych životných podmienkach a 

prispievať k hospodárskej stabilite a úspešnosti spoločnosti. V prvých rokoch tohto 

storočia v Európskej únii sa završuje proces formulovania strategického cieľa únie. 

Predstavitelia európskych krajín definujú pre Európu ambiciózny cieľ - vytvoriť 

spoločenstvo s najdynamickejšie sa rozvíjajúcou ekonomikou sveta. Pre tento 

proces je charakteristické, že súčasne s nim sa viedli aj diskusie o vzdelávaní, ktoré 

v roku 2002 vyústili do sformulovania a v roku 2006 do zverejnenia Odporúčania 

Európskeho parlamentu a Rady o základných zručnostiach, ktoré by mal každý 

jednotlivec nadobudnúť v celoživotnom vzdelávaní (http://www.sav.sk). To, že 

súčasne s diskusiou o základnom cieli a smerovaní Európskej únie sa uskutočnila aj 

diskusia o vzdelávacích systémoch a cieľoch vzdelávania, zvýrazňuje vážnosť a 

dôležitosť, ktorú Európsky parlament a Rada pripisuje vzdelávaniu vo vzťahu 

splnenia stanoveného cieľa. Z pohľadu technického vzdelávania je zaujímavé a 
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význačné jednoznačné zaradenie získavania vedomostí o technike medzi základné 

zručnosti.  

1.5 História technického vzdelávania  

Praktickú výchovu chápeme ako zložku výchovy, ktorej cieľom je vychovávať úctu 

k práci ako najvyššej hodnote ľudského snaženia v duchu zásad pracovnej kultúry. 

Lukáčová a Bánesz (2007, s. 17) v publikácii Premeny technického vzdelávania 

uvádzajú, že technická výchova v histórii ľudstva prešla rôznymi premenami. 

Historický prehľad pracovnej výchovy môžeme rozdeliť do jednotlivých etáp.  

Už v prvotnopospolnej spoločnosti sa prejavuje skutočnosť, že výchova k práci patrí 

k najstarším úlohám výchovy. V období rodových zriadení sa ešte nedá hovoriť 

o uvedomelej a cieľavedomej pracovnej výchove, nakoľko potrebné informácie sa 

prenášali z jednej generácie na druhú, pričom tento prenos informácií bol 

zabezpečený hlavne pomocou pozorovania a postupného nácviku určitých 

pracovných zručností. Dieťa v prvotnopospolnej spoločnosti bolo od útleho veku 

pripravované pre produktívnu prácu. Rozdiel medzi duševnou a telesnou prácou sa 

však začína prehlbovať až v otrokárskej spoločnosti, kedy dochádza k zmene 

charakteru práce a chápania výchovy.  

Rodové zriadenie 

charakteristické je prenášanie informácii z generácie na generáciu pomocou 

pozorovania a postupného nácviku pracovných zručností. Nie je tu ešte uvedomelá 

a cieľavedomá pracovná výchova. V antickej spoločnosti zaznamenávame základy 

výchovy v tejto oblasti a vznik jednotlivých škôl podľa mysliteľov Sokrata, Platóna či 

Aristotela. V tomto období bola fyzická práca určená pre otrokov, resp. 

remeselníkov, ktorí stáli na najnižšom stupni v spoločnosti. Významní myslitelia 

antickej filozofie Sokrates, Platón, Aristoteles, považovali telesnú prácu za 

potrebnú, ale nevhodnú pre filozofov. V školách bola preferovaná skôr práca 

duševná. Z ich názorov vyplýva, že fyzická práca bola určená pre neslobodných – 

otrokov, prípadne pre skupinu slobodných – remeselníkov, ktorí ale napriek svojej 

slobode stáli na najnižšom stupni spoločnosti (Bajtoš – Pavelka, 1999).  

Antická spoločnosť 

- vznik výchovy a jednotlivých škôl podľa mysliteľov  Sokrata, Platóna, 
Aristotela. 

- Fyzická práca podľa nich bola potrebná, ale nevhodná pre filozofov, bola 
preferovaná duševná práca najmä filozofia, umenie, rétorika, politika 
a pod. 

- Fyzická práca bola určená pre otrokov alebo pre slobodných remeselníkov 
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Obdobie stredoveku je charakteristické vznikom kláštorov, ale najmä stredovekých 

cirkevných a kláštorných škôl, kde sa sústreďovali učenci a vedci vtedajších čias. 

Rehoľný rád Benediktínov prispel významne k rozvoju pracovnej výchovy, keď v 6. 

storočí v duchu myšlienky „ora et labora – modli sa a pracuj“, priniesol medzi ľud 

rôzne poľnohospodárske a remeselnícke metódy, spracovanie kov, vlny, plátna 

a podobne. Z pedagogického hľadiska si zasluhuje pozornosť učenie o vzťahu 

jednotlivca k spoločnosti, ktorého hlavný predstaviteľ bol  Tomáš Akvinský (1225 – 

1274). Svojimi metódami redukuje proces poznania na slovný výklad a učebnicu, 

fyzickú prácu považoval za trest. Súbežne s cirkevnou výchovou sa  uskutočňovala 

aj rytierska výchova, ktorej obsahom je  sedem hlavným rytierskych cností, ako 

jazda na koni, plávanie, streľba z luku, lov, šachy, skladba a spev veršov. 

Z uvedeného je zrejmé, že pracovná výchova nebola vôbec v stredobode záujmu 

(Depešová, 2007). 

Stredovek 

- vznik kláštorov, sústreďovali vedcov a učencov, rehoľný rád Benediktínov 
v 6. stor., priniesol medzi ľudí myšlienku Ora et labora (Modli sa a pracuj!), 
zameriava sa na rôzne poľnohospodárske a remeselnícke metódy.  

- Tomáš Akvinský, súčasník tohto obdobia, považoval fyzickú prácu za trest. 
 
Okrem náboženskej výchovy sa uskutočňovala aj rytierska výchova k siedmim 

hlavným cnostiam, ako: jazda na koni, plávanie, streľba z luku, lov, šachy, skladba 

a spev veršov, pričom pracovná výchova nebola vôbec v stredobode záujmu 

spoločnosti. V 14. až 16. storočí  dochádza k rozvoju remesiel a obchodu, prichádza 

k posilneniu mestského stavu, čo sa odrazilo v rozvoji vied, literatúry a umenia. 

V školách sa objavujú niektoré prvky pracovnej výchovy. V období humanizmu, 

v diele významného francúzskeho predstaviteľa Francoisa Rabelaisa,  bola práca 

spojená s praktickým životom považovaná za súčasť výchovy.  Výrazné spojenie 

výchovy s prácou sa objavuje v utopistických koncepciách a názoroch predstaviteľa 

tohto obdobia Thomasa More (1478 – 1535). Vo svojom diele „Utópia“ vyzdvihuje 

dôležitosť pracovnej výchovy, žiada aby sa všetky deti naučili pracovať 

v poľnohospodárstve a okrem toho ovládať a poznať aj ďalšie remeslo. Po prvý raz 

v histórii fyzickú prácu povyšuje na tvorkyňu hodnôt.  

Humanizmus a renesancia 

Od začiatku 90-tich rokov prevláda názor o nevyhnutnosti humanizácie technického 

vzdelávania. Cieľom humanizácie má byť taká príprava absolventa, ktorý bude 

schopný využiť obsah humanitných vied nielen vo svojej profesijnej práci, ale aj na 

rozšírenie svojho intelektuálneho rozhľadu, zvýšenia duchovných hodnôt a nájdenia 

zmysluplnosti života (Driensky, 2000).  

V tomto období vzdelávanie malo výsostne aristokratický charakter, pracovná 

výchova sa preto nemohla dostať do vzdelávania, výnimku boli názory Thomasa 



18 

 

Moora 1478-1535) v diele Utópia vyzdvihuje dôležitosť pracovnej výchovy. Po prvý 

raz povyšuje fyzickú prácu nad tvoriteľku hodnôt. Podľa jeho názoru všetci bez 

výnimky mali ovládať aspoň jedno remeslo, venovať sa fyzickej práci. Podľa príkladu 

Jednoty českých bratov kládol veľký význam pracovnej výchove od najútlejšieho 

veku Ján Amos Komenský (1592-1670). V národnej škole sa mali žiaci venovať 

nielen zdokonaleniu rozumu, ale dve hodiny poobede by sa mali venovať 

praktickým cvičeniam, spevu a remeslám. Podľa neho je cieľom základnej školy 

naučiť žiakov všetkému, čo budú potrebovať pre praktický život. Prostredníctvom 

práce je potrebné viesť mladých ľudí k vytrvalosti. Komenský navrhoval rozdeliť 

vzdelávanie a výchovu detí do štyroch stupňov podľa veku. Druhé obdobie vo veku 

7 – 12 rokov života bolo okrem iného vhodné aj na zaúčanie sa detí do 

remeselníctva. Pri delení školských tried podľa veku si Komenský bral príklad 

z remeselníkov, pretože remeselníci podľa neho určovali svojim učňom dobu, za 

ktorú sa naučili všetko potrebné pre svoje remeslo. Bolo to v závislosti od zložitosti 

remesla (Komenský, 1991, s. 55). Ján Amos Komenský pripisoval veľký význam 

pracovnej výchove, zameral sa na položenie základov didaktiky. Vo výchove podľa 

neho boli dôležité 3 oblasti: 

- vzdelanie – poznanie, umenie, remeslá, cudzie jazyky 
- mravnosť  
- nábožnosť 

 
Podľa Komenského sa všetky tieto oblasti majú realizovať „v správny čas“ a v 

„správnom poradí.“ Vzhľadom k tomu navrhol základné didaktické zásady a rozdelil 

vzdelávanie a výchovu na 4 stupne podľa veku žiakov: 

- 1. stupeň je určený pre vek od 1. do 6. roku života dieťaťa – výchova je 
zameraná predovšetkým na cvičenie zmyslov a poznávanie predmetov 

- 2. stupeň je od 7. – 12. roku života dieťaťa je sústredený na vzdelávanie 
pre všetky deti bez  rozdielu, tu sa cvičili hlavne vnútorné zmysli,  
obrazotvornosť a pamäť, v tomto období sa majú zaúčať aj do 
remeselníctva 

- 3 a 4. stupeň – žiaci sa zdokonaľovali v osvojovaní umenia cudzích jazykov 
a vied, z uvedeného môžeme konštatovať, že Komenský pracovnú 
výchovu nevyčleňuje ale chápe ju ako súčasť výchovy človeka. 

 
Zaviedol triednohodinový systém vyučovania, prepracoval výber učiva v závislosti 

od psychického vývoja detí, sformuloval nové didaktické zásady (názornosti, 

sústavnosti, primeranosti, motivácie, spojenia teórie s praxou), zdôrazňoval 

potrebu medzipredmetových vzťahov. J. A. Komenský bol autorom prvej modernej 

učebnice (Orbis pictus - Svet v obrazoch) a tvorcom teórie učebnice. Vytvoril 

špeciálnu metódu výučby cudzích jazykov, ktorú opísal v dielach Najnovšie metódy 

jazykov a Brána jazykov otvorená. Vypracoval tiež teóriu predškolského 

vzdelávania, ktorú charakterizoval najmä v knihe Informatórium školy materské. Do 
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systému didaktiky začlenil  J. A. Komenský nielen zásady a metódy vyučovania, ale 

aj otázky mravnej výchovy a organizačné problémy školstva. Pojmom didaktika 

pomenoval celú oblasť pedagogiky. J. A. Komenský považoval výchovu a 

vzdelávanie za jednu z ciest nápravy spoločnosti. Obdobie revolúcií je obdobím 

rozsiahlych politických a ekonomických zmien a rastu požiadaviek na kvalifikované 

pracovné sily, súčasne je táto zložka výchovy chápaná ako doplnok vzdelávania.  

17. – 18. storočie, obdobie hlbokých ekonomických, politických, sociálnych 

a kultúrnych premien, označovanom aj ako obdobie revolúcií, bolo tiež veľmi 

významné pre pracovnú výchovu. Je poznačené rastom požiadaviek na 

kvalifikované pracovné sily, súčasne je pracovná výchova chápaná v spoločnosti ako 

doplnok vzdelávania. John Lock (1632 - 1704), anglický realista a zakladateľ 

modernej empirickej psychológie v diele Mladý gentleman odporúča, aby sa mladíci 

z dobrých rodín zoznámili s jedným, alebo dvoma remeslami a naučili sa ich aj 

praktizovať. Prácu považoval za odpočinok od intelektuálnej činnosti. Z pohľadu 

spoločenských vrstiev pristupuje k pracovnej výchove diferencovane. Deti 

z najnižších spoločenských vrstiev vo veku 13 – 14 rokov mali navštevovať pracovné 

školy zriaďované obcami. John Lock odporúča pri výchove tieto práce: truhlárstvo, 

záhradníctvo a rytierstvo. Podľa Locka „mladý gentleman“ sa má zoznámiť 

a uskutočňovať jedno alebo dve remeslá. Prácu považovať za odpočinok od 

intelektuálnej činnosti. 

Francúz J. J. Rousseau (1712 - 1778) sa považuje za zakladateľa slobodnej výchovy, 

ktorá v neskorších rokoch inšpirovala viacerých pedagógov k tvorbe teórie 

alternatívnej pedagogiky a k zakladaniu alternatívnych škôl. Podľa jeho 

presvedčenia je zdrojom všetkého sociálneho zla majetok, ktorý nebol získaný 

vlastnou prácou. V knihe Emil alebo o výchove vysvetľoval, že človek je od prírody 

dobrý, ale spoločnosť ho skazila. Preto ho treba vychovávať v lone prírody. 

Najlepšou výchovou je sám život a cieľom by mala byť príprava aktívnych občanov, 

ktorí nie sú od nikoho závislí, žijú z výsledkov vlastnej práce a vedia obhájiť svoju 

slobodu. Prácu oceňuje nielen ako spoločenskú a telesnú potrebu, ale aj ako 

dôležitý prostriedok rozumovej výchovy, telesnú prácu chápe ako prípravu na 

fyzickú prácu, ktorá sa môže stať jediným zdrojom obživy pre človeka. Za 

najvýhodnejšiu činnosť pokladá remeslo. Výcvik tela by mal byť sprevádzaný 

s rozvojom ducha a zakazuje remeslá, ktoré škodia detskému zdraviu. V tomto diele 

podáva súbor receptov na výchovu ale ide skôr o množstvo nápadov a hlbokých 

myšlienok o výchove.  

Telesnú prácu chápe ako prípravu na fyzickú prácu, ktorá sa môže stať jediným 

zdrojom obživy pre človeka ale aj ako dôležitý prostriedok rozumovej výchovy.  

Pre vyučovanie stanovil tieto zásady: 

- vo vyučovaní sa neučiť len z kníh 
- využívať vyučovacie metódy, ktoré vedú k samostatnosti 
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- ruky nech sú jedným z vyučovacích prostriedkov, za najvýhodnejšiu 
činnosť pokladá remeslo 
 

18. storočie bolo storočím rozvoja manufaktúr. Vznikajú manufaktúrne školy, ktoré 

mali pripravovať kvalifikovaných pracovníkov z detí a mládeže. Švajčiar John 

Henrich Pestalozzi (1476 - 1827), ktorý významne prepracoval didaktiku vyučovania 

na prvom stupni základnej školy, rozpracoval teóriu rodinnej a pracovnej výchovy a 

prakticky sa venoval výchove a vzdelávaniu sirôt. Zamestnané deti, ktoré boli 

zväčša bez rodičov, neľútostne vykorisťovali. To sa snažil zlepšiť svojou sociálnou 

politikou Pestalozzi. Vo svojom diele „Lienhard  a Gerbrud“ odporúča remeselné 

práce, detí učí priasť, tkať, učí ich poľnohospodárskym prácam, ovocinárstvu 

prostredníctvom odborníkov. Chcel, aby deti boli obklopené láskou, čo dokazoval 

vo svojich výchovných ústavoch. Zanikli pre nedostatok financií. Pestalozzi patril 

medzi významných propagátorov pracovnej výchovy, vypracoval princíp 

rozvíjajúceho učenia a v duchu tohto princípu systém cvičení, ktoré podnecujú 

prirodzenú aktivitu dieťaťa. Rýchly rozvoj priemyselnej výroby priniesol závažný 

sociálny problém vykorisťovania detskej práce. Najväčšmi sa to prejavilo v Anglicku. 

S nástupom kapitalizmu a rozvojom výroby v strednej Európe v 19. storočí  začína 

byť pracovná výchova naliehavou potrebou. 

V Anglicku sa prezentoval svojimi názormi Robert Owen (1771 – 1853), presadzoval 

výchovu detí s pevnými charakterovými a mravnými zásadami. Pracovnú výchovu 

chápe hlavne z pohľadu vzťahu k práci. Pracovná výchova smerovala na prípravu 

budúcich robotníkov, teda ako príprava na budúce povolanie, požaduje uplatňovať 

všetky technické novosti a racionálne formy práce, žiadal, aby sa pomocou zákona 

riešil problém využívania detskej práce. Návrhy Roberta Owena smerovali k zákonu 

o obmedzení detskej práce v továrňach na hranicu 12 rokov. Podľa Owena 

smerovala pracovná výchova ako príprava na budúce povolanie.  

Z námetov Owena čerpal Karol Marx a v Rusku K. Dmitrijevič Ušinský. Ich cieľom 

bolo zlepšiť pracovné podmienky detí, vychovať z detí charakterné osobnosti s 

pevnými mravnými zásadami a začleniť ich do "veľkého diela spoločenskej výroby". 

Pracovná výchova bola reprezentovaná polytechnickou výučbou, pri ktorej sa dieťa 

oboznámilo s hlavnými zásadami všetkých výrobných procesov a zároveň sa naučilo 

zaobchádzať s najjednoduchšími nástrojmi. 

Faktom vykorisťovania práce detí sa zaoberal v Anglicku Karol Marx (1818 – 1883) 

Podľa Marxa má pracovná výchova dominantnú úlohu, pretože je základom 

životnej existencie a napriek odmietaniu práce detí v továrňach, považuje ju za 

dôležitý výchovný prostriedok.  

Ruský pedagóg K. Dmitrijevič Ušinskij (1824 - 1870) postavil pracovnú výchovu na 

demokratických pedagogických zásadách. Skúsenosti čerpal zo svojho  pobytu 

v Nemecku a Švajčiarsku. Pracovná výchova v druhej polovici 19. storočia a na 
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začiatku 20. storočia, v období takzvanej reformnej pedagogiky, bola pod vplyvom 

koncepcií zameraných na pracovnú výchovu a školu.  

Najvýznamnejšou bola koncepcia nemeckého pedagóga Georga Kerschenseinera 

(1854 - 1932). V školách, v ktorých pôsobil, zriaďoval školské pozemky, laboratóriá, 

dielne na prácu s kovom, drevom a pre praktické vyučovanie. Pracovnú výchovu 

v pracovnej škole postavil na prepojení duševnej a telesnej práce, pracovná 

výchova je tesne spojená s výučbou matematiky, prírodných vied a má teda prvky 

technickej výchovy (Depešová, 2007).  

Najznámejšia koncepcia pracovnej školy vznikla v Spojených štátoch. 

Predstaviteľom tejto koncepcie  bol svetoznámy  pedagóg John Dewey (1859 - 

1952). Vychádzal z názoru, že dieťa má v škole žiť svoj prirodzený život, učenie 

spočíva v aktívnej činnosti, prostredníctvom ktorej je utváraný každý poznatok. 

Podľa neho musí byť výchova ľudská a až potom odborná. Je zástancom aktívneho 

charakteru poznávacieho procesu, pričom jedným z jeho najprogresívnejších hesiel 

je učenie konaním. Hlavnou myšlienkou Johna Deweyho z oblasti výchovy je, že 

každý edukačný proces má začať nejakou činnosťou, z ktorej by malo vyrastať 

nevyhnutné formovanie zmyslového vnímania, pamäti, predstavivosti a myslenia. 

Činnosť by však nemala byť ľubovoľnou úlohou, ktorú zadáva učiteľ, ale niečím 

podstatne významnejším, aby mal žiak o ňu záujem a aby uznával jej dôležitosť 

(Višňovský - Mihina,1998). Podľa J. Deweya sú ľudia spoločenskými tvormi, ktorí sa 

učia najlepšie v spoločnej činnosti s inými ľuďmi. Učenie je efektívnejšie tým viac, 

čím viac je jeho obsah zaujímavejší a čím viac zodpovedá potrebám a cieľom 

učiaceho sa. Myslenie* považuje J. Dewey za regulátor ľudského správania, nástroj 

v boji o život, za akúsi skrinku s nástrojmi, z ktorej sa empirickou cestou vyberajú tie 

nástroje, ktoré sú v danej situácii najužitočnejšie (inštrumentalizmus). Základný 

pojem v tomto Deweyovom inštrumentalizme je skúsenosť - aktívna a k prostrediu 

prispôsobená činnosť. Skúsenosťou ľudia nadobúdajú vedomosti a zručnosti. Stará 

skúsenosť ovplyvňuje ciele a metódy získania novej skúsenosti, t. j. každá skúsenosť 

prijíma niečo z toho, čo už bolo, a modifikuje to - princíp kontinuity skúsenosti. Na 

tomto základe J. Dewey chápe život ako proces stáleho uchovávania rovnováhy 

ľudského organizmu a prostredia. Ak sa zmení prostredie, vytvorí sa problémová 

situácia, ktorá vyvolá u človeka potrebu, aby svojím správaním dosiahol opäť 

rovnováhu. Celé ľudské správanie pramení z takýchto problémových situácií 

vyplývajúcich priamo zo života. Úlohou myslenia je nájsť riešenie, vyriešiť problém. 

Je to možné len činnosťou, experimentovaním, skúsenosťami. Učenie sa riešením 

problémov a aktívna činnosť žiakov - learning by doing, priamy, bohatý kontakt s 

realitou, a nie jej náhradkou v podobe učebníc, kníh patria medzi princípy 

vyučovania podľa J. Deweya. Škola nie je skladom múdrosti s jasne rozdelenými 

úlohami a autoritou. Je skôr malou demokratickou spoločnosťou, v ktorej sa žiaci 

nepripravujú na život, ale tento život prežívajú. (Turek, 2010) 
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Pracovná výchova v 18. a začiatkom 19. storočia v Čechách a na Slovensku bola 

ovplyvnená ekonomickými, sociálnymi a politickými pomermi vo svete. Do toho 

obdobia sa datuje začiatok vývoja pracovnej výchovy u nás. Na základe požiadavky 

spájania pracovnej činnosti žiakov s vyučovaním vznikali takzvané industriálne 

školy. Ich zakladateľom bol Ferdinand Kindermann. Cieľom industriálnych škôl bolo 

doviesť deti k dokonalej zručnosti, pretože industriálne vyučovanie nevyplývalo 

z pedagogických požiadaviek, ale z požiadaviek hospodárstva. Propagátorom 

industriálnej výchovy na školách bol Gustáv Adolf Lindner, ktorý pripisoval 

pracovnej výchove veľký význam, preto požadoval, aby v učebných plánoch boli 

okrem učebných predmetov aj predmety výrobné. Prvý poľnohospodársko-

priemyselný ústav, ako prvá škola tohto typu v Európe, založená v roku 1780 

v Sarvaši, reprezentovala spojenie teórie s praxou. Jej autorom bol slovenský 

pedagóg Samuel Tešedík. V oblasti pracovnej výchovy sa významne zapísali aj ďalší 

slovenskí pedagógovia, najmä Juraj Fándly, Daniel Lehocký, ako aj básnik Ján 

Kollár. V návrhoch Jána Drahotína Makovického sa stretávame s požiadavkou, aby 

učebný plán bol diferencovaný podľa regiónov, pričom pracovná výchova je 

zameraná na rozvoj manuálnych zručností potrebných na vykonávanie určitého 

remesla, ale aj na rozvíjanie bádania a poznatkov. Ako prvý sa zaslúžil o technické 

vzdelávanie žiakov vo všeobecno-vzdelávacích školách. Aj napriek vyzdvihovaniu 

pracovnej výchovy bola táto po vzniku Československej republiky v roku 1918 na 

veľmi nízkej úrovni. Malý školský zákon z roku 1922 zrušil úľavy v školskej 

dochádzke, dĺžka školskej dochádzky sa zmenila na osem rokov. Do výučby zaviedol 

povinné ručné práce chlapčenské. Odporúčala sa hlavne práca z materiálmi ako 

papier, hlina, kartón, textil, prútie a podobne. Od školského roku 1923/24 boli 

ručné práce zavedené pre chlapcov a tiež aj pre dievčatá (Depešová, 2007). 

Po roku 1948 bolo školstvo v Československu ovplyvnené skúsenosťami sovietskej 

školy. Aktuálnou sa stala myšlienka presadzovania princípu polytechnického 

vzdelávania, ktorého „východiskom je spoločenská prax, najmä v oblasti 

materiálnej výroby a techniky a jeho cieľom je osvojenie si aktívnych poznatkov 

o polytechnickom obsahu základných prírodných zákonov a spoločenských vied“ 

(Mošna, 1990).   

Pracovná a výrobná činnosť žiakov sa realizovala formou záujmových krúžkov 

a laboratórnych prác. Pri koncipovaní polytechnického  vzdelania sa však  zabúdalo  

na  to, že má byť zamerané na techniku a zákonitosti techniky, ktoré si vyžadujú 

špecifickú štruktúru poznatkov. Kvalitatívne vyššiu úroveň získalo polytechnické 

vzdelávanie vydaním nového školského zákona o jednotnej škole v roku 1960. Bola 

rozpracovaná teória pracovnej výchovy a nová koncepcia polytechnického 

vzdelávania na základných  školách. Vo všetkých  ročníkoch 1. – 9. vznikol nový 

vyučovací predmet pod názvom Pracovné vyučovanie, v ktorom sa kládol väčší 

dôraz na technické poznatky a technickú tvorivosť žiakov.  
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2 UPLATŇOVANIE  STRATÉGIÍ  KRITICKÉHO A  TVOR IVÉHO 

MYSLENIA V TECHNICKÝCH PREDMETOCH 

2.1 Vývoj vysokoškolského technického vzdelávania na Slovensku  

Rozvoj školstva a technického vzdelávania na Slovensku veľmi úzko súvisel s 

ekonomickým a politickým vývojom, s rozvojom remesiel i so sociálnymi otázkami 

vo svete. Najvýznamnejšie bol zaznamenaný v období stredoveku, v dôsledku 

expanzívneho nárastu remesiel, čo viedlo k výraznému posilneniu škôl na území 

Slovenska. Vznikali školy cirkevné, mestské, farské, kláštorne, charakter a obsah 

vzdelávania ktorých bol spravidla bez technického zamerania. Za technické vedy sa 

mohli v tom čase považovať stredoveké remeslá a cechy (kováči a pod.), stredovekí 

stavitelia a architekti, hvezdári a astronómovia, alchymisti a chemici.  

Zavedenie technického vzdelávania do škôl, mali za následok viaceré historické 

míľniky ako napríklad objavenie kníhtlače Gutenbergom (1456), objavenie Ameriky 

Kolumbusom (1492), vznik stredovekých miest, rozvoj baníctva a spracovania rúd, 

významný rozvoj a špecializácia remesiel (tkaniny, zbrane, šperky, keramika, sklo), 

rozvoj obchodovania a základy organizovaného hospodárstva.  

Dejiny vysokého školstva na území dnešného Slovenska začali v roku 1465, kedy 

vznikla Universitas Istropolitana založená Matejom Korvínom. Roku 1467 zomrel 

bohatý bratislavský mešťan Gmaitl, ktorého domy aj s príslušenstvom pripadli 

kráľovi. Matej Korvín sa rozhodol, že ich použije ako univerzitné budovy a umiestnil 

univerzitu do Bratislavy. O dva roky neskôr začala univerzita svoju činnosť so štyrmi 

fakultami: teologickou, právnickou, lekárskou a umeleckou (filozofickou). Pre 

hospodárske ťažkosti však pred rokom 1490 zaniká. 

Bohatá história technického vzdelávania sa vzťahuje aj na obdobie Márie Terézie, 

ktorá 13. decembra 1762 založila prvú „technickú vysokú školu“. Bola to Banská 

akadémia v Banskej Štiavnici, ktorá mala dve katedry, a to katedru chémie, 

mineralógie a metalurgie a katedru matematiky, mechaniky a hydrauliky. Vysoká 

škola vznikla na základe potrieb kvalifikovaných banských „úradníkov“ pre rozvoj 

baníctva. Významným prínosom tejto školy v oblasti technického vzdelávania bolo 

aj vydanie prvej učebnice elektrotechniky na svete. Po vzniku 1. ČSR bola Banská 

akadémia presťahovaná (v roku 1919) do Šoprone v Maďarsku.  

Od roku 1919 začal takmer 20 rokov kultúrno-politický zápas o založenie novej 

technickej školy na území Slovenska, ktorý vyústil dňa 25. júna 1937 k vzniku 

Vysokej školy technickej Dr. M. R. Štefánika v Košiciach. V roku 1938 bola táto škola 

presťahovaná do Prešova, neskôr do Martina a v roku 1939 do Bratislavy. Škola 

mala tri oddelenia, a to oddelenie inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a 
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dopravného; oddelenie inžinierskeho staviteľstva vodného a kultúrneho; oddelenie 

zememeračského inžinierstva. 

25. júla 1939 vznikla Slovenská vysoká škola technická (SVŠT) so sídlom v Bratislave. 

Zakladateľ a prvý rektor bol Juraj Hronec. SVŠT mala 6 odborov, a to odbor 

inžinierskeho staviteľstva, odbor špeciálnych náuk, odbor lesníckeho a 

poľnohospodárskeho inžinierstva, odbor strojného a elektrotechnického 

inžinierstva, odbor chemickotechnologického inžinierstva, odbor obchodného 

inžinierstva. Od 1. apríla 1991 nesie škola názov Slovenská technická univerzita 

(STU). Fakulty a univerzitné pracoviská STU: Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie, Fakulta architektúry, Materiálovo-technologická fakulta, Fakulta 

informatiky a informačných technológií, Inštitút manažmentu, Inštitút 

celoživotného vzdelávania, Univerzitný vedecký park, Know-how centrum, 

Projektové stredisko, Centrum výpočtovej techniky, Vydavateľstvo, Študentské 

domovy a jedálne, Centrum akademického športu, Vysokoškolský umelecký súbor 

Technik. 

V súčasnosti je na Slovensku 35 vysokých škôl, z toho je 20 verejných vysokých škôl, 

3 štátne a 12 súkromných vysokých škôl. Z celkového počtu je 6 technických 

univerzít: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v 

Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo 

Zvolene (Bartošovičová, 2014). 

2.2 Reformy technického vzdelávania v školstve na Slovensku  

Aj keď sa každý jednotlivec spoločnosti priamo nezúčastňuje alebo nie je 

bezprostredne spojený s výrobnými technológiami a výrobou technických 

produktov a zariadení, nemôže sa vyhnúť každodennej interakcii s technikou, buď 

ako jej spotrebiteľ alebo užívateľ. Z toho jednoznačne vyplýva význam a 

opodstatnenosť technického vzdelávania v spoločnosti. Každý občan by mal mať 

základné technické vzdelanie a byť pripravený na interakciu s technikou v 

každodennom živote. Technické vzdelávanie by tak malo byť súčasťou 

celoživotného vzdelávania každého človeka s počiatkom už v predškolských 

zariadeniach, nadväzujúc na technické vzdelávanie na základných školách. Školy by 

sa mali stať tým priestorom, kde sa mladý človek začína oboznamovať a vnímať svet 

techniky, ktorý ho bude sprevádzať v celom jeho ďalšom živote (Kozík, Lukáčová, 

Kuna, 2016).  

Technické vzdelávanie má dôležitú pozíciu nie len v rámci vyučovacieho procesu, 

ale aj v oblasti voľného času žiaka. Súčasnú spoločnosť charakterizuje vedecko-

technický pokrok, informačná explózia. Zároveň je poznamenaná značnými 

ekologickými, ekonomickými a spoločenskými problémami. Na tento trend musí 
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reagovať aj pedagogika a školský systém. Jedinec, ktorý sa v škole naučí flexibilne, 

kreatívne riešiť zložité problémy, spolupracovať s inými, ale aj presadzovať vlastné 

myšlienky a názory, má vyššie predpoklady stať sa úspešným a platným členom 

spoločnosti. Vypracovanie kvalitného kurikula, a následne jeho aplikovanie v praxi, 

je dôležité pre rozvoj osobnosti žiaka, či už zo vzdelávacieho ale aj výchovného 

hľadiska.  

Význam technického vzdelávania v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu spočíva 

aj v tom, že žiak je vedený k získaniu nevyhnutnej technickej gramotnosti, čo 

predstavuje osvojenie si vedomostí o technike a technológiách na primeranej 

úrovni, ako aj získanie primeraných technických zručností. K technickej gramotnosti 

patrí aj schopnosť riešiť technické problémy, čím sa u žiakov vytvára potrebný vzťah 

k technike.  

Vzdelávanie v technickej oblasti, ktoré je realizované na základných školách, 

umožňuje prvú ponuku profesijnej voľby, možnosť oboznámiť sa s prácou s rôznymi 

prístrojmi, nástrojmi, ale aj s jednotlivými druhmi materiálov a technológiami 

výroby. Spomínané aspekty vplývajú na žiaka a uľahčujú mu voľbu povolania. 

Prostredníctvom vyučovacieho predmetu technika je možné rozvíjať a upevňovať 

humanizáciu vzdelávania v súlade s odporúčaniami UNESCO. Vo svojom programe 

pre vzdelávanie žiakov na základných školách UNESCO navrhuje členským krajinám 

zaradiť technicky orientovaný predmet do vzdelávacích plánov základných aj 

stredných škôl ako súčasť všeobecného vzdelávania. 

Predmet technika má významný vplyv nie len na rozvoj poznávacích schopností 

žiakov, ale aj na mimopoznávacie schopnosti, obzvlášť na rozvoj a upevňovanie 

kladných morálno-vôľových a charakterových vlastností. Význam tohto predmetu, 

nielen vo všeobecnosti, ale i vo vzdelávacom systéme, vyplýva z toho, že žiaden iný 

predmet v rámci povinnej školskej dochádzky nevytvára a nerozvíja u žiakov:  

- technickú priestorovú predstavivosť (Tomková, 2014),   
- technické, konštruktérske, technologické a technické tvorivé myslenie, 
- chápanie aplikácií prírodovedných poznatkov (najmä fyziky) v princípoch 

činnosti technických zariadení (napr. v domácnosti),  
- orientačno-komerčné a používateľské myslenie, (ktoré ľudia často 

používajú pri nákupoch technických zariadení a pri ich využívaní napr. v 
domácnostiach), 

- vedomie a návyky bezpečného a hygienicky nezávadného používania 
techniky,  

- manuálne návyky a zručnosti, (napr. pri spracovaní bežne dostupných 
technických materiálov) a zručnosti bezpečne používať nástroje a 
technické pomôcky, ktorých sortiment je v predajniach veľký a ich 
dostupnosť je bezproblémová, 
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- schopnosti pre realizáciu kooperatívneho a tímového vyučovania s 
akcentom na experimentálne činnosti a realizáciu projektov v oblasti 
tvorby technických produktov,  

- efektívne myslenie i efektívnu prácu s technickými materiálmi a prístrojmi 
(šetrenie materiálov a nástrojov, správne, vhodné a bezpečné používanie 
technických zariadení),  

- poznanie ekologických dôsledkov priemyselných činností človeka a 
spôsobov likvidácie technických zariadení a pod. (Kozík a kol., 2013).  

Skutočnosť, že súčasná technicko-informačná spoločnosť sa nezaobíde bez 

informačnej a technickej gramotnosti si už dávnejšie uvedomili aj vyspelé štáty 

sveta, preto je v nich vzdelávanie v oblasti techniky stabilnou súčasťou učebných 

plánov, s výraznou časovou dotáciou, na základných aj stredných školách. 

V mnohých krajinách EÚ sú predmety s technickým zameraním v nižších ročníkoch 

povinné. Vo vyšších ročníkoch záleží od zamerania školy, vyskytujú sa v sekcii 

voliteľných predmetov. Medzinárodné spoločenstvo odporúča školám, 

poskytujúcim všeobecné vzdelanie vychovávať technicky gramotného žiaka, ktorý 

je pripravený čeliť každodenným problémom života a dokáže k nim zaujať postoj, 

riešiť ich úlohy efektívne. K profesijnej orientácii a k uplatneniu sa v živote je 

potrebné nadobudnúť informácie zo všetkých odborov techniky v 

celospoločenských súvislostiach, a tie sú vo väčšine krajín EÚ poskytované v rámci 

všeobecného vzdelania. Žiaci a študenti získavajú základné vedomosti o energii a 

energetických zdrojoch, taktiež aj o materiáloch a technológiách ich spracovania. 

Okrem získavania zručností technického charakteru sa zoznámia i s princípmi a 

funkciou techniky používanej v domácnosti, taktiež aj s prostriedkami malej 

mechanizácie. 

Kožuchová a Pavelka (2007) za znak vyspelých krajín Európskej únie považujú rýchly 

vývoj nových technológií ako aj prenikanie informačnej techniky do všetkých oblastí 

ľudského života. Táto skutočnosť je vo vyspelých krajinách EÚ východiskom pre 

technické vzdelávanie na základných školách. Mať vyučovací predmet, vďaka 

ktorému žiaci získajú základnú orientáciu v oblasti techniky, aby sa mohli zaradiť do 

modernej spoločnosti ako plnohodnotní občania, je základným cieľom vyspelých 

krajín Európskej únie. 

 „Obdobie po roku 1990 možno v slovenskom školstve nazvať obdobím hľadania 

filozofie, východísk a stratégií vzdelávania“ (Kozík, Škodová, 2008), v dôsledku čoho 

boli uskutočnené viaceré školské reformy s cieľom vypracovania efektívneho 

strategického vzdelávacieho modelu na organizáciu a riadenie vzdelávania. „Počas 

jednotlivých fáz transformačného procesu neustále dochádzalo k ďalším a ďalším 

novelizáciám pôvodného školského zákona z roku 1984 (takmer 20 novelizácií)“ 

(Hašková a Bánesz, 2015). Azda najvýraznejšie zmeny v oblasti technického 

vzdelávania priniesla so sebou reforma z roku 2008, ktorá mala negatívny dopad na 

technické vzdelávanie na Slovensku.  
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Materské školy 

Do roku 2008 bol obsah vzdelávania v materských školách (MŠ) určený Programom 

výchovy a vzdelávania detí v materských školách platný od roku 1999. Podľa tohto 

programu bola pracovná výchova uskutočňovaná v rámci didaktických aktivít, 

v ktorých sa plynule striedali rozmanité hry a výchovno-vzdelávacie činnosti detí, 

ktoré sa vzťahovali na ciele a obsah jednej, alebo niekoľkých výchovných zložiek 

realizovaných súbežne. Vyplývajúc z tohto programu, hlavný cieľ pracovnej výchovy 

spočíval v osvojovaní hygienických, kultúrnych a pracovných návykov, 

elementárnych pracovných a technických zručností, schopností a poznatkov ako aj 

podnecovanie správneho psychomotorického vývinu dieťaťa (Program výchovy 

a vzdelávania v MŠ, 1999). Úlohou učiteľa bolo vytvárať situácie na manipulovanie 

s predmetmi a materiálmi, na experimentovanie, objavovanie vlastností týchto 

materiálov, na oboznamovania sa s rôznymi technikami opracovania týchto 

materiálov prostredníctvom hier a manuálnych činností. Predpokladalo sa, že dieťa 

tak nadobudne pozitívny vzťah k manuálnej činnosti, k práci, k svojmu zdraviu ako 

aj zdraviu iných a k životnému prostrediu. Obsah pracovnej výchovy bol 

štruktúrovaný nasledovne: 

- osobná hygiena, úprava vzhľadu a kultúrne stolovanie, 
- čistota, poriadok a úprava prostredia, 
- pracovné činnosti s technickým a odpadovým materiálom, prírodninami, 
- starostlivosť o rastliny a živočíchy, 
- starostlivosť o životné prostredie. 

V roku 2005 vstúpil do platnosti Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s 

odloženou školskou dochádzkou v materských školách, ktorý predstavoval 

podporný program programu z roku 1999. Jeho obsah bol spracovaný do troch 

oblastí: sociálno-emocionálna oblasť, kognitívna oblasť a perceptuálno-motorická 

oblasť.  Pracovná výchova bola integrovanou súčasťou všetkých oblastí.  

Základné školy  

Obsah vzdelávania na základných školách (ZŠ) určovali učebné plány, ktoré schválilo 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky s platnosťou od 1. 9. 1997. Technické 

vzdelávanie na ŽŠ bolo zastúpené na 1. stupni predmetom pracovné vyučovanie 

a na 2. stupni predmetom technická výchova.  

Predmet pracovné vyučovanie pozostával z dvoch samostatných zložiek — 

technických a pestovateľských prác. Rovnomerné zastúpenie oboch samostatných 

zložiek mohol učiteľ meniť podľa potrieb a podmienok školy ako aj záujmu žiakov. 

Cieľom zložky technické práce bolo viesť žiakov k pochopeniu významu techniky 

ako zložky ľudskej kultúry a osvojeniu základných zásad pracovnej kultúry. 

Na 2. stupni ZŠ sa technické vzdelávanie realizovalo v predmete technická výchova. 

Predmet obsahoval tri zložky: technické práce, pestovateľské práce a rodinnú 
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prípravu. Technické vzdelávanie sa realizovalo v zložke technické práce. Učivo 

technickej výchovy bolo v učebných osnovách platných od roku 1997 rozdelené do 

jednotlivých ročníkov podľa tematických celkov. Tematické celky boli dvojúrovňové. 

Prvú úroveň tvorilo tzv. základné učivo, zvládnutie ktorého predpokladalo základnú 

orientáciu žiakov v technike a táto časť bola pre učiteľa aj žiakov v celom rozsahu 

povinná. Druhú úroveň tvorilo tzv. alternatívne učivo, ktoré bolo určitou 

nadstavbou základného učiva. Základné učivo malo byť v plnom rozsahu prebrané 

na každej základnej škole, alternatívne (rozširujúce) učivo len tam, kde učiteľ 

rozhodne, že má podmienky pre jeho kvalitnú výučbu. V máji roku 1997 do 

platnosti vstúpilo „Usmernenie" k vyučovaniu predmetu technická výchova,  podľa 

ktorého bolo možné na školách v ročníkoch 5 — 8 vyučovať ročne len 13 hodín 

zložku technické práce a 20 hodín zložku pestovateľské práce alebo rodinná 

príprava (Lukáčová, Bánesz, 2007).  

V nasledujúcich rokoch 2000 a 2002 vstúpili do platnosti ďalšie štandardy, ktoré 

svoju účinnosť stratili nástupom školskej reformy v roku 2008. 

Obdobie medzi rokmi 1990 až 2008 v školstve na Slovensku možno vnímať ako 

dobu veľkých spoločenských zmien v dôsledku ktorých, dochádza k postupnej 

zmene chápania významu, zmyslu a užitočnosti technického vzdelávania žiakov na 

ZŠ. Zo vzdelávania žiakov sa vytrácala podpora tvorivého myslenia formou 

rozvíjania technických (praktických) zručností, poznávania vlastností materiálov a 

technických princípov, produktov, zariadení, ktoré sú v každodennom užívaní 

človeka. Predmet technika bol v systéme vzdelávania zatláčaný do úzadia, stával sa 

nepotrebným až nežiaducim predmetom na ZŠ. V dôsledku toho sa na mnohých 

školách zrušili školské dielne, ktoré sú nevyhnutným predpokladom výučby 

techniky. Postupne sa znižovala aj hodinová dotácia predmetu s technickým 

zameraním. Menil sa aj obsah vzdelávacích tém. Zníženie hodinovej dotácie sa 

prejavilo v narastaní výučby nekvalifikovanými učiteľmi, učiteľmi, ktorí neboli 

absolventmi požadovanej učiteľskej aprobácie (Kozík, Lukáčová, Kuna, 2016).  

Nepriaznivý vývoj technického vzdelávania bol vyjadrený aj v Štátnom vzdelávacom 

programe, ktorý bol schválený a prijatý vládou SR v roku 2008, a ktorým začala 

reforma slovenského školstva (Kozík, Lukáčová, 2016). Predpokladalo sa, že 

zavedením tohto programu budú implementované smernice a odporúčania 

Európskeho parlamentu z roku 2005 (...“vo vzdelávaní získavať aj technickú 

zručnosť“...), čím bude daný priestor na vytvorenie dôstojného postavenia 

technickej výchovy v systéme vzdelávanie na ZŠ. Uvedená reforma však mala 

opačný efekt. 
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Školská reforma z roku 2008 

Materské školy 

V roku 2008 bol pre predškolské zariadenia schválený nový kurikulárny dokument  - 

Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie (Dieťa a svet). 

Zmeny, ktoré tento dokument so sebou priniesol sa týkali najmä profilu absolventa. 

Koncipovaný bol prostredníctvom kľúčových kompetencií (psychomotorické, 

osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné a informačné 

kompetencie), k nadobudnutiu ktorých malo dôjsť plnením obsahových 

a výkonových štandardov (ISCED 0, 2008). Hlavnou myšlienkou programu bol 

komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho tvorivosti, jedinečnosti a životných 

kompetencií. ŠVP bol integrovaný do 4 tematických okruhov: Ja som, Ľudia, Príroda, 

Kultúra, ktoré sa ďalej členili na vzdelávacie oblasti: perceptuálno-motorickú, 

kognitívnu a sociálno-emocionálnu. Aj v tomto prípade bola pracovná zložka 

integrovanou súčasťou všetkých podoblastí.  

Základné školy  

Štátny vzdelávací program pre základné školy (ŠVP) z roku 2009, schválený vládou 

SR, bol výsledkom prestavby školstva v SR. Najvýraznejšie zmeny, ktoré tento 

dokument so sebou priniesol bolo zaradenie predmetov do ôsmich vzdelávacích 

oblastí, zmeny hodinových dotácií, ako aj vymedzenie kľúčových kompetencií pre 

absolventov jednotlivých stupňov vzdelávania. Zmeny sa týkali aj oblasti 

technického vzdelávania. Podľa ŠVP sa technické vzdelávanie na základných školách 

prednostne realizovalo vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce ako na 

primárnom, tak i na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania.  

Charakteristika vzdelávacej oblasti Človek a svet práce bola nasledovná: 

- Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a 
technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v 
rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a 
profesijnej orientácie žiakov. 

- Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych 
životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s 
ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších 
súvislostiach. 

- Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné 
návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú 
pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od 
ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na 
tvorivej spolupráci žiakov (ŠVP, 2009). 

Ciele vzdelávacej oblasti sa mali realizovať prostredníctvom troch vyučovacích 

predmetov - Pracovné vyučovanie na prvom stupni ZŠ a Svet práce a Technika na 
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druhom stupni ZŠ. Hodinová dotácia vzdelávacej oblasti predstavovala len 1 h 

týždenne vo 4. ročníku a 0,5 h týždenne v 7. a 8. ročníku (tabuľka 1).  

Tabuľka 1 Hodinová dotácia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce z roku 2009 
(zdroj: ŠVP, 2009) 

Štátny vzdelávací program z roku 2009 

4. ročník Pracovné vyučovanie 1 h / týždenne 

7. a 8. ročník 
Svet práce 
Technika 

0,5 h / týždenne 

Podľa ŠVP bol obsah predmetu pracovné vyučovanie v  4. ročníku zameraný 

predovšetkým na praktickú činnosť žiakov, rozvoj zručností v rôznych oblastiach 

ľudskej sféry. Predpokladom rozvoja týchto zručností mal byť priamy kontakt 

s činnosťami a technikou. 

Výučba predmetu technika bola v praxi realizovaná tak, že školy ho vyučovali buď 

v 7. alebo v 8. ročníku 1 h týždenne. Oklieštenie technického vzdelávania na  

2. stupni ZŠ viedlo k tomu, že vedenie škôl podceňovalo význam predmetu, 

likvidovalo špecializované učebne na výučbu predmetu technika, nedbalo o 

zabezpečenie kvalifikovaného vyučovania učiteľom špecializovaným na výučbu 

predmetu. Reforma školstva však priniesla do ZŠ aj pozitívne momenty. Jedným z 

nich bol vznik tzv. disponibilných vyučovacích hodín. To boli vyučovacie hodiny, 

ktorých počet bol pre každý ročník iný a škola sama si mohla určiť, ktorý predmet 

týmito hodinami posilní. Školám tak bola daná možnosť určitej profilácie podľa 

vlastného rozhodnutia. Zámerom bolo, aby školy mali možnosť reagovať na záujmy 

žiakov, regionálne zvláštnosti, materiálno - technické zabezpečenie, kvalifikačné 

zloženie pedagogického zboru atď. Niektoré školy využili disponibilné hodiny práve 

na posilnenie predmetu technika, iné pridali v rámci učebného plánu ešte jednu 

hodinu, pričom obsahová náplň predmetu bola veľmi rôznorodá. Predmetová 

komisia pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce pri ŠPÚ, vedci, odborníci s 

uvedeným stavom nesúhlasili a žiadali kontinuitu v technickom vzdelávaní od 1. po 

9. ročník ZŠ. Že „niečo" bude potrebné s technickým vzdelávaním na základných 

školách urobiť, sa ukázalo pri reforme stredných odborných škôl a zavádzaní 

duálneho vzdelávania. Stredné školy avizovali nezáujem žiakov základných škôl o 

technické odbory, ale aj nízku úroveň vedomostí a najmä zručností, s ktorými žiaci 

zo základných škôl na SOŠ prichádzali (Lukáčová, 2010). 

Technická časť vzdelávacej oblasti Človek a svet práce sa realizovala na 2. stupni ZŠ 

prostredníctvom jediného predmetu - technika. Obsah predmetu v každom ročníku 

určovali dva štandardy: obsahový a výkonový štandard. 

Obsahom výučby boli tieto tematické okruhy: 

- Človek a technika; 
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- Grafická komunikácia; 
- Materiály a technológie; 
- Elektrická energia; 
- Technika - domácnosť – bezpečnosť (ŠVP, 2009). 

Podľa vyjadrenia predmetovej komisie pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce 

bol názov predmetu vo vzťahu k jeho obsahu zavádzajúci. „Mal by poskytovať 

žiakom poznatky, zručnosti viazané na základy pracovného práva, zamestnanosť 

a rekvalifikáciu, problémy trhu práce, profesijnej informácie, stratégie profesijného 

rozhodovania, hľadanie zamestnania a základy podnikania“ čo však v danom 

kurikule chýba (Kozík a kol. 2013). Výsledky vtedajšieho stavu výučby technicky 

orientovaných predmetov poukázali na mnohé nedostatky, ktoré táto reforma so 

sebou priniesla (neodbornosť, nedostatočné materiálové vybavenie, zastaralé 

dielne, učebne a pomôcky, ale predovšetkým neustále klesajúci záujem žiakov 

a študentov o štúdium technických odborov a s tým súvisiaci nedostatok 

kvalifikovaných absolventov v odboroch technického zamerania). Uvedené viedlo 

k ďalším diskusiám predmetovej komisie pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet, ktorá 

sformulovala v oblasti rozsahu a obsahu technických predmetov nasledovné 

odporúčania: 

- zvýšenie hodinovej dotácie pre 1. až 4. po 1 hodine a pre ročníky 5. až 9. 
po 1 - 2 vyučovacích hodinách, 

- opätovné dočasné zavedie štandardov bývalej technickej výchovy, 
- zmeniť obsah a ciele predmetu pracovné vyučovanie,  
- skúmať a legislatívne stanoviť budúce obsahové zameranie okruhov 

a výkonov s akcentom na vekové osobitosti žiakov, ich záujmy, potreby 
a pod. (Kozík a kol. 2013). 

Do akej miery sa ciele naplnia, mala ukázať revízia vzdelávacích programov v roku 

2015. 

Inovácia ŠVP z roku 2015 

Materské školy 

6. júla 2016 s platnosťou od 1. septembra 2016 bol stanovený Štátny vzdelávací 

program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Hlavný cieľ výchovy 

a vzdelávania, ktorý z tohto dokumentu vyplýva je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské 

vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti (ŠVP, 2016). Obsah tohto 

programu je obdobne ako na základných školách štruktúrovaný do vzdelávacích 

oblastí: 

- Jazyk a komunikácia; 
- Matematika a práca s informáciami; 
- Človek a príroda; 
- Človek a spoločnosť; 
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- Človek a svet práce; 
- Umenie a kultúra; 
- Zdravie a pohyb. 

Pracovná zložka je uskutočňovaná prostredníctvom vzdelávacej oblasti Človek a 

svet práce, ktorá sa ďalej člení do podoblastí:  

1. Materiály a ich vlastnosti; 
2. Konštruovanie; 
3. Užívateľské zručnosti; 
4. Technológie výroby; 
5. Remeslá a profesie. 

Hlavným cieľom oblasti Človek a svet práce je utváranie a rozvíjanie základných 

zručností dieťaťa, zvládnutie úkonov bežného dňa a zručností pri používaní 

nástrojov potrebných v bežnom živote, pričom sa dôraz kladie na rozvíjanie tých, 

ktoré sú v rámci vývinového hľadiska pre dieťa dôležité; napríklad lepšie zvládať 

grafomotorické predispozície, lepšie zvládať sebaobslužné činnosti, zvládať bežné 

úkony v domácnosti (ŠVP, 2016). Inovovaný ŠVP kladie dôraz na rozvoj 

elementárneho technického myslenia, na zaraďovanie činností na 

experimentovanie, riešenie jednoduchých problémov, v rámci ktorých môžu deti 

skúmať vlastností materiálov pokusom, omylom, hľadať rôzne riešenia a tvoriť nové 

originálne postupy, riešenia. 

Základné školy 

Od 1. 9. 2015 je v platnosti inovovaný štátny vzdelávací program (ďalej len IŠVP) 

pre základné školy, ktorého najvýznamnejšou pozitívnou zmenou je návrat k 

časovej dotácii na 1 h týždenne kontinuálne od 3. ročníka ZŠ po 9. ročník (tabuľka 

2). Technické vzdelávanie je uskutočňované v predmete pracovné vyučovanie v 3. 

a 4. ročníku a na nižšom strednom vzdelávaní predmetom technika. Obidva 

predmety prešli výraznou reštrukturalizáciou, na ktorej má nesporne veľkú zásluhu 

predmetová komisia pri ŠPÚ pre oblasť Človek a svet práce (Kožuchová, Stebila, 

2014). Zmenou malo byť aj jednotné pomenovanie predmetov názvom technika, čo 

však MŠVVaŠ doposiaľ neodsúhlasilo.  

Tabuľka 2 Hodinová dotácia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce z roku 2015 
(zdroj: IŠVP, 2015) 

Inovovaný štátny vzdelávací program z roku 2015 

3. a 4. ročník Pracovné vyučovanie 1 h týždenne 

6. až 9. ročník Technika 1 h týždenne 

Obsah predmetu pracovné vyučovanie je podobne ako v ŠVP z roku 2009 zameraný 

predovšetkým na rozvoj kľúčových kompetencií a zručností uplatniteľných 
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v rôznych sférach ľudského života. „Podstatnou zmenou je vytvorenie dvoch 

nových tematických okruhov: človek a práca a stravovanie a príprava pokrmov. 

Najdôležitejšou zmenou oproti minulosti je skutočnosť, že pestovateľské práce už 

nie sú zaradené do predmetu pracovné vyučovanie. Zmeny nastali aj v štandarde, 

kde výkony žiakov sú jasnejšie definované (tým aj merateľné) na rôznych úrovniach 

podľa B. S. Bloomovej taxonómie. 

Pre 5. až 9. roč. ZŠ je okrem IŠVP v platnosti aj inovovaný Rámcový učebný plán 

základnej školy (ďalej IRUP) a inovovaný Vzdelávací štandard učebného predmetu 

technika (IVŠ-T). Z uvedených dokumentov vyplývajú pre predmet technika viaceré 

zmeny, najmä zmeny v počte hodín, v obsahovej náplni a v zložení predmetov 

jednotlivých vzdelávacích oblastí (Valentová, Brečka, 2017). Vznik IŠVP pre 

vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce vychádzal z požiadaviek praxe, ktoré boli 

kladené na vedomosti, praktické zručnosti absolventov ZŠ, ale zohľadňovali aj 

postoje a profesijnú orientáciu žiakov. Obsahové zameranie predmetu je teraz viac 

orientované na zložitejšie činnosti a technológie, ako aj na samostatnú a tímovú 

prácu, ktoré sú z celospoločenského hľadiska najžiadanejšie kompetencie (Brečka, 

Valentová 2018). „IŠVP obsahuje tematické celky, ktoré predošlý štandard 

obsahoval čiastočne, alebo vôbec neobsahoval, ako napr. Jednoduché stroje a 

mechanizmy, Stroje a zariadenia v domácnosti, Elektrické spotrebiče v domácnosti, 

Technická elektronika, Bytové inštalácie a pod. Oproti pôvodnému vzdelávaciemu 

štandardu rozdeľuje tematické celky a výkonové a obsahové časti štandardu podľa 

ročníkov 5. až 9. ZŠ“ (Pavelka, 2016). Súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a svet 

práce je podľa IŠVP už len vyučovací predmet: technika. S nárastom počtu 

vyučovacích hodín sa zmenil aj obsah predmetu. Predmet technika sa podľa IŠVP 

rozdeľuje na dve tematické oblasti: Technika a novozaradený okruh Ekonomika 

domácnosti (Pavelka, 2016). Práve Ekonomika domácnosti môže, podľa členov 

predmetovej komisie pri ŠPÚ pre oblasť Človek a svet práce, výrazne narušiť 

pôvodne plánovaný systém vzdelávania technických predmetov na ZŠ. 

Medzi pozitíva, ktoré táto reforma priniesla, možno zaradiť, že sa začalo diskutovať 

o problémoch technického vzdelávania, jeho materiálneho zabezpečenia, čo 

vyústilo do dvoch národných projektov s názvom Dielne I a Dielne II, v rámci 

ktorých bolo 226 škôl na Slovensku materiálne vybavených pomôckami pre výučbu 

technických predmetov a učitelia preškolení na ich používanie (Lukáčová, 2010).  

Projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné 

vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej 

na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ (2013), uvádzaný tiež ako 

projekt Dielne I, pod záštitou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, predstavuje významnú podporu pre technické vzdelávanie na 

Slovensku. V národnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ sa využívali 

inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov základných škôl na 

rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére. Projekt sa sústreďoval na vysoko aktuálne 
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potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka na vykonávanie 

kvalifikovanej práce v hospodárstve, v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak 

nájde svoje uplatnenie. Projekt má tri aktivity realizácie: 

1. Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov ZŠ v polytechnickej výchove. 

2. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 
zavedením nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov ZŠ na 
OVP. 

3. Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie a účasti na 
odborných súťažiach v OVP. 

Úlohou projektu bolo tiež podporiť rozvoj práce s talentami na základných školách, 

ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov o odborné vzdelávanie a 

prípravu. 

S nadväznosťou na vyššie uvedený projekt vznikol ďalší „Podpora polytechnickej 

výchovy na základných školách“ (2015), uvádzaný tiež ako projekt Dielne II, zložený 

z dvoch častí – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnateľnosť. Aj cieľom tohto projektu je predovšetkým zvýšenie záujmu 

žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu, rozvoj 

pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, 

techniky, biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie 

žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Prioritou tohto projektu je 

skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom vybavenia 

odborných učební a tak dosiahnuť prepojenie teórie s praxou a pripraviť absolventa 

pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce. Uvedený projekt má dve aktivity 

práce: 

1. Návrh minimálneho štandardu vybavenia didaktických pomôcok pre 
praktické vyučovanie a tvorba metodologického manuálu pre predmety 
zamerané na polytechnickú výchovu. 

2. Tvorba manuálu pre organizáciu nových foriem prípravy žiakov ZŠ na 
povolanie. 

 

V dôsledku všetkých uvedených reformných zmien možno konštatovať, že sme sa 

stali svedkami neustále vznikajúcich nových prístupov k podpore technického 

vzdelávania, prístupov k učeniu a vyučovaniu, ktoré umožňujú dopĺňať, 

konsolidovať, podporovať a ďalej rozvíjať požadované ciele reformy. Medzi tieto 

prístupy možno zaradiť vyučovanie podporované modernými technológiami (Širka a 

Šebo, 2007), ako aj  myšlienku zaradenia predmetovej súťaže z predmetu technika 

medzi olympiády. „Prvý ročník technickej olympiády pripravila celoštátna komisia 

zložená z pracovníkov univerzít v Prešove, Banskej Bystrice, Nitre, riaditeľov 

stredných odborných škôl, pracovníkov ministerstva školstva, ale aj učiteľov 

základných škôl v roku 2010-2011” (Širka, 2018). Technická olympiáda je určená pre 
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žiakov základných škôl so záujmom o techniku, s fantáziou a manuálnymi 

zručnosťami pri práci s rôznym materiálom. Súťaž nie je len o testovaní vedomostí a 

zručností žiakov, ale predovšetkým o hľadaním talentovaných žiakov, schopných 

riešiť aj zložitejšie technické problémy. Technická olympiáda predstavuje aj istú 

reflexiu do vzdelávacieho systému SR. Z jej výsledkov vyplýva, že úroveň 

pripravenosti žiakov základných škôl postupne klesá. Táto skutočnosť vyplýva z 

úspešnosti žiakov v jednotlivých kolách technickej olympiády, či už pri riešení 

teoretických testov alebo podľa zvládnutia praktických zadaní ako aj z pozorovaní 

žiakov pri ich činnosti. Technická olympiáda však prináša aj pozitívnu reflexiu pre 

žiakov, ich rodičov ako aj pre učiteľov, pretože úspechy žiakov dosiahnuté v 

technickej olympiáde môžu naznačiť schopnosti, nadanie a predpoklady vhodné pre 

štúdium na školách s technickým zameraním (Valentová, Širka, 2018). 

2.3 Teoretické východiská stratégií kritického a  tvorivého myslenia  

Pojem kritické myslenie sa v pedagogickej teórií a praxi intenzívnejšie začal 

používať na prelome 20. a 21. storočia. Od tohto obdobia boli vo vzťahu k tomuto 

pojmu sformulované viaceré definície. Uvedenou problematikou sa zaoberali už 

mnohí filozofovia, psychológia a pedagógovia z čoho vyplýva množstvo aspektov v 

jednotlivých definíciách: 

- kritické myslenie je myslenie, ktoré je cielené a účelové, myslenie 
smerujúce k vytvoreniu úsudku, kde samotné myslenie spĺňa štandardy 
primeranosti a presnosti (Bailin, 2002); 

- kritické myslenie, to sú mentálne procesy, stratégie, ktoré ľudia používajú 
na riešenie problémov, rozhodovanie a naučeniu nových konceptov 
(Sternberg, 1986); 

- kritické myslenie či uvažovanie je intelektuálny proces, ktorý spočíva v 
pojmovom uchopení, analýze, syntéze a vo vyhodnotení informácií 
(Scriven & Paul, 2009). 

V inovovanom štátnom vzdelávacom programe sa pre pracovnú výchovu (MŠ), 

pracovné vyučovanie a techniku (ZŠ) okrem pracovných zručností, odráža už aj 

dôraz na rozvoj kritického a tvorivého technického myslenia.  

Kritické myslenie je zaradené na prvom mieste v oblasti všeobecných cieľov 

výchovy a vzdelávania ako aj v oblasti kľúčových kompetencií k celoživotnému 

učeniu sa. Výchova detí a žiakov ku kritickému mysleniu je jedným z predpokladom 

ako dosiahnuť naznačený ideál výchovy v projekte Milénium, neskôr deklarovaný 

prostredníctvom ŠVP (Kosturková, 2016).   

V spojitosti s pojmom kritické myslenie sa do popredia dostáva znova aj pojem 

kvalita výučby. O kvalite výučby sa v posledných rokoch diskutuje ako o procese, v 

ktorom sú rozhodujúcimi činiteľmi učiteľ, jeho kompetencie a 

uplatňovanie stratégií výučby rozvíjajúcich kritické myslenie a komunikačné 
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zručnosti žiakov. Stratégie predstavujú metodické prístupy, ktoré vyučujúci volí na 

dosiahnutie stanovených edukačných cieľov v súlade s učebnými štýlmi žiakov a 

celospoločenskými záujmami (Brečka, Valentová, 2018). Ide o pozorovateľné a 

merateľné čiastkové kroky alebo postupy, ktoré pri premyslenom usporiadaní 

vytvárajú celkový postup – stratégiu (Škoda, Doudlík, 2011). Vzdelávacie stratégie 

vo vyučovaní zameranom na žiaka zdôrazňujú využívanie aktivizujúcich, 

interaktívnych, činnostných metód, ktoré v prvom rade vytvárajú priestor pre 

vlastnú myšlienkovú a praktickú činnosť (Stebila, 2015). 

Zdrojom pre vymedzenie stratégií rozvoja kritického a tvorivého myslenia je 

vymedzenie konštruktovej roviny kritického a tvorivého myslenia a dôkazy o tom, 

že zručnosti kriticky myslieť je možné vo výchovnovzdelávacom procese priamo 

ovplyvňovať (Paul, 1992; Nelson, 1994; Halpern, 2014; Kennedy et al., 1991; 

Abrami et al., 2008; Bailin et al., 1999; Bonk a Smith, 1998; Heyman, 2008; Thayer-

Bacon, 2000 in Duchovičová, Tomšík, 2017). 

V súčasnosti existujú viaceré klasifikácie výučbových stratégií formulovaných vo 

vzťahu ku kompetenciám (Blaško, 2010), vo vzťahu k aplikovaným digitálnym 

technológiám (Sitná, 2009), vo vzťahu k predmetu (Valentová, Brečka, Depešová, 

2017) alebo stratégie kognitívnych a dispozičných zručností v súlade s teóriami 

kritického myslenia, ktoré vypracovala Duchovičová, Tomšík (2017). Podľa týchto 

autorov je možné výučbové stratégie interpretovať nasledovne:  

„Faktor 1 Stratégie na rozvoj sebaregulácie: 

- Vytváranie priestoru pre sebaprezentáciu, prezentáciu vlastných riešení 
žiakov. 

- Vytváranie  priestoru  pre  prezentovanie  rôznych  názorov,  postojov a 
kultúrnych odlišností medzi žiakmi. 

- Využívanie diskusie ako priestoru pre skúmanie vlastných pocitov 
postrehov a názorov žiakov. 

- Využívanie práce malých skupín vo vyučovaní. 
- Vytváranie priestoru pre žiacke objavovanie, zvedavosť, skúmavosť. 
- Využívanie problémového vyučovania. 
- Využívanie podobností a analógií.  
- Využívanie projektového vyučovania. 
- Preferencia úloh s väčším počtom správnych riešení.  

Faktor 2 Stratégie na rozvoj systematických a interpretatívnych zručností: 

- Vedenie žiakov k dedukcii, konkretizácií.  
- Využívanie postupov na pochopenie. 
- Využitie postupov na zapamätávanie. 
- Vedenie k zhrnutiu a interpretácii učiva. 
- Preferencia kognitívne náročnejších úloh (úlohy na analýzu, hodnotenie, 

tvorivosť) s jedným správnym riešením. 
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- Využívanie kategorizácií (zaraďovanie – roztrieďovanie na základe 
určitého kritéria). 

- Využívanie asociácií (prvotné predstavy spojené s istým pojmom, javom). 
- Identifikácia a vymedzenie základných pojmov a vzťahov učiteľom, tvorba 

poznámok. 
- Vedenie žiakov k tvorbe originálnych myšlienok, riešení a produktov.  

Faktor 3 Stratégie argumentácie: 

- Využitie protirečení a rozporov, vedenie k argumentácii. 
- Vedenie žiakov k identifikácii rozdielov medzi faktom a názorom. 
- Vedenie žiakov k grafickému znázorňovaniu učiva (pojmové mapy, 

handout, tabuľkové, grafické znázornenia). 
- Vedenie žiakov k hodnoteniu dôveryhodnosti zdroja, vedenie k 

argumentácii. 
- Vedenie k aplikácii učiva v neobvyklých situáciách a úlohách.  
- Využívanie metódy hrania rolí. 

Faktor 4 Stratégie pre vyvodzovanie záverov a riešenie problémov: 

- Využívanie rôznych zdrojov (okrem učebnice). 
- Vedenie žiakov k vyvodzovaniu záverov a k zovšeobecňovaniu. 
- Rešpektovanie medzipredmetových vzťahov. 
- Využívanie debaty vo vyučovaní (vedenie k tvorbe analýz a argumentov). 
- Vedenie k formulovaniu otázok podporujúcich myslenie (otázky typu: Čo 

je podstatou toho? Čo to znamená? Prečo sa to deje? Čo keby? apod.). 
- Vytváranie priestoru pre prezentovanie žiakových myšlienok, ich 

konfrontáciu a zdokonaľovanie. 
- Vedenie žiakov k identifikácii, pomenovaniu problémov. 
- Riešenie problému a navrhovanie záverov. 

Faktor 5 Stratégie na rozvoj hodnotenia: 

- Vedenie žiakov k identifikácii kľúčových a relevantných faktov a myšlienok 
v učive.  

- Vedenie žiakov k identifikácii príčiny a následku. 
- Kladenie otázok zameraných na opakovanie zapamätaného učiva. 
- Štruktúrovanie učiva na základe vymedzených cieľov podľa konkrétnych 

taxonómií (Bloom,  Simpson, Harrow, Krathwohl, Tollinger...). 

Faktor 6 Stratégie na rozvoj čitateľských zručností: 

- Využívanie digitálnych učebných materiálov, programov a aplikácií. 
- Využívanie grafických znázornení pri prezentácií učiva (pojmové mapy, 

handout, tabuľkové, grafické znázornenia). 
- Vedenie k práci s textom a k tvorbe vlastných poznámok. 
- Vytváranie prezentácií a podporných učebných materiálov pre žiakov“ 

(Duchovičová, Tomšík, 2017). 
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Všetky inovatívne stratégie sa snažia o to, aby bola dosiahnutá aktívna pozícia žiaka 

vo vyučovaní, ktoré by malo mať prevažne činnostný charakter s dôrazom na rozvoj 

komunikačných a sebareflexívných zručností (Kolář, Raudenská, Fruhaufová, 2001). 

Z tohto princípu vychádzajú viaceré aj dlhodobo známe stratégie výučby ako 

napríklad problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, kooperatívne učenie, ale 

i súčasne preferované ako napríklad: Metóda Interactive Lecture Demonstrations 

(ILD), Metóda Peer Instruction, Metóda P&E, či Inquiry‐based science education 

(IBSE) uplatniteľné aj vo vyučovaní technicky orientovaných predmetov.  

Kľúčový faktor pri výbere vhodných stratégií zabezpečujúcich kvalitu výučby 

predstavuje učiteľ a jeho profesijné kompetencie (Depešová, Tureková a Bánesz, 

2015, Hašková, 2014).  

2.4 Stratégie výučby v  technickom vzdelávaní  

Technické vzdelávanie predstavuje tú oblasť vzdelávania na konci ktorého deti a 

žiaci disponujú technickou gramotnosťou a pracovnými kompetenciami. 

Rozhodujúcim činiteľom v tomto vzdelávaní je vyučujúci a jeho individuálne 

kompetencie, ktoré sa „prejavujú v špecifickom spôsobe riadenia vyučovacej 

hodiny a organizovania práce žiakov, teda v stratégiách, ktorými sa zameriava na 

spracovávanie obsahu, učiva žiakmi (Fenyvesiová, et al., 2018), ako aj na rozvoj 

kritického myslenia (Slameto, 2014; Hemming, 1997).  

Z výsledkov získaných vo výskume (uskutočneného v rámci projektu APVV-15-0368“ 

- Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej 

prípravy), ktorého cieľom bolo zmapovať mieru uplatňovania stratégií kritického a 

tvorivého myslenia v technicky orientovaných predmetoch sme vyšpecifikovali 

nasledovné stratégie: 

1. Viesť žiakov k získavaniu základných užívateľských zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti. 

Technicky orientované predmety poskytujú množstvo príležitostí na 

manipuláciu s predmetmi, nástrojmi, materiálmi a zariadeniami, ktorými je 

možné dosiahnuť rozvoj užívateľských (manuálnych) zručností, potrebných 

pre vykonávanie každodenných situácií. K rozvoju zručností z rôznych 

oblastí dochádza v technických predmetoch aj vďaka tomu, že pri riešení 

úloh alebo problémov sú žiaci častokrát „nútení“ aplikovať 

medzipredmetové poznatky a využiť praktické zručnosti z iných predmetov 

ako napríklad z matematiky (merať, počítať, rysovať...), z fyziky 

(experimentovať, premieňať...), čítania (čítať, porozumieť zadaniu...), čo im 

v konečnom dôsledku umožňuje uskutočňovať viacero prístupov 

k vyriešeniu a tvoriť tak viaceré možnosti riešenia. Dôležité je plánovať 
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situácie so zreteľom na dostatok času pri nácviku a zdokonaľovaní 

vybraných zručností, situácie, kde majú žiaci možnosť aj spontánne sami 

vyberať náradie na opracovávanie materiálu, plánovať pracovný postup 

a pod. Prvým krokom k úspechu je viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu 

k práci, k manuálnym činnostiam vytváraním pracovných situácií pri každej 

možnej a vhodnej príležitosti. V súvislosti s tým, je potrebné (ak to škola 

umožňuje) využívať školské dielne a ich vybavenie v maximálnej možnej 

miere. 

2. Využívať rôzne učebné pomôcky (učebnice, digitálne učebné materiály, 

programy, aplikácie, prezentácie a pod.).  

Učebný štýl vyučujúcich by mal zahŕňať aplikovanie rôznych učebných 

pomôcok, informačných zdrojov, s ktorými môžu žiaci pracovať aj 

samostatne. Podstatné je vytvárať situácie na hodinách tak, aby mali 

možnosť s danými pomôckami, informácie samostatne vyhľadávať, triediť, 

analyzovať ich, porovnávať, ale predovšetkým tieto informácie vhodne 

využívať, interpretovať a aplikovať. Ideálne by bolo, aby sa žiaci mohli učiť 

aktívnou a hravou činnosťou. V takomto prípade sú vhodnou alternatívou 

klasických učebných pomôcok počítačové hry. Ich prednosťou je učenie na 

základe virtuálnych experimentov (Basler a Mrázek, 2018) a rozvoj 

kognitívnych schopností hravou formou (Ölvecký a Gabriska, 2018). 

Predpokladom úspechu je zaraďovanie primeraných učebných pomôcok 

vyhovujúce veku, individuálnej odlišnosti žiakov, aby žiaci tieto pomôcky 

vnímali ako podnety k učeniu, k uvažovaniu, diskutovaniu. V súvislosti s 

využívaním súčasných učebných pomôcok rôzneho druhu, a najmä v 

digitálnej forme, je dôležité uplatňovanie adekvátnej didaktickej techniky, 

ku ktorej môžeme radiť interaktívne výučbové systémy akými sú 

interaktívne tabule, tablety, hlasovacie systémy, zvukové laboratóriá, 

štúdiá a iné zariadenia a technológie, ktoré prispievajú k rýchlejšiemu a 

efektívnejšiemu dosahovaniu vytýčených edukačných cieľov. 

3. Využívať rôzne technické materiály, nástroje, náradie a zariadenia. 

Podstatou tejto stratégie je prispôsobiť prostredie vyučovania tak, aby 

vyhovovalo podmienkam vyučovacieho procesu, aby mali žiaci možnosť 

aktívnej práce, manipulácie s materiálmi, nástrojmi, náradiami pri 

navrhovateľských činnostiach, čo predstavuje podstatnú časť obsahovej 

náplne technicky orientovaných predmetov. V činnostiach s technickými 

materiálmi a náradím vedieme žiakov k bezpečnému a racionálnemu 

využívaniu týchto materiálov a náradia, k ochrane prírody a pochopeniu 
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ekologických a environmentálnych problémov a k pochopeniu vzťahu 

medzi človekom, technikou a prírodou. 

4. Vytvárať situácie na navrhovanie a realizovanie postupov práce 

zhotovenia výrobku a na uplatňovanie tvorivých a vlastných nápadov, 

riešení. 

Najlepším spôsobom ako dosiahnuť rozvoj kritického myslenia, tvorivosti a 

kreativity je vytvárať situácie na rozvoj samostatnosti a vlastnej 

zodpovednosti, kde sa žiaci učia prostredníctvom riešenia problémov, 

konkrétnou činnosťou, kde môžu plánovať, uskutočňovať, hľadať a 

overovať riešenia, kde môžu formulovať vlastné návrhy, hľadať netradičné 

riešenia či viaceré možné riešenia, kde môžu kriticky hodnotiť výsledok 

svojej práce a opravovať svoje chyby. Potrebné je odtrhnúť sa od 

tradičného vyučovania, v ktorom žiaci tvoria podľa vzorového výrobku 

učiteľa. 

5. Viesť žiakov k experimentovaniu s nápadmi, materiálmi, technológiami a 

technikami. 

Vzdelávacie štandardy technických predmetov sú koncipované tak, aby 

mali učitelia možnosť vytvárať situácie akými sú hľadanie, pátranie, 

skúmanie, objavovanie, manipulovanie s predmetmi, experimentovanie, 

konštruovanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad rozvoja 

teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov. Dôležité je, aby sa 

tieto situácie stali bežnou súčasťou vyučovacích hodín. 

6. Uplatňovanie práce v malých skupinách.  

Kriticky mysliaci žiak by mal dokázať premýšľať o tom, čo je dobré pre 

neho, ale aj pre celú skupinu, pretože tímovosť je kľúčovým faktorom pri 

uplatňovaní sa jedinca na trhu práce v mnohých odvetviach. Zaraďovanie 

skupinových foriem práce do výučby je potrebné z dôvodu, aby sa žiaci 

naučili diskutovať, robiť jasné a racionálne rozhodnutia, ktoré sú najlepšie 

pre väčšinu, obhajovať a vhodnou formou presadzovať svoj vlastný názor 

a zároveň rešpektovať názory druhých, aby sa naučili dodržiavať základné 

princípy a pravidlá komunikácie. Pri rozvoji komunikačných zručností sa 

snažíme uplatňovať rôzne metódy a formy práce ako napríklad projekty, 

referáty, diskusie s odborníkmi, remeselníkmi, prezentovanie výsledkov 

práce pred triedou, školou, rodičmi, či formou medzinárodnej prezentácie 

pred inými školami alebo prezentácie v súťažiach (napr.: technická 

olympiáda) pod. 

7. Viesť žiakov k zodpovednosti za kvalitu a výsledkov svojej práce ako aj 

celej skupiny. 
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Predpokladom čo najlepších učebných výsledkov je spoluzodpovednosť 

všetkých zúčastnených pri riešení úloh a dosahovaní výsledkov. Dôležité je 

vytvárať situácie, v ktorých budú žiaci preberať zodpovednosť za seba, za 

svoje konanie, za výsledok svojej práce, v rámci ktorých si budú voliť 

vlastný učebný štýl na osvojenie si učebných kompetencií.  

8. Informovať žiakov o zmenách a vývoji techniky a aktuálnych 

požiadavkách trhu práce. 

Žiaci majú prirodzený zmysel pre zvedavosť o svete a profesiách. Čím viac 

sa o požiadavkách trhu práce a jednotlivých profesiách dozvedia, tým viac 

možností budú mať pri vlastnom rozhodovaní a výbere budúceho 

povolania. Učiteľ technicky orientovaných predmetov by mal vytvárať 

situácie so zameraním na informovanie, na porovnávanie povolaní z 

hľadiska  požadovaného vzdelania a preferovaných kvalít a rysov osobnosti 

žiakov, plánovať činnosti tak, aby ich cielene viedol k orientácií 

v povolaniach a profesiách, aby mali príležitosti na sebahodnotenie a 

poznávanie svojich reálnych možností a ich uplatnenie pri vybraných či 

preferovaných profesiách. Učiteľ môže uplatňovať diskusie s ľuďmi 

s rôznymi povolaniami či z rôznych odvetví a dopĺňať výučbu o praktické 

exkurzie. 

9. Štruktúrovanie učiva podľa B. S. Bloomovej taxonómie. 

Bloomova taxonómia je priamo zameraná na kognitívnu činnosť žiaka, 

zabezpečuje spätno-väzbové informácie od žiaka. Štruktúrovanie učiva však 

nie je jednoduché, vyučujúci musí vychádzať z témy vyučovania s akcentom 

na rozvoj osobnosti žiaka, ktorý chce dosiahnuť. Vyučujúci musí mať presnú 

predstavu o tom, čo sa majú žiaci naučiť a na akej úrovni. 

10. Uplatňovať projektové vyučovanie. 

Dôležitým prvkom pri uplatňovaní tohto vyučovania je aplikácia projektovej 

metódy, pri  ktorej  sú  žiaci vedení k riešeniu komplexných problémov a 

získavaniu skúsenosti praktickou činnosťou a experimentovaním. Dôležité 

je vytvárať situácie, v ktorých budú môcť žiaci hľadať, navrhovať riešenia 

rôznymi dostupnými prostriedkami, navrhovať novosť/novotvar/ a skúšať 

vyrobiť svoj vlastný výrobok. Predpokladá sa aj osobný prístup žiakov pri 

plánovaní a realizácií projektov. Efektívnosť projektového vyučovania 

spočíva aj v prepájaní informácií s reálnymi situáciami, so situáciami 

z bežného života, ktoré sú žiakom blízke, známe. 
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11. Uplatňovať problémové vyučovanie. 

Podstata tejto metódy spočíva v riešení problémových úloh, ktoré 

aktivizujú žiakov, vedú ich k riešeniu problémovej úlohy s cieľom odhaľovať, 

riešiť a objavovať. Premýšľanie, zamýšľanie sa nad problémami dáva 

predpoklad rozvoja kritického a tvorivého myslenia. Cieľom technického 

vzdelávania je, aby sa žiaci naučili riešiť jednoduché technické problémy 

a následne uplatňovať problémové úlohy pri tvorbe vlastných produktov. 

12. Uplatňovať metódy rozvoja tvorivosti. 

Aj uplatňovanie metód rozvoja tvorivosti dáva predpoklad rozvoja čo 

najväčšieho množstva nových, originálnych, rôznorodých myšlienok, 

nápadov. Potrebné je viesť a učiť žiakov v prvom rade identifikovať 

problém, rozlišovať problémy podľa dôležitosti riešenia. V technicky 

orientovaných predmetoch sa snažíme o vytváranie praktických 

problémových úloh a situácií, ktoré je potrebné riešiť manuálne.  

 

Pri uplatňovaní výučbových stratégií je potrebné vychádzať z cieľa a obsahu výučby, 

podmienok školy, rešpektujúc pri tom vekuprimeranosť myslenia a skúsenosti 

žiakov. Rozhodujúci faktor pri výbere stratégií predstavujú aj profesijné 

kompetencie učiteľa. Hodnotenie kompetencií učiteľov a vzdelávacích výsledkov 

žiakov a učiteľov je v centre pozornosti vzdelávacej politiky každej krajiny, nakoľko 

na základe tohto hodnotenia sa vládne orgány snažia zvýšiť kvalitu vzdelávania, 

ktoré školy poskytujú (Boboňová, 2017). Najznámejší spôsob hodnotenia 

kompetencií učiteľov zahŕňa pojem hospitácia. Tá obsahuje: 

- kontrolnú návštevu riaditeľa, inšpektora, inšpekcie na vyučovaní s cieľom 

posúdiť jeho pedagogické kompetencie, 

- účasť študenta učiteľstva na hodine cvičného pedagóga s cieľom pozorovať 

a získať pedagogické skúsenosti (Slovník súčasného slovenského jazyka, 

2011). 

 
Podľa teoretických východísk najnovších štúdií možno do uvedeného rozdelenia 

zaradiť aj videohospitáciu. Tá predstavuje hospitáciu založenú na hĺbkovej analýze 

celej výučby alebo len vybranej časti z videozáznamu. Tento typ hospitácie sa 

uvádza pod termínom hospitačná videoštúdia (Janík, Slavík, 2013). Koncepcia tejto 

hospitácie vychádza z praktického obratu v sociohumanistických vedách, ktorý je 

reprezentovaný dvoma tézami:  

 

1. Prax je východiskom teórie; 
2. Teória má byť prakticky založená a orientovaná (Slavík a kol., 2017). 
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Princíp hospitácie spočíva v troch metodických krokoch: anotácia, analýza, alterácia 

(metodika AAA alebo metodika 3A). Anotácia predstavuje stručný opis hospitovanej 

výučby alebo jej časti so zameraním na stanovené ciele, tému, obsah činnosti 

učiteľa a žiakov, nadväznosť učiva, použité učebné pomôcky. Analýza predstavuje 

rozbor uplatnených výučbových stratégií, ktoré uplatnil učiteľ na dosiahnutie 

stanovených výučbových cieľov v našom prípade s akcentom na rozvoj kritického 

myslenia žiakov. Alterácia predstavuje hypotetický návrh zlepšenia, úpravy alebo 

zmeny výučbovej situácie spojený s diskusiou (Boboňová, 2017).   

 

Hospitácia výchovno-vzdelávacieho procesu je neoddeliteľnou súčasťou 

pregraduálnej prípravy študentov budúcich učiteľov. Metodika AAA predstavuje 

inovovaný prístup k hospitácií v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z platnej 

legislatívy SR.   

Našim cieľom bolo uplatniť danú metodiku v podmienkach prípravy študentov 

odboru predškolská a elementárna pedagogika ako aj študentov odboru technika 

a sprostredkovať im toto špecifické hodnotenie profesijných kompetencií učiteľa v 

oblasti implementácie vhodných výučbových stratégií s akcentom na rozvoj 

kritického myslenia detí a žiakov. Hospitácia predstavuje neoddeliteľnú súčasť 

prípravy na vyučovanie, pretože dáva možnosť nielen hodnotiť ale i zlepšovať 

kvalitu výučby na základe výsledku hospitácie. Dôležitým predpokladom efektívnej 

hospitácie je znalosť obsahovej náplne predmetu, jeho cieľov, orientácia v 

učebných osnovách a štandardoch daného predmetu. Potrebné sú aj poznatky 

z odborovej didaktiky predmetu hospitácie.  

 

V nasledujúcej časti uvádzame analýzu ŠVP pre predprimáne vzdelávanie ako aj ŠVP 

pre nižšie stredné vzdelávanie, ktoré predstavujú pomôcku k plánovaniu prípravy 

na vyučovanie, ale rovnako sú prostriedkom sebahodnotenia výsledkov vlastnej 

pedagogickej činnosti. Študent musí mať jasnú predstavu o cieľoch, aké má s deťmi 

či žiakmi počas vyučovania dosahovať a následne komparovať výsledok svojej 

pedagogickej činnosti s príslušnými výkonovými a vzdelávacími štandardmi. 

V nadväznosti na túto analýzu sme vypracovali ukážky metodických štúdií s prvkami 

hospitácie na princípe metodiky AAA. Prostredníctvom vypracovaných štúdií 

študent nadobudne poznatky ako uplatňovať jednotlivé stratégie kritického 

myslenia v praxi predmetov technického zamerania, ako analyzovať činnosti učiteľa 

a činnosti detí a žiakov, ako navrhovať priebeh hodiny s možnými lepšími 

alteráciami a v neposlednom rade ako uskutočňovať sebareflexiu. 
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3 VÝUČBOVÉ STRATÉGIE V  PRACOVNEJ VÝCHOVE 

Pracovná výchova predstavuje vstupnú propedeutiku technickej gramotnosti, ktorá 

rozhodujúcim spôsobom vedie k rozvoju životne dôležitých hygienických, 

kultúrnych, ale predovšetkým pracovných kompetencií, technického myslenia 

a spoločensky prospešných hodnôt dieťaťa. Podstatnú rolu v tomto procese 

zohráva vyučujúci. Jeho úlohou je vytvárať situácie a uplatňovať edukačné stratégie 

s dostatočným množstvom technických materiálov a činnosti s nimi. 

Prostredníctvom nich si majú deti rozvíjať svoje zručnosti v rôznych oblastiach 

ľudskej činnosti, poznatky z oblasti materiálov pozorovaním, skúmaním, 

experimentovaním, pri riešení problémov na im primeranej úrovni. Obsah 

pracovnej výchovy je primárne zacielený na rozvoj praktických zručností, no do 

popredia sa dostávajú aj špecifické technické spôsobilosti kognitívneho charakteru 

(technické myslenie, kritické myslenie). 

Pracovnú výchovu vymedzuje v štátnom vzdelancom programe (ďalej ŠVP) 

vzdelávacia oblasť Človek a svet práce (ďalej len ČSP). Jej hlavným cieľom je 

utváranie a rozvíjanie základných zručností dieťaťa, zvládať úkony bežného dňa a 

zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, pričom sa dôraz 

kladie na rozvíjanie tých, ktoré sú v rámci vývinového hľadiska pre dieťa dôležité; 

napríklad vytvára grafomotorické predispozície, lepšie zvláda sebaobslužné 

činnosti, zvláda bežné úkony v domácnosti (ŠVP, 2016).  

Vzdelávacia oblasť ČSP sa podľa ŠVP (2016) čelní do podoblastí: 

1. Materiály a ich vlastnosti, 

2. Konštruovanie, 

3. Užívateľské zručnosti,   

4. Technológie výroby,  

5. Remeslá a profesie. 

 
1. Materiály a ich vlastnosti 

Podstatou tejto podoblasti je, aby vyučujúci volil stratégie výučby s cieľom 

oboznamovania detí s rôznymi materiálmi a ich vlastnosťami, skúmaním týchto 

materiálov a ich využitia pri konštrukčných alebo technologických úlohách. 

Vyučujúci by mal vytvárať situácie, prostredníctvom ktorých budú môcť deti 

poznávať a triediť materiály podľa pôvodu, analyzovať a hodnotiť ich podľa rôznych 

kritérií (podobnosti, odlišnosti), zvažovať možnosti ich využitia či náhrady pri tvorbe 

špecifických výrobkov pri uplatňovaní rozhovorov a diskusií. Pre dosiahnutie vyššej 

úrovne technického myslenia sa odporúča viesť deti k zložitejším úlohám, v rámci 

ktorých budú samé navrhovať postupy výrobkov, či možnosti uplatnenia vybranej 
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vlastnosti materiálu pri konštrukcii špecifického výrobku. Vychádzajúc z tejto 

podoblasti by mal vyučujúci viesť deti k pozorovaniu, skúmaniu vlastnosti a pôvodu 

predmetov. Na základe určovania pôvodu daných predmetov ich viesť aj k rozvoju 

recyklačných spôsobilosti.  

Výkonové štandardy: 

1.1 vymenúva rôzne prírodné materiály, 
1.2 vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov 

alebo výrobe jednoduchých nástrojov, 
1.3 opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 
 

2. Konštruovanie 

Ťažiskom tejto podoblasti je rozvoj konštrukčných zručností u detí. Vyučujúci môže 
voliť slovné stratégie výučby, demonštračné, s využitím náčrtu, predlohy, 
vzorového výrobku, kresleného postupu (origami) a pod. ktorými bude viesť deti 
k tvorbe výrobku. Aj v tejto podoblasti je však dôraz kladený nielen na rozvoj 
zručností, ale aj kognitívny rozvoj. Odporúčané sú preto činnosti prostredníctvom 
ktorých sa deti dopracujú od jednoduchého pozorovania, porozumenia k vlastnej 
tvorbe, činnosti zamerané na skúmanie, experimentovanie, overovanie pokusom a 
omylom.  

Pre rozvoj kognitívnej oblasti sa odporúča zaraďovať situácie ako napr.: deti 
pomocou predlôh, náčrtov identifikujú predmety, chýbajúce prvky, vyrábajú 
predmety, alebo nimi otáčajú či umiestňujú ich podľa predlohy a pod. Odporúčané 
sú aj činnosti pri ktorých detí uvažujú nad správnosť resp. funkčnosťou modelov na 
predlohe, jednoduché problémové úlohy kde deti premýšľajú nad postupom 
vyhotovenia ak poznajú výsledný produkt a pod.  

Podobne, ako v podoblasti materiály, aj tu sú odporúčané činnosti, pri ktorých 
vedieme deti k zamýšľaniu sa otázkami typu: Ako spraviť ...? Ako overiť ...? Ako 
vytvoriť ...? Ako vyskúšať ... ?. Vedieme ich aj k rozmýšľaniu nad možnosťami 
využitia daného materiálu, resp. vhodnosti materiálu pri konštrukcii špecifického 
výrobku napr.: papierový pohára na vodu z pijavého papiera, novinového či 
kancelárskeho. Vo všetkých prípadoch ide o snahu viesť dieťa k uvedomovaniu si 
detailov kresleného postupu, ktorý nám  môže  pomôcť  pri  zvládaní  určitého  
úkonu (Žoldošová, 2016). Každá činnosť by mala viesť k reflexii a teda vyučujúci by 
mal vytvárať diskusie v rámci ktorých si s deťmi zopakuje postup, zhrnie zistenia, 
opíšu účel výrobku, použitie a pod. 

 Výkonové štandardy: 

2.1 chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu, 
2.2 podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet, 
2.3 pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu, 
2.4 vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel, 
2.5 jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov. 
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3. Užívateľské zručnosti 

Podstatou tejto podoblasti je rozvoj zručností potrebných v každodenných 

činnostiach. Aj tu sa očakáva uplatňovanie rôznorodých stratégií so zameraním na 

rozvoj technického myslenia a zručností pri práci s rôznymi materiálmi. Vyučujúci 

by mal vytvárať situácie na navrhovanie pracovných postupov, na spontánny výber 

náradia potrebného na úpravu materiálu, na rozvoj racionálneho využívania 

materiálov, na osvojenie si bezpečnosti pri práci s náradím s ktorými sa deti bežne 

stretávajú či už doma, na dvore, v dielni alebo v záhrade. Podmienkou je aj rozvoj 

zručností pri práci s elektronickými zariadeniami (napr.: PC, tablet, IWB), ako aj 

rozvoj predstáv pri práci s jednoduchými mechanizmami (napr.: páka, kladka, váhy, 

naklonená rovina. Uvedené zručnosti a predstavy sa snaží s deťmi uplatňovať pri 

konštrukčných úlohách a hrách. Podstatou tejto podoblasti je aj uplatňovanie 

situácií na rozvoj jemno-motorických zručností (manipulácia s drobnými 

predmetmi, triedenie, vyberanie, vkladanie, navliekanie a pod.). 

Výkonové štandardy: 

3.1 používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu, 
3.2 manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi, 
3.3 používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne 

pracovné nástroje v dielni či záhrade. 
 

4. Technológie výroby 

Podstatou tejto podoblasti je rozvíjať u detí predstavy o výrobe rôznych produktov, 

predmetov tak, aby si uvedomili súvislosť medzi potrebnými surovinami, postupom 

výroby a konečným produktom výroby. Je potrebné, aby vyučujúci uplatňoval 

stratégie, ktorými bude u detí rozvíjať reálne predstavy o pôvode vybraných 

potravín, produktov, výrobkov a technológiách prípravy bežných potravín a s nimi 

súvisiacich technologických zariadení, ktoré prípravu mnohých potravín umožňujú, 

či uľahčujú. Cieľom je aby deti pochopili, že suroviny na všetky výrobky získava 

človek z prírody, preto je na nej závislý a mal by ju chrániť a neznečisťovať ju. Je 

veľmi dôležité začať od (pre dieťa pochopiteľných) súvislostí, ktoré majú výrazný 

pragmatický charakter (Žoldošová, 2016). 

Výkonové štandardy: 

4.1 identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne 
používaných výrobkov. 

       

5. Remeslá a profesie 

Podstatou tejto podoblasti je, aby sa deti na im primeranej úrovni oboznamovali 
s remeslami a profesiami, poznali ich význam, pracovnú náplň, bezpečnosť pri práci. 
Vyučujúci by mal voliť stratégie so zameraním na oboznamovanie sa s vybranými 
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remeslami či profesiami. Dôležité je, aby deti mali možnosť si aj niektoré remeslá či 
profesie vyskúšať.  

Výkonové štandardy: 

5.1 pozná niektoré tradičné remeslá, 
5.2 pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií. 

Z vyššie uvedených výkonových štandardov vyplýva, že dominantným zameraním 

pracovnej výchovy je rozvoj manuálnych zručností a technickej gramotnosti 

vychádzajúc z potrieb súčasnej doby. Predpokladom ich dosahovania je znalosť a 

uplatňovanie vhodných výučbových stratégií, ktorými bude vyučujúci s deťmi 

postupovať od činností na materiálnej úrovni k činnostiam na mentálnej úrovni.   

 

V nasledujúcich kapitolách uvádzame prípadové štúdie z videohospitácií 

uskutočnených v rámci projektu APVV na úrovni predprimárneho a nižšieho 

stredného vzdelávania. 
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3.1 Stratégia experimentovania s materiálmi  

ANOTÁCIA 

Edukačná aktivita bola realizovaná so študentami Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre v rámci cvičenia Metodika pracovnej výchovy. Edukačná aktivita 

predstavovala simuláciu reálneho metodického výstupu pre oblasť Človek a svet 

práce v podmienkach predškolskej výchovy. Výstup bol realizovaný so študentami 

odboru Predškolská a elementárna pedagogika. Vyučujúcou v danom výstupe bola 

rovnako študentka. Obsah edukačnej aktivity bol uskutočnený s akcentom na 

výkonové štandardy vyplývajúce zo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce 

a z podoblasti Materiály a technológie teda: 

- vymenovať rôzne prírodné materiály, 
- skúmať a pozorovať vybrané vlastnosti prírodných materiálov. 

Edukačnú aktivitu začala vyučujúca (študentka v úlohe vyučujúcej) motivačným 

rozprávaním, z ktorého plynule prešla do rozhovoru s deťmi (študentkami v úlohe 

detí). Vyučujúca im porozprávala nie úplný príbeh, čo sa jej stalo cestou do školy. 

Cestou použila skratku, ktorá však viedla rôznymi druhmi terénu (štrk, piesok, 

hlina).  Príbeh dokončila otázkou: „Čo si myslíte, deti, ktorá časť cesty bola najviac 

blatová? Na ktorej časti cesty som si najviac zašpinila topánky?“ Príbeh tak vyústila 

do krátkeho rozhovoru, v rámci ktorého vyučujúca zisťovala názory detí na uvedené 

otázky. Súčasťou rozhovoru boli aj otázky: ktorý z materiálov (piesok, hlina, štrk) 

prepustí najviac vody a z ktorého materiálu by mali najviac zašpinené topánky? 

Každé dieťa malo možnosť vyjadriť svoj predpoklad. Hlavná časť edukačnej aktivity 

sa niesla v duchu jednoduchého experimentu. Vyučujúca deťom oznámila, že sa 

zahrajú na „bádateľov“ a požiadala ich, aby si svoje predpoklady zaznačili do 

pracovných listov (obrázok 1), ktoré si potom pomocou experimentu overia. 

 

Obrázok 1 Pracovný list „bádateľov“ 

Vyučujúca mala v pláne realizovať experiment v skupinách, ale vzhľadom na malý 

počet detí v triede navrhla, že si následný experiment urobia spoločne. Úlohou detí 

bolo na základe slovných inštrukcií od vyučujúcej, do 3 sklenených nádob vsypať 3 

rôzne prírodné materiály, ktoré počuli už v príbehu – kameň, piesok, hlina. 

Následne do každej nádoby vliali pomocou odmerky rovnaké množstvo vody 

a pozorovali, ktorý materiál prepúšťa vodu najviac (obrázok 2).  
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Obrázok 2 Skúmanie priepustnosti vody v prírodných materiáloch 

V ďalšej časti mali za úlohu z každej nádoby precediť vodu pomocou sitka (obrázok 

3) a zistiť, aké zmeny sa s ňou udiali („Zmenila voda zafarbenie? Zmenilo sa jej 

množstvo?“ a pod.). Aj v tejto časti vhodnými otázkami smerovala pozornosť detí 

na podstatu experimentu, na to, čo si majú všímať tak, aby v závere vedeli 

formulovať výsledky. 

 

Obrázok 3 Komparácia výsledkov experimentu 

Z pozorovaní zistili, že najšpinavšia voda zostala v nádobe s pieskom a hlinou, 

pretože dané materiály sa vo vode rozptýlili a najmenej priepustným materiálom je 

hlina a najviac štrk.  

Na záver spoločne skonštatovali, že predpoklady, ktoré uviedli v pracovných listoch 

sa zhodujú s výsledkami z experimentu. Na záver ešte vyučujúca kladením otázok 

viedla deti k zhrnutiu toho, čo zistili. Aktivitu vyhodnotila, deti za ich prácu 

pochválila.  

ANALÝZA 

Edukačná aktivita bola realizovaná v duchu stratégie experimentovania s akcentom 

na ciele, ktorých sa vyučujúca snažila pridržiavať a dosahovať počas celého 

priebehu edukačnej zložky. Stanovené ciele boli zamerané na komplexný rozvoj 

osobnosti dieťaťa. Kognitívny rozvoj bol stimulovaný prácou v pracovnom liste, 

otázkami, rozhovormi a manipuláciou s predmetmi, pričom počas experimentu sa 

deti oboznámili s vybranými vlastnosťami prírodných materiálov a rozvíjali svoje 
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zručnosti. K dosiahnutiu rozvoja socia-afektívnej oblasti vyučujúca poskytovala 

príležitosti na vyjadrenie vlastných pocitov, skúseností a prežívania. Splnenie cieľov 

bolo viditeľné najmä v hlavnej časti edukačnej zložky.  

Edukačná aktivita pozostávala z motivačnej, expozičnej, fixačnej a diagnostickej 

časti logicky na seba nadväzujúcich.  

V úvode motivačnej časti vzbudzovala vyučujúca pozornosť a aktivitu detí 

motivačným príbehom o ceste do školy a problémovou úlohou so zameraním na 

priepustnosť materiálov, ktorými ich uviedla do problematiky a obsahu edukačnej 

aktivity. V logickom slede prešla do hlavnej časti, v úvode ktorej ich znova 

motivovala prostredníctvom hry na bádateľov. Vyplývajúc z motivačnej časti ich 

cieleným rozhovorom vrátila k problému (na ktorom materiály sa jej zašpinili 

topánky), ktorý sa stal cestou do školy a úlohou detí bolo vyjadriť ich predpoklady a 

zadefinovať ich do pracovných listov. V tejto časti vyučujúca pozabudla na 

pomenovanie obrázkov obsahujúcich v pracovnom liste, čo v konečnom dôsledku 

mohlo viesť k nepochopeniu.  

Následne mali deti možnosť overiť si pravdivosť svojich predpokladov pomocou 

metódy jednoduchého experimentu s prírodnými materiálmi. Táto metóda ich 

viedla k tomu, aby na základe vlastnej skúsenosti a pozorovania vedeli vyvodiť 

závery a osvojiť si nové poznatky z problematiky priepustnosti vybraných 

materiálov. Vyučujúca otázkami pobádala deti k aktívnemu zapájaniu sa do procesu 

učenia, aby nezostávali v úlohe pasívneho pozorovateľa, ale vlastnou aktívnou 

činnosťou prichádzali k novým informáciám a zisteniam. Realizácia experimentu 

bola sprevádzaná priebežnou inštruktážou od vyučujúcej. Úlohou detí bolo 

individuálne pristupovať k stolu a do pripravených 3 nádob nasypať rovnaké 

množstvo prírodného materiálu (štrk, piesok, hlina). Následne pomocou odmerky 

do daných nádob naliali vodu. Vhodne volenými otázkami im vyučujúca 

upriamovala pozornosť na to podstatné, čo sa s daným materiálom ako aj s vodou 

dialo. V druhej časti experimentu mali deti za úlohu vodu z nádob preliať pomocou 

sitka a pozorovať materiál. Po skončení experimentu vyučujúca pomocou otázok 

viedla deti k syntéze, teda k sumarizácii poznatkov, ktoré počas experimentu 

nadobudli, zaznamenali. Spoločne zhrnuli, že najpriepustnejším materiálom je štrk, 

najmenej piesok a hlina. Najrozpustnejším materiálom je hlina (vyučujúca použila 

nesprávnu terminológiu) a najmenej rozpustným je štrk. Vyučujúca zopakovala 

otázku z úvodu, ktorou cestou sa mala vydať, aby si nezašpinila topánky? 

Významnými fázami takýchto experimentov sú konfrontácia výsledkov 

s predpokladmi a transfer vedomostí do nových situácií a ich využitie v bežnom 

živote. Uvedenému však vyučujúca nevenovala dostatok pozornosti. 

Absentovalo aj vyhodnotenie pracovného listu, vyučujúca si len pomocou 

vyslovených otázok: „Mali ste všetci správne predpoklady?“, či nevhodnými 

otázkami: „Tipol alebo určil niekto zle?“ zisťovala úspešnosť detí.  
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ALTERÁCIA 

Úspešnosť experimentu, teda kvalita nadobudnutých poznatkov, závisí okrem iného 

aj od cieľavedomého a systematického postupu (1. správna formulácia, 

identifikácia otázky resp. problému, 2. tvorba hypotéz, 3. hľadanie vhodnej formy 

experimentu, 4. realizácia experimentu, 5. porovnanie výsledkov s hypotézami, 6. 

zovšeobecnenie výsledkov, formulácia záverov).  

Odporúčame klásť dôraz na správnu terminológiu, nezaraďovať sugestívne 

otázky, ale skôr otázky podporujúce u deti spôsobilosť pozorovať, klasifikovať. Je 

dôležité uplatňovať správnu, odbornú terminológiu, pretože aj tá sa postupne stáva 

súčasťou slovnej zásoby detí, ktoré v danom období napodobňujú nielen činnosti, 

názory, ale aj slová, pojmy a vyjadrovanie vyučujúcej. So správnou terminológiou si 

vytvárajú aj správne predstavy.  

Odporúčame zaraďovať činnosti na poznávanie materiálov. Význam školských 

experimentov je v technickom vzdelávaní nesporne veľký vzhľadom na to, že 

prostredníctvom neho deti a žiaci nadobúdajú nové poznatky vlastnou aktívnou 

činnosťou. Podľa Trnu (2005) význam spočíva aj v tom, že majú motivačný účinok, 

zvyšujú transparentnosť skúmaného javu, rozvíjajú schopnosť riešiť problémy, 

vyžadujú nenáročné technické vybavenie s využitím pomôcok bežného života. 

Vyučujúca môže zaraďovať aktivity na poznávanie a pozorovanie materiálov napr. s 

využitím motivačného rozhovoru a otázkami typu: „Aký je to materiál? Kde sa s ním 

stretávame? Čo by sa stalo, ak by sme takéto materiály nemali? Mohli by sme ich 

nahradiť inými materiálmi? Na čo sa používajú?“. Pre rozvoj vyšších myšlienkových 

procesov je vhodné, aby vyučujúca vytvárala situácie na to, aby samotné deti mali 

možnosť navrhovať vlastný postup overovania vybraných vlastností materiálov. 

Určite by bolo vhodné, aby mali deti na pozorovanie a porovnanie vlastností 

materiálov viacej vzoriek materiálov, viac času, aby o nich získali čo najviac nových 

a zaujímavých informácií. Aj napriek tomu, že vyučujúca mala v pláne uskutočniť 

experiment v skupinách, je dobre, že tak neurobila. Je nutné, aby deti v takýchto 

činnostiach nezostávali bez pomoci, či usmernenia vyučujúcej. V opačnom prípade 

môže dôjsť k neporozumeniu úlohy, či bezvýslednej činnosti a teda k nesplneniu 

cieľa. Pre lepšie a efektívnejšie uvedomenie si nových poznatkov odporúčame 

venovať väčšiu pozornosť transferu nadobudnutých poznatkov v príkladoch z 

bežného života. Vyučujúca nevenovala pozornosť vyhodnoteniu pracovných listov. 

Na zamyslenie: 

- V čom spočíva podstata stratégia experimentovania? 
- Posúďte výhody a nevýhody stratégie experimentovania vo vzťahu 

k vyučujúcemu ako aj deťom. 
- Pokúste sa navrhnúť iný priebeh experimentu. 
- Navrhnite vlastnú alteráciu záverečnej časti edukačnej aktivity. 
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Poznámky: 
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3.2 Využívanie rôznych technických materiálov na rozvoj 

pozorovania, skúmania  

ANOTÁCIA 

Edukačná aktivita bola realizovaná so študentami odboru Predškolská 

a elementárna pedagogika, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci cvičenia 

Metodika pracovnej výchovy. Rovnako aj táto edukačná aktivita predstavovala 

simuláciu metodického výstupu pre deti predškolského veku. Vzhľadom na 

početnejšiu skupinu študentov sa na plánovaní a realizovaní (v úlohe vyučujúcich) 

edukačného výstupu podieľali 2 študentky. Obsah edukačnej aktivity bol 

uskutočnený s akcentom na výkonové štandardy vyplývajúce zo vzdelávacej oblasti 

Človek a svet práce a z podoblasti Materiály a technológie teda: 

- vymenovať rôzne prírodné materiály, 
- skúmať a pozorovať vybrané vlastnosti prírodných materiálov pomocou 

zmyslov. 

Edukačnú aktivitu začali študentky pozdravom detí a navodením príjemnej 

atmosféry rozprávaním o drobnom prírodnom materiály, ktorý si pre ne pripravili. 

Do rozprávania aktivizovali aj deti otázkami typu, čo si pod týmto pomenovaním 

predstavujú, čo je to drobný prírodný materiál? Dôležitým predpokladom 

vytvárania správnych predstáv u detí predškolského veku aj v oblasti poznávania 

materiálov je uplatňovanie zmyslového vnímania skutočnej reality v čo najväčšej 

možnej miere. Môžeme konštatovať, že daná edukačná aktivita obsahovala viacero 

aktivít so zapojením rôznych zmyslových aparátov.  

Po krátkom vysvetlení a uvedení príkladov z danej skupiny materiálov motivovali 

deti hrou na kúzelníkov. Tá spočívala v tom, aby vyvolané deti na základe hmatu 

rozpoznali drobný materiál, ktorý držia v ruke. Skôr ako ho identifikovali, ich úlohou 

bolo o danom materiáli povedať zopár informácií, resp. vlastností, ktoré rozpoznali 

na základe hmatu (tvrdý, mäkký, malý, veľký, dá sa ohýbať, hladký, atď.). Študenti 

v úlohe detí s tým samozrejme nemali žiadne problémy, a tak mohli pokračovať 

v ďalšej aktivite, ktorú predchádzalo čítanie krátkej básničky o jarnom slnku. Touto 

básničkou vytvorili plynulý prechod k ďalšej činnosti.  

Poznávanie vlastností prírodných materiálov na základe hmatu bolo cieľové aj 

v ďalšej aktivite, na uskutočnenie ktorej si vyvolali iné deti, aby sa prestriedali. Deti 

mali za úlohu vybrať si zo skupiny pripravených listov jeden a na základe hmatu a 

jednoduchej manipulácie s ním, znova opisovať vlastnosti daného materiálu. 

Vhodne volenými otázkami vyučujúce odpovede detí dopĺňali, viedli ich 

k uvažovaniu. Následne zrealizovali aktivitu otláčanie listov k makete slniečka, pri 

ktorej si overili žilnatenie listov (obrázok 4). Počas činnosti sa vyučujúce snažili 

deťom vysvetľovaním priblížiť, objasniť daný pojem. Rovnako aj na záver 

skonštatovali, čo deti vytvorili. 
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Obrázok 4 Skúmanie žilnatenia otláčaním listov na papier 

Expozičná časť mala skupinový charakter. Deti pracovali v dvoch skupinách na 

odlišných úlohách. 

Prvá skupina mala za úlohu pozorovať hustotu materiálu porovnávaním, či je 

materiál ťažší alebo ľahší ako voda, a to pomocou ukladania materiálov na hladinu 

vody v pripravenej plastovej nádobke (obrázok 5).  

 

Obrázok 5 Skúmanie hustoty prírodných materiálov vo vode 

V druhej skupine si mali zahrať zvukové pexeso (obrázok 6). Deti mali pripravené 

viaceré plastové poháre naplnené rôznymi prírodnými materiálmi a ich úlohou bolo 

hľadať dva rovnako znejúce poháre.  

 

Obrázok 6 Zvukové pexeso s prírodnými materiálmi 

Na záver vyučujúce činnosti vyhodnotili a deti za ich prácu a pozornosť pochválili.  

 

 



55 

 

ANALÝZA 

Cieľom edukačnej aktivity bolo poznať, vymenovať a skúmať rôzne prírodné 

materiály a ich vlastnosti pomocou jednoduchých pokusov, pozorovaní, 

manipulácie s nimi, porovnávať ich navzájom. Činnosti viedli ku komplexnému 

rozvoju osobnosti detí. Prostredníctvom manipulácie s materiálmi si mali možnosť 

rozvíjať svoje zručnosti, práca v skupine vytvárala priestor na rozvoj komunikácie, 

spoluprácu v skupine. Dôležitou súčasťou boli situácie, ktoré vytvárali vyučujúce 

s cieľom, aby deti rozmýšľali nad tým, čo sa deje..., čo sa stane ak.., aký je rozdiel..., 

aby premýšľali nahlas, čo je predpokladom rozvoja nielen slovnej zásoby, ale 

i vyšších myšlienkových procesov. 

Edukačná aktivita sa začala rozprávaním na tému prírodný materiál, pričom do 

rozprávania boli, ale len čiastočne zapojené aj deti. Vyučujúce ich stručne 

informovali, čo tento pojem zahŕňa.  

Nasledovala „hra na kúzelníkov“, ktorá spočívala v identifikácii rôznych prírodných 

materiálov na základe hmatu pred celou triedou. V reálnej situácii by sa hry 

zúčastnili všetky deti, v našich podmienkach (vzhľadom na veľkú skupinu 

študentov) to bolo možné uskutočniť len ako ukážku s vybranou vzorkou. Netreba 

však danú aktivitu nazývať hrou, ak nespĺňala kritériá hry ako takej. Neboli 

zadefinované pravidlá, činnosť sa nespájala s činnosťou kúzelníka, ako si to študenti 

pomenovali.  

Poznávanie vlastností materiálov na základe hmatu posilnili nasledujúcou aktivitou, 

v úvode ktorej deti motivovali prečítaním básne o jarnom slnku (odporúčali by sme 

báseň odrecitovať). Otláčaním nafarbených listov sa mali deti dopracovať k tvorbe 

jarného slniečka. Pred samotným otláčaním sa prostredníctvom manipulácie 

s danými materiálmi oboznamovali so štruktúrou listov, tvarom, žilnatením. 

Ostatné deti sa snažili vyučujúce zaujať vysvetľovaním a objasňovaním toho, čo to 

vlastne žilnatina je. Z hľadiska efektívnosti organizácie danej aktivity by bolo 

vhodné, ak by sa na realizácií podieľali všetky deti, resp. prestriedali sa, aby 

nezostávali pasívnymi účastníkmi. Po skončení danej aktivity vyučujúce nevytvorili 

priestor na rozvoj myslenia detí, pretože im nedali možnosť vyjadriť svoj názor, 

otázky, úvahy či zistenia, na ktoré počas otláčania listov prišli.  

V hlavnej expozičnej časti nasledovali dve činnosti, ktoré už mali skupinový 

charakter. Rovnako ako tie predchádzajúce, aj tieto aktivity boli zamerané na 

poznávanie vlastností prírodných materiálov. V prvej aktivite porovnávali hustotu 

materiálov v porovnaní s vodou a v druhej na základe sluchu určovali, aký materiál 

sa skrýva v plastových pohároch. Počas uvedených činností bolo pozorovateľné 

nadšenie a radosť z daných aktivít zo strany detí (študentov). Pozitívnym zistením 

bolo aj to, že sa zapájali všetci členovia skupín, navzájom diskutovali a radili sa. V 

závere edukačnej aktivity vyučujúce nevytvorili priestor na hodnotenie, iba 

poďakovali deťom za pozornosť.  
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ALTERÁCIA 

Výber cieľov vyplýval zo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce a podoblasti 

Materiály a technológie. Požadovaný vzdelávací štandard v podobe výkonov z danej 

podoblasti je možné dosahovať vytváraním rôznych situácií so zameraním na 

poznávanie vlastností materiálov, triedenie podľa istých kritérií, podľa odlišných 

znakov a pod. Táto téma umožňuje aktívne využívať široké spektrum prírodných 

materiálov v podobe vzoriek, ktoré mohli vyučujúce v rámci edukácie použiť. 

Ak chceme, aby všetky deti disponovali dostatočným množstvom poznatkov, ktoré 

budú môcť neskôr spracovávať, triediť či aplikovať, je potrebné zabezpečiť im 

dostatočne podnetné prostredie s množstvom materiálového zabezpečenia, 

rovnomerné možnosti pozorovania a manipulácie s materiálmi pre všetkých, ako aj 

neustále meniť a usmerňovať ich zámer pozorovania. Pred každou činnosťou je 

potrebné deti jasne informovať, čo idú pozorovať, resp. na základe čoho majú 

triediť, deliť, kategorizovať, v opačnom prípade ich usmerňujeme iba v zmyslovom 

vnímaní. 

Vyplývajúc z vyššie uvedeného odporúčame vytvárať priestor a situácie, v rámci 

ktorých môžu deti poznávať vybrané vlastností prírodných materiálov, triediť ich 

podľa istých znakov, zamýšľať sa nad ich ďalším použitím a pod. Vyučujúce mali 

vyberať a oboznamovať deti s takými vlastnosťami, ktoré sú najdôležitejšie, 

charakteristické, prípadne ktoré sú rozhodujúce pre ďalšie využitie daného 

materiálu v reálnom živote. 

Odporúčame venovať väčšiu pozornosť priebežným aj záverečným diskusiám, 

v rámci ktorých by mohli deti hodnotiť, posudzovať, triediť, tvoriť závery, zistenia 

a rozvíjať si tak vyššie kognitívne procesy. Vyučujúce mohli vychádzať z poznatkov, 

ktoré deti už v danej oblasti majú a nadviazať na ne poznatky nové, nepoznané.  

Vzhľadom na to, že jedným zo stanovených cieľov bolo aj poznávanie vlastností na 

základe zmyslov, neboli vytvorené podmienky pre zapojenie všetkých zmyslov. 

Súhlasíme s tvrdením viacerých autorov, že obsah poznania dieťaťa, žiaka sa 

vytvára v procese prežívania (Kožuchová, 2011). Čím viac možností majú žiaci na 

prežívanie učenia, tým viac sa im uľahčuje vnímanie nových poznatkov, situácií 

a javov.  

Z hľadiska trvácnosti by bolo vhodné si niektoré vlastnosti overiť vo viacerých 

činnostiach, pokusoch či pozorovaniach.  

Na zamyslenie: 

- Vysvetlite princíp stratégie pozorovania vo vyučovaní. 
- Pokúste sa identifikovať vlastné nedostatky v edukačnej aktivite. 
- Aké prekážky vidíte pri uplatňovaní tejto stratégie vo vyučovaní? 
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- Uveďte príklady významu rozvoja pozorovania vo vzťahu k situáciám 
z bežného života. 

Poznámky: 

______________________________________________________________
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3.3 Uplatňovanie technických materiálov  s akcentom na rozvoj 

komunikačných zručností  

ANOTÁCIA 

Edukačná aktivita sa uskutočnila so študentmi odboru Predškolská a elementárna 

pedagogika Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci metodického cvičenia 

pracovnej výchovy. Edukačná aktivita predstavovala simuláciu reálneho 

metodického výstupu pre oblasť Človek a svet práce v podmienkach predškolskej 

výchovy. Obsah aktivity bol orientovaný na výkonové štandardy vyplývajúce zo 

vzdelávacej oblasti Človek a svet práce a z podoblasti Materiály a technológie teda: 

- skúmať a triediť vybrané odpadové materiály, 
- skúmať pevnosť, pružnosť, nepriepustnosť a tvárnosť plastov. 

Motivačné rozprávanie príbehu, ktorý v úvode edukačnej aktivity vyučujúce 

(študentky) zvolili so zámerom vzbudenia pozornosti a záujmu, vnieslo do 

vyučovania príjemnú atmosféru a informovalo deti o téme. Príbeh bol o ceste do 

školy cez park, v ktorom bolo pohádzané množstvo odpadkov. Tie vyučujúce 

pozbierali a priniesli do školy a názorne ich pred deti ukladali. Počas predkladania 

spomínaných materiálov do rozprávania zapájali aj samotné deti, ktoré striedavo 

odpovedali na otázky: „Patria dané materiály do prírody? Kam ich doma 

zahadzujete? Separujete?“ 

Nasledujúca aktivita slúžila na zopakovanie a zároveň overenie si úrovne poznatkov 

detí z oblasti triedenia materiálov. Vyučujúce dbali na to, aby sa zapojilo každé 

dieťa a aby boli zatriedené všetky odpadky. Správne zaradenie odpadov si 

skontrolovali spoločne počas prezentovania básničky: 

„Štyria majstri, malí, milí, v našom meste sa usadili. 

Podľa farby každý pozná, majster, aký robí zoznam. 

Pomôžte im deti, veď chcú iba smeti. 

Veci, ktoré zavadzajú, použiť sa znova dajú. 

Žltá - plasty: žlté slnko, žlté zlato, žltý klobúk pre skrýš plastov. 

Zelená - sklo: kontajner so zeleným vrchnákom je naplnený pestrým sklom. 

Modrá – papier: ktorý kontajner starý papier schová? Modrý ako obloha. 

Sivá – kovy: kontajner a farba sivá, staré kovy v sebe skrýva.“ 

Na záver činnosti, vyučujúce deti za správne utriedenie odpadov pochválili.  

Ďalšia aktivita bola zameraná na problematiku rozloženia odpadov v prírode, 

v rámci ktorej mali deti tipovať dobu rozloženia vybraných materiálov. Po 

frontálnom vyslovení predpokladov vyučujúce deti informovali o správnosti, či 

nesprávnosti ich odhadu. 
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V logickom slede vyplývajúc z úvodnej aktivity vyučujúce rozhovorom vtiahli deti do 

ďalšej aktivity, ktorá bola zameraná na poznávanie vybraných vlastností plastov 

(pevnosť, pružnosť, ohybnosť, nepriepustnosť, tvárnosť). 

Na overenie pevnosti vyzvali vyučujúce dve deti. Každé z nich malo uchopiť 

mikroténové vrecko z jednej strany a ťahať ho smerom k sebe. Týmto pokusom 

dospeli k záveru, že plasty sú pevné v ťahu. 

Na demonštrovanie pružnosti uskutočnili vyučujúce pokus s plastovou fľašou 

a plastovým téglikom od jogurtu. Jemným stláčaním prstami poukázali na 

schopnosť tohto materiálu vrátiť sa do pôvodného stavu, tvaru. 

Na pozorovanie ohybnosti plastových materiálov zvolili plastové pravítko. Aj túto 

vlastnosť si mali možnosť deti vyskúšať jeho jemným ohýbaním. 

Pri overovaní tvárnosti plastov uplatnili aktualizáciu obsahu učiva. Na overenie tejto 

vlastnosti vyvolali jedno dieťa, ktoré malo za úlohu zatlačiť plastovú fľašu nohou 

o podlahu tak, aby z nej dostali všetok vzduch. Deťom túto vlastnosť približovali 

s príkladmi zo života, a viedli ich k tomu, aby sami dopĺňali, prečo sa plastové fľaše 

takto stláčajú, kam ich v takej forme zahadzujeme a pod. 

Nepriepustnosť plastových materiálov overovali deti plastovou fľašou naplnenou 

vodou. Jednoduchou manipuláciu s fľašou (otáčaním hore dnom, pretáčaním do 

strán) deti opisovali, či sa im ruky zamočili alebo nie. Výsledok, ku ktorému sa 

dopracovali, bolo skonštatovanie, že plasty sú naozaj nepriepustné.  

Vyučujúce deti ďalej informovali, že plasty sú materiály, ktoré sa dajú tvarovať 

teplom. Touto informáciou deti motivovali k nasledujúcemu pokusu. Realizácia 

tejto aktivity prebiehala v troch skupinách. Pred samotnou činnosťou vyučujúce 

deti informovali o dôležitom, správnom zaobchádzaní s pomôckami pri 

nasledujúcom pokuse z hľadiska bezpečnosti. Na vysvetlenie postupu práce využili 

aj pripravenú prezentáciu so vstupnou inštruktážou. Úlohou detí bolo tvarovať 

plastový kvet nad plameňom sviečky (obrázok 7).  

 

Obrázok 7 Tvarovanie plastov za tepla 
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Vyučujúce počas činnosti neustále dbali na bezpečnosť pri práci, ktorá bola v tomto 

prípade veľmi dôležitá. Postup výroby spočíval v nahrievaní resp. v tvarovaní 

predpripravených výrobkov z plastovej fľaše nad sviečkou. Tým sa plast 

zdeformoval do rôznych zaujímavých tvarov. Do takto pripravených kvetín im 

pomocou lepiacej pištole vyučujúce prilepili rôzne drobné materiály ako gombíky, 

koráliky a pod (obrázok 8). 

 

Obrázok 8 Výsledný produkt tvarovania plastov 

Nadobudnuté informácie z pokusu u detí si vyučujúce overili na konci činnosti 

pomocou vopred plánovaných otázok: 

- Čo sme zistili nahrievaním plastu? 
- Čo sa s ním stalo? 

Vyučujúce z pokusu vyslovili záver, že plasty sa naozaj dajú tvarovať teplom. Na 

záver deti upozornili, aby takúto činnosť nikdy nerobili doma sami, ale len 

v prítomnosti dospelých. Za celkovú činnosť a aktivitu ich pochválili. 

ANALÝZA 

Cieľom edukačnej aktivity bolo, aby sa deti naučili skúmať a triediť odpadové 

materiály a skúmať ich vybrané vlastnosti (pevnosť, pružnosť, nepriepustnosť a 

tvárnosť plastov). Navrhnuté a uskutočnené výučbové stratégie boli primerané a 

vhodné. Mnohé činnosti boli zaujímavé, zábavné ale i poučné, s výnimkou aktivity, 

v ktorej mali deti odhadovať dobu rozloženia odpadových materiálov. Uvedená 

aktivita bola neprimeraná vzhľadom na časové údaje, ktoré v nej odzneli. Pre deti 

by boli ťažko predstaviteľné. Napriek týmto aktivitám sa celá edukačná aktivita 

niesla v téme odpadových materiálov, jednotlivé činnosti logicky za sebou 

nadväzovali.  

Vyučujúce (študentky) sa v danej téme rozhodli použiť viaceré metódy (motivačné 

rozprávanie, demonštrácia, rozhovor, vysvetľovanie, praktické manipulačné 

činnosti, pochvaly, povzbudenia, aktualizácia obsahu učiva, pozorovanie, ...)  

a formy práce, ktoré sa vhodne striedali a tak uskutočnili vyučovanie zaujímavým 

a aktivizujúcim. Deti v predškolskom veku zaujímajú činnosti, v rámci ktorých môžu 

sami niečo skúšať, manipulovať. Realizované činnosti v rámci edukačnej aktivity 
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preto hodnotíme ako vhodne zvolené s výnimkou zatrieďovania odpadov 

v sprievode básne. Aktivita bola zbytočne zdĺhavá a deti neaktívne.  

Hlavná časť edukačnej aktivity bola zameraná na skúmanie vlastností plastových 

materiálov s využitím jednoduchých vedecko-výskumných metód. Na osvojovanie 

nových poznatkov a pojmov zvolili vyučujúce pozorovanie. Do činnosti zapájali deti 

tak, aby boli v čo najväčšej možnej miere aktívne. Rovnako osvojovanie poznatkov 

neprebiehalo formou vysvetľovania zo strany vyučujúcich, ale riadeným 

rozhovorom ich viedli k tomu, aby opisovali, čo vidia, čo sa s danými plastami deje, 

aby samotné deti sformulovali závery a zovšeobecnenia. Týmto spôsobom sa 

oboznámili s vlastnosťami plastov, ako sú: pevnosť, pružnosť, ohybnosť, 

nepriepustnosť, tvárnosť tlakom a tepelná tvárnosť. V súvislosti s tým ich 

informovali o dôležitom aspekte triedenia plastov. Z nášho pohľadu by bolo 

vhodné, aby na túto tému vytvorili viac priestoru na diskutovanie a rozvíjali v nich 

tak recyklačné spôsobilosti a posilnenie pozitívneho postoja k životnému 

prostrediu. 

V závere vytvorili vyučujúce situáciu na pochopenie významu druhotného využitia 

odpadových materiálov prostredníctvom činnosti, ktorou menili význam, tvar 

a použitie plastovej fľaše. Uvedenou aktivitou mohli deti pozorovať aj ďalšiu 

zaujímavú vlastnosť plastov, akou je tepelná tvárnosť. V reáli by však nebolo 

vhodné a bezpečné, aby takúto činnosť realizovali samotné deti. Aktivitu 

hodnotíme ako zaujímavú na demonštrovanie tvárnosti materiálu, no z hľadiska 

rozvoja myslenia mohli vyučujúce dbať viac na vytvorenie diskusie, v rámci ktorej sa 

mohli s deťmi porozprávať o predpokladoch, názoroch, čo sa bude diať, ako sa plast 

zmení a či sa zmení a pod. Pozitívne hodnotíme záverečné zhodnotenie a zhrnutie 

všetkých zistení. Na záver vyučujúce deti upozornili na nebezpečenstvo, ktoré im 

hrozí, ak by danú činnosť robili doma sami. Za celkovú činnosť a aktivitu ich 

pochválili. 

ALTERÁCIA 

Podoblasť Materiály a ich vlastnosti je zameraná na poznávanie rôznych prírodných 

a technických materiálov prostredníctvom rôznych konštrukčných či 

technologických úloh. Úlohou vyučujúceho je vytvárať také situácie, v ktorých budú 

mať deti možnosť uvažovať nad prírodnými materiálmi ako produktami prírody 

a technickými ako výsledkami ľudskej činnosti. Rozhovorom, diskusiami či inými 

dialogickými metódami by sa mali dopracovať aj k problematike likvidácie plastov 

(separovanie, recyklovanie a pod.).  

Vyučujúce v edukačnej aktivite síce splnili požiadavku zaraďovania rozhovorov 

a diskusií, no nerozvíjali ich ďalej. Častokrát sa snažili mnohé veci pomenovať, 

vysloviť za deti, prípadne im odpoveď naznačovali v otázkach. Časté boli otázky 

s jednoslovnou kladnou či zápornou odpoveďou (napr.: Patria odpadky do prírody? 

Nechávate odpad v prírode? Separujete odpad? ...), ktoré ďalej nerozvíjali. 
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Odporúčame preto zaraďovanie rozhovorov na princípe B.S. Bloomovej 

taxonómie. Riadenými otázkami sa môžu dopracovať k odpovediam aj na vyššej 

kognitívnej úrovni, nie iba k odpovediam áno a nie. 

Pozitívnou skutočnosťou zo strany vyučujúcich bolo aj zaraďovanie aktivít so 

zameraním na skúmanie technického materiálu – plast – pri konštrukcii 

špecifického výrobku. Okrem toho sa z množstva vlastností, ktoré sú pre plasty 

charakteristické v činnostiach, zamerali aj na pozorovanie pevnosti, pružnosti, 

nepriepustnosti a tvárnosti plastov. Vhodnými a primeranými aktivitami (s 

výnimkou určovania doby rozkladu vybraných plastov a tvarovanie plastu nad 

sviečkou) viedli deti k pozorovaniu, skúmaniu, k vlastnej formulácii záverov, k 

rozvoju myslenia a k rozvoju manuálnych zručností. Činnosti mali zväčša zábavný až 

zážitkový charakter s edukačným obsahom. V aktivitách však absentovala 

aktualizácia obsahu učiva. Vyučujúce deťom neuvádzali, kde sa s danými 

materiálmi môžu stretnúť, ako ich môžu zužitkovať či použiť v živote tak, ako to 

uskutočnili v prípade stláčania plastov. 

Z hľadiska výchovy k bezpečnosti pri práci, ktorá je integrálnou súčasťou výchovy  a 

vzdelávania v predškolskom veku, odporúčame využívať rôzne technické 

materiály, nástroje, náradie a zariadenia, ktoré zaistia bezpečné vykonávanie 

činnosti. Teda prispôsobiť prostredie vyučovania tak, aby deti mali možnosť nielen 

aktívnej, ale i bezpečnej práce manipulácie s materiálmi, nástrojmi a náradiami. 

Na zamyslenie: 

- Opíšte princíp stratégie uplatňovania technických materiálov s 
akcentom na rozvoj komunikačných zručností. 

- Pokúste sa vytvoriť vlastnú analýzu edukačnej aktivity. 
- Navrhnite alternatívu k záverečnej praktickej činnosti. 
- Navrhnite alternatívu praktických činností so zameraním na 

skúmanie vlastností materiálov tak, aby boli maximálne činné deti.  

Poznámky: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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4 VÝUČBOVÉ  STRATÉGIE V  TECHNIKE 

Technické vzdelávanie na nižšom strednom vzdelávaní (2. stupni ZŠ) je 
uskutočňované prostredníctvom predmetu technika. Obsahové zameranie tohto 
predmetu vymedzuje aj v tomto prípade inovovaný štátny vzdelávací program, 
podľa ktorého je toto vzdelávanie viac orientované na zložitejšie činnosti 
a technológie, ako aj na samostatnú a tímovú prácu, ktoré sú z celospoločenského 
hľadiska najžiadanejšie kompetencie. Predpokladá sa, že výučbou tohto predmetu 
budú žiaci získavať a nadobúdať užívateľské zručnosti z rôznych oblastí ľudského 
života, spoznávať trh práce, že získajú príležitosť na rozvoj tvorivého myslenia a 
priestor na rozvoj vzťahu k technike (IŠVP, 2015). Prostredníctvom prakticky 
orientovaných prác majú žiaci spoznávať a využívať technické materiály, 
konštruovať, spoznávať rôzne druhy materiálov a pomôcok potrebných na 
opracovanie týchto materiálov. Okrem toho sa predpokladá, že sa naučia plánovať, 
organizovať, hodnotiť pracovnú činnosť a pracovať bezpečne. Vyučovací proces by 
mal smerovať k rozvoju týchto pracovných kľúčových kompetencií: 

- dokáže si stanoviť ciele, kriticky hodnotiť svoje výsledky a aktívne 
pristupovať k uskutočňovaniu cieľov; 

- je flexibilný, schopný zvládať inovatívne zmeny, 
- chápe princípy podnikania, zvyšuje svoje predpoklady pri podnikaní, 
- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných 

príležitostiach (Suchožová, 2014). 
Súčasťou vzdelávacieho štandardu sú tematické okruhy a tematické celky (tabuľka 
4). Podľa  svojich  podmienok  (materiálno-technických a personálno-odborných) 
môže škola v predmete technika vyučovať aj tematický celok ekonomika 
domácnosti.  

Tabuľka 4. Prehľad tematických okruhov a tematických celkov predmetu technika – 

nižšie stredné vzdelávanie (zdroj: IŠVP, 2015) 

Ročník 
Tematický okruh Technika 

 
Tematický okruh 

Ekonomika domácnosti 

5. ročník Človek a technika 
Človek a výroba v praxi 
Úžitkové a darčekové predmety 

Plánovanie a vedenie domácnosti 
Svet práce 
Domáce práce a údržba domácnosti 
Príprava jedál a výživa 
Ručné práce 
Rodinná príprava 
Pestovateľské práce a chovateľstvo 

6. ročník Človek a technika 
Grafická komunikácia v technike 
Technické materiály a pracovné 
postupy ich spracovania 
Elektrická energia, elektrické 
obvody 
Jednoduché stroje a mechanizmy 

7. ročník Grafická komunikácia v technike 
Technické materiály a pracovné 
postupy ich spracovania 
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Stroje a zariadenia v domácnosti 
Svet práce 

8. ročník Elektrické spotrebiče v domácnosti 
Technická elektronika 
Technická tvorba 
Svet práce 

9. ročník Bytové inštalácie 
Strojové opracovanie materiálov 
Tvorivá činnosť 
Svet práce 

 

O organizácii vyučovania rozhodne riaditeľ školy s prihliadnutím  na  personálno-
odborné a materiálno-technické podmienky školy. Školám sa odporúča výučbu  
tematického  okruhu  Ekonomika  domácnosti  v  rámci  povinných  hodín techniky  
realizovať  len  v  tých  ZŠ,  v  ktorých  sú  pre  vybrané  tematické  okruhy vytvorené 
vyhovujúce personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky 
(Pedagogicko – organizačné pokyny 2019/2020). 

 
Výchovno-vzdelávacie ciele vyplývajúce z týchto oblastí sú orientované na 
komplexný rozvoj osobnosti žiakov: 

- v kognitívnej oblasti osobnosti žiaka by malo v rámci technického 
vzdelávania dôjsť k rozvoju vedomostí, z oblasti materiálov a ich 
spracovania, z oblasti bezpečnosti, bezpečného správania sa, používania 
nástrojov a náradí potrebných na opracovanie daných materiálov, 
uplatňovania získaných vedomostí v praxi, rovnako aj k rozvoju 
podnikateľského myslenia a kritického myslenia v zmysle hodnotiť svoje 
výsledky a aktívne pristupovať k uskutočňovaniu cieľov, vedieť kriticky 
posudzovať dopad a dôsledky techniky a iné; 

- v oblasti manuálnych zručností by technické vzdelávanie malo smerovať 
k rozvoju a zdokonaľovaniu zručností potrebných pri práci s rôznymi 
technickými materiálmi, zručností potrebných k správnemu používaniu 
nástrojov, zariadení, k rozvoju montážnych demontážnych, 
konštruktérskych zručností a iných; 

- v postojovej rovine by vzdelanie v oblasti techniky malo smerovať k rozvoju 
názorov, postojov, vzťahov k technike, k rozvoju medziľudských vzťahov, 
pocitu zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výrobkov, k rozvoju 
postojov a hodnôt vo vzťahu k práci, vo vzťahu človeka a životného 
prostredia, vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadných úloh a pod. 

Predpokladom na napĺňanie týchto ako aj mnohých ďalších cieľov je vyučovanie, v 

ktorom majú žiaci možnosť učiť sa objavovaním, hľadaním, pátraním, skúmaním, 

manipulovaním s predmetmi, experimentovaním, kde budú objavovať nové vzťahy 

a súvislosti medzi poznanými javmi, kde sa naučia kriticky myslieť. Dôležitú úlohu v 

tomto procese zohráva vyučujúci, ktorý by mal voliť také výučbové stratégie, 
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prostredníctvom ktorých budú môcť žiaci voľne premýšľať, domýšľať, predstavovať 

si, analyzovať a uvažovať. 

5. ročník 

Človek a technika. Obsahom tohto tematického celku je, aby sa žiaci oboznámili so 

školským a pracovným poriadkom v dielni, hygienou a bezpečnosťou pri práci. 

Vyučujúci by mal vytvárať situácie, aby mali žiaci možnosť uvažovať a posudzovať 

pozitívne a negatívne vplyvy techniky na človeka, prírodu a spoločnosť.  

Človek a výroba v praxi. Zameranie tohto celku je orientované na remeslá v 

minulosti a súčasnosti. Žiaci by mali mať možnosť porovnávať ich, hodnotiť, 

zamýšľať sa nad možnosti výroby niektorých výrobkov a prezentovať návrhy 

a vyhotovenia vlastných výrobkov. 

Úžitkové a darčekové predmety. Očakávanými výstupmi tohto celku sú: zručnosti 

pri tvorbe návrhov, návodov, náčrtov, technického výkresu jednoduchého výrobku i 

darčekových predmetov. Žiaci by mali mať možnosť v čo najväčšej možnej miere 

rozvíjať svoju predstavivosť, technickú tvorivosť.  

 6. ročník 

Človek a technika. V danom celku si žiaci prehlbujú vedomosti z obdobných oblastí 

ako v 5. ročníku, k tomu sa však zaoberajú aj pojmami ako vynálezca, patent, objav. 

Grafická komunikácia v technike. Podstatou celku je, aby vyučujúci vytváral 

situácie, v rámci ktorých budú mať žiaci možnosť zisťovať rozdiely medzi 

zobrazovaním a kresbou, zamýšľať sa nad významom a uplatňovaním piktogramov, 

aby sa oboznámili so zobrazovaním telies na priemetni a s kótovaním.  

Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania. Očakávanými výstupmi v 

tomto celku sú: poznanie rôznych druhov a vlastnosti technických materiálov 

(drevo, kovy, plasty), uplatňovanie týchto materiálov v praxi, porovnávanie 

vlastností týchto materiálov, realizovanie pracovných postupov ručného obrábania, 

organizovanie a navrhovanie pracovných postupov zhotovenia výrobkov, 

používanie technickej dokumentácie, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a kritické 

hodnotenie výsledkov svojej práce. 

Elektrická energia, elektrické obvody. V danom tematickom celku sa žiaci majú 

oboznámiť s pojmami ako monočlánok, batéria a akumulátor. Pomocou stavebníc 

sa oboznamujú s prvkami jednoduchého elektrického obvodu, ktoré sa zároveň 

pokúšajú zapájať. Aj v tomto celku je dôraz kladený na bezpečnosť najmä z dôvodu 

možnosti zásahu elektrickým prúdom.  

Jednoduché stroje a mechanizmy. Očakávanými výstupmi sú poznatky žiakov 

z oblasti jednoduchých strojov, prevodov a mechanizmov v hračkách 

a v domácnosti. 
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7. ročník 

Grafická komunikácia v technike. V nadväznosti na učivo zo 6. ročníka by žiaci 7. 

ročníka mali mať možnosť riešiť úlohy, v rámci ktorých budú určovať priemety na 

výkrese, úlohy na dopĺňanie priemetov telesa na výkrese, úlohy na analyzovanie a 

hodnotenie rozdielov medzi technickým výkresom a technickou dokumentáciu a 

pod. 

Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania. Aj v tomto prípade daný 

celok nadväzuje na učivo 6. ročníka a podobne aj tu sa predpokladá zaraďovanie 

činností, prostredníctvom ktorých budú môcť žiaci experimentovať s materiálmi, 

poznávať ich vlastnosti, skúmať a navrhovať využitie daných materiálov v praxi 

s ohľadom na ich vlastnosti, navrhovať postupy vyhotovenia vlastných výrobkov 

a uskutočňovať pracovné postupy podľa technického výkresu. 

Stroje a zariadenia v domácnosti. Cieľom tohto celku je, aby sa žiaci oboznámili 

s domácimi strojmi a zariadeniami, aby uvažovali nad ich výhodami a nevýhodami a 

sami vyhľadávali informácie na ich obsluhu a údržbu, identifikovali nebezpečenstvo 

práce a pod. Očakávaným výstupom je projekt vybraného domáceho zariadenia 

(stroja). 

Svet práce. Ťažiskom tohto tematického celku je výkonový štandard: orientovať sa 

v pracovných činnostiach vybraných profesií. Očakávanými výstupmi je orientácia 

žiaka v povolaniach, na trhu práce, voľba a výber povolania. 

8. ročník 

Elektrické spotrebiče v domácnosti. Absolvovaním tohto celku sa predpokladá, že 

žiak pochopí princípy fungovania vybraných elektrických spotrebičov v domácnosti, 

vypočíta spotrebu elektrickej energie, uskutoční komparáciu nákladov na 

spotrebiče, zdôvodní výber, triedenie a likvidáciu spotrebičov a na záver uskutoční 

projekt na kúpu spotrebiča.  

Technická elektronika. Opäť v nadväznosti na učivo z nižších ročníkov sa v tomto 

tematickom celku žiaci oboznamujú s diódou v elektrickom obvode, 

a v spotrebičoch v domácnosti. Uskutočňujú práce s virtuálnou stavebnicou 

a s telekomunikačnou technikou. 

Technická tvorba. Podstatou tohto celku je, aby sa žiaci pokúsili, vytvoriť technickú 

dokumentáciu k vlastnému výrobku. 

Svet práce. Cieľom je kriticky posúdiť svoje možnosti pri voľbe budúceho povolania, 

orientovať sa v pojmoch ako hrubá a čistá mzda, zisk, podpora a pod. a navrhnúť 

plán na dosiahnutie kariérnych cieľov.  
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9. ročník 

Bytové inštalácie. V danom tematickom celku sa predpokladá, že sa žiaci 

oboznámia s možnými poruchami elektrickej inštalácie, vykurovacích systémov a 

z nich vyplývajúcich nebezpečenstiev pre človeka. Predpokladom je, aby sa žiaci 

naučili vysvetliť pravidlá správania sa pri takýchto poruchách, vyhľadávať a kriticky 

hodnotiť vyhľadané informácie o možnostiach solárnej a geotermálnej energie a 

navrhnúť možnosti šetrenia energie. 

Strojové opracovanie materiálov. Obsahové zameranie tohto celku je cielené na 

schopnosti žiakov identifikovať metódy obrábania na základe princípu obrábania a 

vysvetliť význam jednotlivých technológií pre prax. 

Tvorivá činnosť. Tento celok je obdobne ako v 8. ročníku Technická tvorba 

orientovaný na cieľ, ktorým je vytvoriť technickú dokumentáciu k vlastnému 

výrobku. 

Svet práce. Očakávanými výstupmi sú preukázané vedomosti a zručnosti 

v modelových situáciách pri vstupe na trh práce, identifikovať internetové a tlačové 

zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a podnikaní a stanoviť si kariérne 

ciele. 

Vzhľadom na charakter tematických celkov ich obsahovú náplň a špecifické ciele 

môžeme dedukovať, že technické vzdelávanie má predpoklad pre rozvoj kritického 

a tvorivého myslenia, pre prekonávanie profesijnej jednostrannosti, ohraničenosti, 

predpoklad rozvoja uvedomelej voľby povolania u žiakov, ktorá zodpovedá 

celospoločenským záujmom, ale i záujmom jednotlivcov. Má predpoklad rozvoja 

mladých ľudí k produktívnej spoločenskej a prospešnej práci, pretože žiaci majú 

možnosť učiť sa a chápať súvislosti medzi teoretickými poznatkami a technickými 

produktmi, s ktorými sa stretávajú bežne v reálnom živote. 

 

V nasledujúcich kapitolách uvádzame hospitačné videoštúdie na princípe 

metodiky AAA, uskutočnené na predmete technika v nižšom sekundárnom 

stupni. Rovnako ako v predchádzajúcich hospitáciách, aj tu bolo naším cieľom 

zistiť, aké výučbové stratégie implementoval vyučujúci v edukácii žiakov 

základných škôl.  
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4.1 Uplatňovanie učebných pomôcok, riešenie problémových úloh 

v malých skupinách  

ANOTÁCIA 

Vyučovacia hodina sa uskutočnila v 6. ročníku Základnej školy s Materskou školu sv. 
Gorazda v Nitre s počtom žiakov 10. Bola to hodina základného typu, zmeraná na 
vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, podoblasť Elektrická energia, elektrické 
obvody. Obsah vyučovacej hodiny bol koncipovaný s akcentom na výkonové 
štandardy vyplývajúce z vyššie uvádzanej vzdelávacej oblasti a podoblasti, a to: 

- zostaviť sériové a paralelné zapojenie žiaroviek na elektrickej 
stavebnici podľa schémy, 

- zapojiť diódu v priepustnom a nepriepustnom smere. 

Štruktúra vyučovacej hodiny pozostávala z úvodného privítania žiakov, kontroly 
neprítomnosti a spoločného opakovania učiva o elektrickom obvode, súčasťou 
ktorého bolo aj opakovanie schémy jednoduchého elektrického obvodu. Uvedenou 
schémou vyučujúci plynule prešiel do nového učiva, cieľom ktorého bolo 
oboznámiť žiakov so sériovým a paralelným zapojením žiaroviek v elektrickom 
obvode. Vyučujúci nové informácie spisoval a graficky znázorňoval na tabuli. Žiaci si 
znázornené informácie zapisovali do poznámok. Súčasťou preberania nového učiva 
bolo aj uplatňovanie získaných poznatkov v praktických úlohách pri práci s 
elektronickou stavebnicou. Žiaci pracovali podľa pracovného listu (obrázok 9) a 
pokynov vyučujúceho vo dvojiciach. V pracovnom liste mali 3 úlohy zamerané na 
konštruovanie sériového zapojenia žiarovky a motorčeka, paralelného zapojenia 
žiarovky a motorčeka a konštruovanie elektrického obvodu s LED diódou.  

 

Obrázok 9 Pracovný list pre žiakov 

Počas realizácie praktických úloh vyučujúci žiakov neustále kontroloval, 
individuálne k nim v prípade potreby pristupoval, činnosť usmerňoval. Výnimkou 
bola posledná úloha, riešenie ktorej nechal na žiakov bez pokynov. Vyučujúci čakal, 
kým žiaci sami zistia, akým spôsobom je potrebné zapojenie diódy. Po skončení 
poslednej činnosti si svoje zistenia o zapojení diódy zhrnuli a zapísali do zošitov. 
Vyučujúci dodatočne vysvetlil žiakom aj schematickú značku diódy. Štruktúra 
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hodiny sa končila spoločným opakovaním nadobudnutých poznatkov pomocou 
otázok a odpovedí a z vyhodnotenia činností žiakov. 

ANALÝZA  

Podstatou profesie vyučujúceho je znalosť obsahu a didaktiky vyučovaných 
predmetov. Táto vyučovacia hodina bola príkladom takejto znalosti. Hodina spĺňala 
mnohé atribúty didaktiky vyučovacieho procesu. Bola realizovaná prostredníctvom 
výučbových stratégií s akcentom na ciele, ktorých sa vyučujúci snažil pridržiavať a 
dosahovať počas celého priebehu vyučovania. Štruktúra hodiny pozostávala 
z motivačnej, expozičnej, fixačnej a diagnostickej časti. Všetky boli svojím obsahom 
vyvážené, v logickom slede za sebou usporiadané. 

V motivačnej časti vyučujúci žiakov pozdravil a po kontrole neprítomnosti 
niektorých žiakov ich oboznámil s témou hodiny (Elektrická energia, elektrické 
obvody). Pozornosť a aktivitu žiakov v tejto časti hodiny vzbudil kladením otázok 
k danej téme. Týmto spôsobom si zároveň dôkladne zopakovali zapamätané učivo z 
minulej hodiny o jednoduchom elektrickom obvode, čo prispelo k lepšiemu 
pochopeniu a systematizácií nového učiva. Vyučujúci striedal ústne a písomné 
formy opakovania (otázky a kreslenie schémy elektrického obvodu na tabuli). 
Uplatňoval aj otázky podporujúce myslenie typu: Prečo? Čo keby? Čo ak? Pri každej 
odpovedi poskytol žiakom spätnú väzbu o správnosti, či nesprávnosti odpovede.  

V nadväznosti na predošlé učivo prešiel do expozičnej časti zameranej na 
sprostredkovanie nového obsahu učiva. Vysvetľovanie nového učiva aktualizoval 
a prepájal so situáciami z bežného života. S využitím občasných otázok zapájal aj 
samotných žiakov, čím v nich vyvolal aktívnych účastníkov výkladu nového učiva. 
Dbal na správnu terminológiu svoju aj žiakov. Využíval aj znázorňovanie učiva na 
tabuli pre zdôraznenie najpodstatnejších informácií z učiva, ktoré si žiaci zapisovali 
do zošitov. V rámci sprostredkovania nového učiva uplatňoval aj vnímanie 
predmetov demonštrovaním reálnych pomôcok, ktoré s témou súviseli (baterka, 
vypínač, lampa, dióda a pod.).  Jedným z cieľov predmetu technika je nadobúdanie 
nových poznatkov prostredníctvom praktických činností. V zmysle tohto cieľa 
vyučujúci v expozičnej časti vyučovania využil aj samostatné praktické uplatňovanie 
získaných informácií s využitím modelov elektrostavebníc Boffin. Dôležité, 
vzhľadom na danú tému je poučenie o bezpečnosti pri práci s elektrickými 
spotrebičmi, ktoré vyučujúci zaradil ešte pred samotným konštruovaním 
elektrických obvodov so stavebnicami. Vzhľadom na to, že žiaci už mali skúsenosti 
s danou stavebnicou, nevyužil názorné demonštrovanie postupu konštruovania. 
Aby dosiahol stanovené ciele v plnej miere, vytvoril pre žiakov doplnkovú 
pomôckou vo forme pracovného listu. V ňom boli znázornené schémy elektrických 
obvodov, s ktorými sa v úvode hlavnej časti oboznámili. Aby dosiahol vyššiu 
pozornosť žiakov, pozmenil niektoré spotrebiče v daných schémach. V úlohe č. 1 
a 2 mali žiaci za úlohu zapojiť žiarovku a motorček a v úlohe č. 3 diódu (obrázok 10). 
Pri riešení úloh pracovali žiaci vo dvojiciach, čo viedlo k vzájomnej komunikácii, 
kooperácii. Vyučujúci do činnosti nezasahoval. Žiakov povzbudzoval, iba v prípade 
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potreby činnosť usmernil. Po vyriešení každej úlohy uplatňoval spätnú väzbu a za 
dobre vykonanú prácu ich chválil. Žiaci o takéto učenie prejavili záujem a bez 
väčších problémov zadané úlohy vyriešili bezchybne.  

 

Obrázok 10 Riešenie úlohy 1 a 2 

Súčasťou pracovného listu bola aj jednoduchá problémová úloha (č. 3) so 
zameraním na správne zapojenie diódy v obvode (obrázok 11), čo bola pre žiakov 
úplne nová informácia. Vyučujúci im k danej úlohe nezadal žiadne pokyny, žiaci 
mali samostatne zistiť problém a nájsť jeho riešenie. Zo všetkých 5 dvojíc sa 
správne a samostatné riešenie úlohy podarilo 2 dvojiciam, ktoré si pozorne prezreli 
schematickú značku diódy a na základe toho vydedukovali jej správne zapojenie. 
Ostatní žiaci túto úlohu vyriešili na druhý pokus, alebo za pomoci vyučujúceho.  

 

Obrázok 11 Zapájanie diódy do elektrického obvodu 

Z výsledku riešenia danej úlohy si vyučujúci so žiakmi spoločnou diskusiou vyvodili 
definíciu, ktorú si podobne ako ostatné zapísali na tabuľu a žiaci do zošitov. 
V závere danej činnosti požiadal žiakov o bezpečné a správne odloženie stavebníc 
na miesto a plynule prešiel k diagnostickej časti hodiny. V tejto časti vyučujúci 
znova pomocou otázok a odpovedí aktivizoval žiakov k opakovaniu a upevňovaniu 
nadobudnutých poznatkov a informácií. Uplatňoval rôzne typy otázok, či už 
zatvorené s kladnou, či zápornou odpoveďou, ale aj otázky na zapamätanie, 
porozumenie. Otázky na vyššie myšlienkové operácie nezaradil. Diagnostickú časť 
hodiny využil na slovné hodnotenie žiakov a ich práce a hodinu ukončil. Analýza 
videohospitácie preukázala, že stratégie vyučovania, ktoré použil vyučujúci v rámci 
vyučovania témy Elektrická energia, elektrické obvody, boli efektívne, čo bolo 
zjavné nielen z hlavnej expozičnej ale i fixačnej fáze vyučovacej hodiny. V hlavnej 
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časti sa efektívnosť výučbových stratégií prejavovala najmä z radosti a chuti žiakov 
pracovať so stavebnicami, ale aj zo záverečnej časti hodiny, v ktorej bez problémov 
odpovedali na všetky fixačné otázky z nadobudnutého učiva. 

ALTERÁCIA 

Vyučovacia hodina, ako to bolo v analýze uvedené, začala pozdravom 

a opakovaním učiva z predchádzajúcej hodiny bez motivácie. Z časového hľadiska je 

zrejmé, prečo vyučujúci volil takýto priebeh, ale pre rozvoj kritického a tvorivého 

myslenia je potrebné uplatňovať prvky motivácie najmä na vzbudenie vnútornej 

motivácie, ktorá vyvoláva prirodzenú zvedavosť, túžbu po poznávaní a učení.  

Navrhujeme preto zaradenie jednoduchej problémovej úlohy, napr. obrázok 

s nesprávne zapojeným elektrickým obvodom, ktorého dômyselnou analýzou 

(uplatnenie B.S. Bloomovej taxonómie) sa vyučujúci so žiakmi dopracuje k vyšším 

úrovniam učenia sa (je elektrický obvod na obrázku správne zapojený, ak nie prečo, 

čo by navrhli, akú opravu zmenu, ako by doň pridali (zapojili) ďalší spotrebič a pod). 

Alebo uplatnenie názorného motivačného prvku (v tomto prípade spotrebiča, 

napr.: diódu alebo 2 žiarovky) súvisiaceho s preberaným učivom a znova 

v nadväznosti na daný spotrebič viesť žiakov k diskusii s uplatnením B. S. Bloomovej 

taxonómie (vedia daný spotrebič pomenovať, poznajú jeho význam, použitie, akým 

spôsobom ho môžu zapojiť do elektrického obvodu, čo si myslia, čo sa stane, ak ho 

zapoja nesprávne, môžu si to overiť prakticky?). 

Formy opakovania, ktoré vyučujúci zvolil v úvode a závere hodiny, boli rovnaké, 

teda hromadné. V takýchto situáciách sa stáva, že do opakovania sa nezapoja všetci 

žiaci. Aj napriek snahe vyučujúceho vyvolať k odpovedi aj ostatných žiakov bolo 

zrejmé, že im táto hromadná forma opakovania učiva nevyhovovala, žiaci mali 

problém s vyjadrením svojho názoru pred celou triedou. Pre zaujímavosť ale 

aj dynamickosť hodiny, a tým aj rozvoj myslenia každého žiaka, navrhujeme 

kombinovať formy práce žiakov v každej časti vyučovacej hodiny. V úvodnej časti by 

sme preto navrhli zaradiť individuálne písomné opakovanie niektorých otázok, 

napr. opakovanie schémy elektrického obvodu do zošitov. Prípadne, v záverečnej 

časti by sme navrhli opakovanie v 4-5 členných skupinách s uplatnením pojmovej 

mapy (uplatňovanie metód kritického myslenia). Rozvoj kritického myslenia je 

možný viacerými metódami, v tomto prípade by sme navrhli použiť pojmovú mapu 

v zmysle fixácie a systematizácie nadobudnutých poznatkov o elektrickom obvode.  

Hodnotenie aktivít prebiehalo len zo strany vyučujúceho. Odporúčali by sme 

zapájať do hodnotenia aj samotných žiakov. Vyučujúci v závere mohol viesť so 

žiakmi krátky rozhovor cielenými otázkami na zistenie, čo sa žiakom na hodine 

podarilo, čo nie, či sa dozvedeli niečo nové, prípade si mysleli, že niečo funguje ináč 

a teraz sa presvedčili o opaku, resp., čo by sa z danej oblasti ešte chceli dozvedieť 

a pod. Spätná väzba od žiakov pomáha nielen im samotným v rozvoji, v 

presadzovaní svojho názoru, kritického myslenia vo vzťahu k sebe samému, ale 
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napomáha to aj samotnému vyučujúcemu v hodnotení jeho práce a efektívnejšej 

príprave na ďalšiu hodinu. 

Na zamyslenie: 

- Charakterizujte prvky stratégie uplatňovanie učebných pomôcok. 
- Charakterizujte prvky stratégie práca v malých skupinách. 
- Navrhnite metódu problémového výkladu. 
- Navrhnite problémovú motiváciu. 

Poznámky: 
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4.2 Rozvoj užívateľských zručností  pri práci v  malých skupinách  

ANOTÁCIA 

Vyučovacia hodina bola realizovaná so žiakmi 6. ročníka. Výučbové stratégie 

vyučujúceho boli v súlade s výkonovými štandardami z podoblasti Elektrická 

energia, elektrické obvody zo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 6. ročník 

základných škôl. Hlavným cieľom vyučovacej hodiny bola konštrukcia modelu 

vozidla na solárny pohon podľa návodu (obrázok 12). 

 

Obrázok 12 Model solárneho vozidla 

Na dosiahnutie stanoveného cieľa zvolil vyučujúci nasledovnú štruktúru vyučovacej 

hodiny: motivačná časť, expozičná a diagnostická časť. Fixačná časť bola na úkor 

expozičnej časti vynechaná. Vyučujúci plánoval a uskutočňoval situácie tak, aby 

mali žiaci dostatok času na realizáciu, ako aj overenie funkčnosti modelu, čo je 

dôležitým predpokladom stratégie rozvoja užívateľských zručností. 

Vyučujúci navodil v úvode hodiny veľmi príjemnú atmosféru. Pozornosť a záujem 

žiakov o činnosť zvýšil motivačnou demonštráciou názornej ukážky hotového 

modelu a jeho funkčnosti. Žiaci prejavili veľký záujem o činnosť, ktorý vyučujúci 

umocnil informáciou, že na záver si funkčnosť vozidiel vyskúšajú všetci vonku na 

ihrisku. To žiakov veľmi nadchlo. 

V hlavnej, teda expozičnej časti, vyučujúci vyvolal žiačku, ktorá ostatým 

spolužiakom rozdala stavebnice s potrebnými náradiami na montovanie. Ešte pred 

samotnou konštrukčnou činnosťou vyučujúci stanovil pravidlá a zásady bezpečnej 

práce: 

- je potrebná zvýšená pozornosť, tak aby nestratili žiaden diel, pretože 
sú veľmi malé, na rozdiel od stavebníc, s ktorými bežne pracujú, 
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- súčasťou stavebníc sú návody síce v čínštine, ale pracovať mali podľa 
čítania inštrukcii z obrázkov, 

- zároveň ich upozornil aj na isté úskalia, ktoré môžu v práci prekážať, 
rovnako aj to, ako ich majú riešiť. 

Žiaci pri montovaní modelov pracovali vo dvojiciach, podľa návodu (obrázok 13).  

 

Obrázok 13 Montovanie solárneho vozidla pomocou foto návodu 

Vyučujúci zostával v úlohe poradcu, do činnosti zasahoval iba v prípade potreby, ak 

si žiaci s niečím nevedeli poradiť. Žiaci pracovali samostatne bez väčších problémov. 

Počas činnosti pomocou otázok zisťoval úroveň vedomostí žiakov z tematického 

celku základy konštruovania. 

Na záver hodiny si žiaci overili funkčnosť modelov, tak ako im to v úvode sľúbil 

vyučujúci. Vyskúšali si ich na školskom dvore aj v rámci rýchlostnej súťaže solárnych 

vozidiel. Po skončení súťaže vyučujúci vyhodnotil hodinu ako výbornú. 

ANALÝZA 

Cieľ vyučovacej hodiny bol zameraný na konštrukciu modelu vozidla podľa návodu. 

Uvedený cieľ bol prierezový, orientovaný na aplikáciu poznatkov z oblasti Elektrická 

energia, elektrické obvody a z oblasti Domáce práce a údržba domácnosti. 

Vyplývajúc z výkonových štandardov pre danú oblasť by mali žiaci dokázať: 

- zostaviť model podľa návodu, plánu,  
- uskutočniť montáž modelu, 
- overiť funkčnosť modelu, nahrnúť vlastné skúmanie funkčnosti. 

Na uskutočnenie daných výkonových štandardov môže vyučujúci uplatňovať práce 

so stavebnicami či rôzne konštrukčné a manipulačné činnosti na rozvoj 

užívateľských zručností.  

Vyučovacia hodina mala praktický a zážitkový charakter. Vyučujúci v rámci 

motivačnej časti využil rozprávanie, teda slovne žiakom priblížil cieľ hodiny, ktorým 

bolo montovanie solárneho vozidla. Aby záujem žiakov o vyučovanie umocnil, 

použil aj názornú ukážku cieľového modelu, k akému sa konštrukciou mali žiaci 

dopracovať. Aj keď téma solárnych panelov je zaradená vo vyučovaní techniky vo 
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vyšších ročníkoch, vyučujúci žiakom stručne a primerane vysvetlil princíp pohybu 

kolies v solárny vozidle. Ten spočíva v tom, že ak na solárny panel dopadne priame 

slnečné svetlo, tak sa začnú točiť kolesá na solárnom modeli vozidla. O tom, že 

daná problematika žiakov zaujala, svedčí aj skutočnosť, že hneď sa sami začali 

zaujímať, navrhovať a skúmať funkčnosť modelu vozidla vplyvom umelého 

osvetlenia. V učebni vládol smiech a dobrá nálada. Následne vyzval jednu žiačku, 

ktorá rozdala pomôcky ostatným spolužiakom. Vyučujúci zvolil prácu vo dvojiciach, 

ktorá mala byť predpokladom rozvoja spolupráce, kooperácie, vzájomnej 

komunikácie a tolerancie. Pred samotnou činnosťou žiakov hromadne informoval 

o možných úskaliach pri konštruovaní, poznanie ktorých im činnosť uľahčilo. 

Informoval ich aj o niektorých častiach stavebnice. Pracovnému návodu nevenoval 

veľkú pozornosť, nakoľko predpokladal, že obrázky v návode sú natoľko výstižné, že 

žiaci zvládnu konštruovanie pomocou ich čítania.  

Žiaci počas činnosti pracovali vo dvojiciach, vyučujúci k nim individuálne pristupoval 

a činnosť neustále kontroloval, radil a usmerňoval. Zároveň neustále umožňoval 

žiakom, aby si overili správnosť svojho konštruovania porovnaním so vzorovým 

modelom vozidla, ktorý vyučujúci využil už v motivačnej časti hodiny. 

Na záver aktivity si žiaci funkčnosť skonštruovaných modelov overovali tak, že ich 

umiestňovali na priame slnečné svetlo pri okne. V danej chvíli vyučujúci využil 

priestor na rozvoj technického myslenia a zisťoval úroveň vedomostí žiakov 

z  tematického celku základy konštruovania. Otázky formuloval tak, aby sa žiaci 

dopracovali k vysvetľovaniu. 

Na záver si hotové modely, tak ako im to sľúbil, overovali vonku v priestoroch 

školského areálu, kde uskutočnili preteky solárnych vozidiel (obrázok 14). 

 

Obrázok 14 Overovanie funkčnosti modelu solárneho vozidla 

ALTERÁCIA 

Podstata vyučovacieho predmetu technika spočíva v rozvoji kognitívnej, ale 

rovnako aj psychomotorickej oblasti osobnosti žiaka. Na mnohých školách je však 

v súčasnosti zlý stav interiéru učební a dielní, nedostatok materiálu na praktické 

činnosti. Vyučujúci musí byť preto veľmi vynaliezaví vo vyhľadávaní adekvátnych, 
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alternatívnych činností, ktorými by dosahoval rozvoj osobnosti žiakov a plnenie 

výchovno-vzdelávacích cieľov aj napriek nepriaznivým materiálnym či priestorovým 

podmienkam. Preto zaradenie aktivity so zameraním na konštruovanie modelu 

vozidla na solárny pohon považujeme za vhodnú alternatívu na rozvoj montážnych 

zručností žiakov. Model vozidla vniesol do vyučovania radosť, zážitok 

a predovšetkým chuť pracovať. Činnosť zaujala nielen chlapcov, ale i dievčatá.  

Aktivita bola zameraná na to, aby žiaci dokázali: 

- spolupracovať pri konštrukcii modelu, 
- zostaviť model podľa návodu, plánu,  
- kriticky analyzovať obsah ilustrácií v návode, 
- uskutočniť montáž modelu, 
- overiť funkčnosť modelu, nahrnúť vlastné skúmanie jeho funkčnosti. 

Vyplývajúc zo stratégií vyučovania, ktoré vyučujúci uskutočnil možno usudzovať, že 

uvedené ciele sa mu podarilo splniť v plnej miere. Žiaci pracovali so stavebnicou 

podľa návodu a v závere po dokončení montáže vozidla mali možnosť overiť si jeho 

funkčnosť nielen v triede, ale aj netradične na školskom ihrisku. Činnosť bola teda 

vhodne zameraná na rozvoj užívateľských (manuálnych, montážnych) zručností.  

V zmysle komplexného rozvoja osobnosti by však zaraďovanie metód praktických 

činností nemalo eliminovať zaraďovanie metód na rozvoj kognitívnej stránky.  

Odporúčame preto vytvárať situácie na rozhovory či diskusie počas praktických 

činností (ak to daná činnosť umožňuje) k téme, alebo o informáciách, ktoré s ňou 

úzko súvisia. V tomto prípade mohol vyučujúci využiť motivačnú metódu 

aktualizácie obsahu učiva a priblížiť učivo žiakom príkladmi zo života. Diskusiou 

alebo rozhovorom by tak umožnil, aby do obsahu učiva sami dopĺňali informácie, 

ktoré z danej oblasti majú (napr. na akých miestach videli solárne panely; čo si 

myslia, za akým účelom tam tie solárne panely boli; prečo sa volajú solárne a pod.) 

aspoň okrajovo. V nadväznosti na túto problematiku mohol nadviazať rozhovor 

o súvisiacich povolaniach a informovať žiakov o zmenách a vývoji techniky 

a aktuálnych požiadavkách trhu práce. Odporúčame vytvárať diskusie so žiakmi 

o profesiách, ktoré súvisia s témou solárnych panelov alebo profesiách, ktoré si 

vyžadujú vykonávanie takých konštrukčných manuálnych činností, aké práve 

vykonávali s modelom vozidla. V diskusiách je možné sa zamerať aj na zisťovanie 

názorov a vzťahov žiakov k profesiám vo vzťahu k ich osobnostným rysom. 

Predpokladom čo najlepších učebných výsledkov je hodnotenie činností, ktoré je 

základom ďalšieho rozvoja nielen žiakov, ale aj vyučujúceho. Odporúčame, aby 

vyučujúci zaradil aspoň krátky rozhovor či metódu otvorených otázok a nasmeroval 

odpovede žiakov k sebahodnoteniu kvality a výsledku svojej činnosti.  

Na zamyslenie: 

- Navrhnite uplatnenie dialogických metód v danej téme. 
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- Charakterizujte princíp stratégií užívateľských zručností a práce v 
malých skupinách. 

- Navrhnite záverečné vyhodnotenie činnosti s akcentom na 
uplatnenie sebahodnotenia žiakov. 

- Uskutočnite vlastnú analýzu expozičnej časti. 

Poznámky: 

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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4.3 Rozvoj užívateľských zručností, zodpovednosti za kvalitu 

výsledku práce pri uplatňovaní technických materiálov, nástrojov, 

náradia  

ANOTÁCIA 

Vyučovacia hodina sa uskutočnila v 6. ročníku základnej školy Radošina v školskej 

dielni. Na hodine boli zúčastnení iba chlapci. Obsah vyučovacej hodiny vychádzal zo 

vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, z podoblasti Technické materiály 

a pracovné postupy ich spracovania. Cieľom vyučovania bolo:  

- rozlíšiť základné druhy plastov, 
- vykonať jednoduchý experiment na porovnanie vybranej vlastnosti 

materiálu, 
- zrealizovať na výrobku vybrané pracovné postupy ručného obrábania 

plastov. 

Vyučujúca žiakov v úvode informovala o cieli výučby, ktorým bolo dokončiť 

a opracovať výrobok z predchádzajúcej hodiny (obrázok 15) a vyskúšať si prácu 

s termoplastom a termosetom. Žiakov aktivizovala pomocou rozhovoru, ktorým 

zisťovala ich zapamätané poznatky o termoplastoch a termosetoch 

(reaktoplastoch). V nasledujúcej hlavnej časti, ktorá mala praktický charakter,  bolo 

úlohou žiakov skúmať ohýbanie vzoriek termoplastov a termosetov pomocou variča 

a na základe tohto skúmania dokončiť rozpracovaný výrobok z predchádzajúcej 

hodiny.  

 

Obrázok 15 Ukážka produktov z termoplastu a termosetu  

Môžeme konštatovať, že na vykonanie praktickej činnosti mali dostatok priestoru 

ako aj potrebné a bezpečné náradie. Činnosť pozostávala z pracovných úkonov, ako 

meranie, pílenie, brúsenie, vŕtanie a následne tvarovanie plastu za tepla. Vyučujúca 

po celý čas činnosť žiakov usmerňovala, kontrolovala jednotlivé pracovné operácie 

a dbala na bezpečnosť pri práci. Praktická činnosť bola časovo náročnejšia. Ako to aj 

vyučujúca v úvode hodiny naznačila, žiaci svoju prácu nestihli dokončiť. Na záver ich 

informovala o pokračovaní práce nabudúce a požiadala ich, aby začali realizovať 
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poriadok nielen na svojom pracovnom mieste, ale aj v jeho okolí. Za prácu im 

poďakovala a hodinu ukončila. 

ANALÝZA 

Cieľom vyučovacej hodiny bolo: 

- aby sa žiaci naučili identifikovať rozdiel medzi termoplastom 
a termosetom, 

- aby skúmali tvarovanie plastov za tepla, 
- aby si rozvíjali zručnosti pri ručnom obrábaní plastov. 

V snahe splnenia uvedených cieľov vyučujúca uskutočnila hodinu, ktorá mala 

praktický charakter a ktorej štruktúra pozostávala z úvodnej a expozičnej časti. Aj 

napriek tomu, že svojím hlasom pôsobila dosť autoritatívne, v triede vládla 

príjemná atmosféra, žiaci pracovali uvoľnene. 

V úvode hodiny žiakov nemotivovala, iba prostredníctvom rozprávania ich 

informovala o úlohách, ktoré sa pokúsia počas hodiny uskutočniť, a to: 

1. dokončiť a opracovať rozpracovaný výrobok z minulej hodiny. Vyučujúca 
žiakom zároveň naznačila, že to bude činnosť časovo náročná 
a predovšetkým zdĺhavá a z tohto dôvodu si výrobky možno nedokončia 
ani na danej hodine;  

2. vyskúšať si, či pracujú s termoplastom, či termosetom. 

Poznámka: Vhodnejšie by bolo použiť nasledovné rozdelenie plastov: 

- Plastoméry (termoplasty) účinkom tepla sa stávajú tvarovateľné. Po 
ochladnutí  tvrdnú. Proces je opakovateľný. 

- Duroméry (termosety, reaktoplasty) po ohriatí sa prechodne stávajú 
tvarovateľné. Po  vychladení strácajú svoju plastickosť. Ďalším ohriatím sa 
ich tvar už nemení. 

- Elastoméry (kaučuk, guma) vyznačujú sa mimoriadnou pružnosťou 
a malou tvrdosťou (Stofira, 2019). 

V nadväznosti na túto informáciu sa vyučujúca pokúsila zopakovať so žiakmi 
nadobudnuté poznatky z predchádzajúcej hodiny. Prostredníctvom otázky zisťovala 
úroveň analýzy od žiakov, a teda, či vedia posúdiť, aký je rozdiel medzi 
termoplastom a termosetom. Odpovede žiakov usmerňovala, opravovala 
a dopĺňala až sa dopracovali k informácii, že termoplasty sa dajú ohýbať 
pomocou tepelného zdroja, napr. pomocou variča. Termosety si však nevysvetlili. 
Daný rozhovor ďalej nerozvíjala, skôr sa zamerala na viacnásobné opakovanie 
cieľov hodiny. Vyučujúca počas celej hodiny dávala veľmi málo priestoru na 
samotný prejav žiakov, volila zväčša monologické rozprávanie. 

Znova im zopakovala, čo bude ich druhou úlohou, a teda overiť, či pracujú 

s termoplastom alebo termosetom a podľa toho zvolia ďalší pracovný postup. 

V prípade, že budú pracovať s termoplastom, ich úlohou bude ohýbať daný plast 
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tak, že sa dopracujú k obuváku. V prípade, že budú pracovať s reaktoplastom, 

výsledkom ich činnosti by mal byť vešiak, ktorého jedna časť bude pozostávať z 

termoplastu. Vyučujúca tento výklad vhodne doplnila o demonštrovanie vzorových 

výrobkov, čím si žiaci mohli vytvoriť konkrétnu predstavu o výslednom produkte. 

Pred samotnou činnosťou žiakov usmernila, terminologicky správne zadefinovala 

postupy práce, ktoré mali uskutočniť. Vyučujúca zvolila vstupnú inštruktáž, v rámci 

ktorej žiakom jasne a zrozumiteľne vysvetlila, s akými nástrojmi budú realizovať aké 

zmeny na výrobkoch.  

Plynule prešla k plneniu 2. úlohy - skúmanie druhu plastu. Na toto overenie mala 

pripravené vzorky plastov, ktoré žiakom nepomenovala. Následne vyzvala dvoch 

žiakov, ktorým stručne vysvetlila, ako majú pri činnosti postupovať. Pre zaistenie 

bezpečnosti pri práci zvolila ohýbanie plastov nad varičom. Úlohou žiakov bolo 

pomocou kliešťov nahrievať plasty nad varičom a skúsiť, či sa následne budú dať 

ohýbať (obrázok 16).  

 

Obrázok 16 Skúmanie vlastností termoplastov a termosetov nad varičom 

Vyučujúca si neoverila, či ju žiaci počúvajú, či veda, čo majú robiť. Aj z tohto dôvodu 

môžeme predpokladať, že práve preto sa jeden žiak rozhodol plastovú vzorku 

ohýbať voľne mimo variča, za čo ho vyučujúca mierne zvýšeným hlasom 

napomenula. Pri častom opakovaní toho, čo budú robiť, zabúdala na používanie 

správnej terminológie (napr.: plast sa bude „ohýňať“). Namiesto toho, aby si 

overila, či žiaci rozumejú zadaniu a vedia ako majú postupovať, im ho niekoľkokrát 

zopakovala, čo pôsobilo únavne a zaťažujúco. Medzitým vyzvala ostatných žiakov, 

aby začali pracovať na dokončovaní rozpracovaných výrobkov. Daná aktivita bola 

zaujímavá, avšak neefektívna z niekoľkých dôvodov: 

- zo zadania vyplývalo, že ak zistia, s akým plastom pracujú, podľa toho 
budú voliť ďalší pracovný postup. Daná aktivita preto mala byť 
zaradená už na predchádzajúcej hodine, alebo v úvode aktuálnej 
hodiny, kde by vyučujúca žiakom náhodne rozdala vzorky plastov, 
ktoré by nad varičom ohrievali a zisťovali, či ide o termoplast alebo 
reaktoplast. Na základe tohto zistenia mali pokračovať. V tomto 
prípade to bolo zbytočné, keďže žiaci už produkty mali rozpracované. 
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- vyučujúca aktivitu vôbec nevyhodnotila, ostatní žiaci sa nedozvedeli 
výsledok, k akému sa pri ohýbaní plastov dopracovali;  

Akonáhle vyvolaní žiaci, ktorí ohrievali vzorky plastov nad varičom, činnosť 

dokončili, pridali sa k ostatným a rovnako pokračovali v práci na výrobe obuváku. 

Počas pracovnej činnosti vyučujúca k všetkým žiakom pristupovala individuálne, 

činnosť usmerňovala a v prípade nesprávnej manipulácie či pracovného postupu ich 

opravila a názorne demonštrovala správnu manipuláciu.  

Po dokončení prvej časti úlohy (vyrezanie tvaru a opílenie hrán), vyučujúca činnosť 

prerušila, aby sa ubezpečila, že ju žiaci počúvajú. Slovne im priblížila ďalšie 

pracovné postupy (upnutie plastu a vyvŕtanie otvoru na zavesenie obuváku a jeho 

dočistenie pilníkom), (obrázok 17 a 18).  

  

Obrázok 17 a 18 Výroba produktov z termoplastov a termosetov v školskej dielni 

Žiaci, ktorí výrobok stihli opracovať podľa zadania, mohli v závere pokračovať 

tepelným tvarovať produktu do požadovaného tvaru. Aj v tejto časti vyučujúca 

zvolila rozprávanie, ktorým žiakov inštruovala, ako majú pri tvarovaní postupovať 

tak, aby to bolo bezpečné a výsledok ich práce bol kvalitný.  

 

Obrázok 19 Využitie tvárnosti plastových materiálov pri výrobe produktov 

Jediným negatívom v tejto časti bolo, že vyučujúca viedla žiakov k tvarovaniu plastu 

bez ochranných rukavíc, pričom mohlo dôjsť k popáleniu (obrázok 19). Ako to sama 

vyučujúca v ukážke uvádza, rukavice nepoužila kvôli tomu, aby na produkte 

nezostávali otlačky. Avšak je množstvo rukavíc, ktoré by sa použiť dali a kvalite 

výsledku by nijako neuškodili. Vzhľadom na obmedzený čas vyučovacej hodiny bola 

vyučujúca nútená činnosť žiakov prerušiť. Zhrnula, aké činnosti ich čakajú na 
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budúcu hodinu a vyzvala ich k upratovaniu náradia podľa zoznamov, ktoré mali ako 

súčasť pracovných stolov, ale činnosti žiakov nevyhodnotila. Úplne na záver len 

skonštatovala, že hodina sa skončila a žiakom poďakovala za prácu a upozornila ich 

na hygienu rúk po práci. 

ALTERÁCIA 

Obsah predmetu technika predstavuje neodmysliteľnú súčasť výchovno-
vzdelávacieho procesu z dôvodu, že dopĺňa všeobecné vzdelanie o dôležitú zložku 
potrebnú pre uplatnenie jedinca na trhu práce.  Prostredníctvom tohto predmetu 
majú žiaci možnosť rozvíjať si svoje myslenie a zručnosti potrebné pre výkon 
rôznych povolaní v neskoršom období. Pozitívne preto možno posudzovať priebeh 
edukačného procesu v duchu rozvoja užívateľských zručností pri práci s technickými 
materiálmi, nástrojmi a náradiami.  
Dôležitým predpokladom nácviku či zdokonaľovania zručností je dostatok času, 
priestoru ako aj potrebného materiálneho či náraďového vybavenia na výkon 
činnosti. Od nich závisí nielen kvalita riadenia edukačného procesu, ale aj 
uskutočňovanie vhodných stratégií výučby. Neoddeliteľnou súčasťou nácviku 
a zdokonaľovania zručností sú aj motivačné metódy, ktorými vyučujúca žiakov 
motivuje ako aj metódy demonštračné, ktorými predvádza správnu manipuláciu či 
pracovný postup. Odporúčame preto: 

- zaradenie motivačných prvkov v úvodnej časti hodiny. Pre krátkosť 
času (aby ho bolo viac na praktickú časť) sa ako najúčinnejšia metóda 
motivácie javí motivačný rozhovor. Vyučujúca mohla namiesto 
monologického rozprávania aktívne zapojiť žiakov do rozhovoru 
poukazujúc na prepojenosť už nadobudnutých poznatkov, zručností 
s profesiami, v ktorých sú dané zručnosti potrebné. Rozhovorom 
mohla zisťovať nielen to, či si pamätajú rozdiel medzi termoplastom a 
termosetom, ale aj či tento rozdiel vedia vysvetliť, či tento poznatok 
vedia aplikovať, prípadne navrhnúť iné overenie na skúmanie 
vlastností a pod.; 

- zaradenie demonštrovania správnych technických postupov. 
Priebežnú inštruktáž, ktorú vyučujúca zvolila, aby žiakov informovala 
o postupe práce, mohla doplniť o názorné predvádzanie správnej 
manipulácie s náradím i jeho používania. Priebežne mohla vyvolávať 
žiakov, aby si to skúšali pod jej dozorom, a tak by získala spätnú 
väzbu, ako tieto činnosti zvládajú, ako pochopili jej inštrukcie; 

- zaradenie dialogických metód. Podstatnú časť hodiny tvorila 
praktická časť. Činnosť bola zameraná na tvorenie podľa vzoru, 
predlohy. No i napriek tomu v nej mohli byť použité viaceré dialogické 
metódy, ktorými by vyučujúca vytvorila priestor na prejavenie sa 
žiakov napríklad v závere; 

- zaradenie záverečného hodnotenia. Záverečná časť býva vo 
vyučovacej hodine s prevahou praktických činností orientovaná na 
kontrolu a hodnotenie výsledných výrobkov, k akým sa žiaci 



83 

 

dopracovali a hodnotenie celkovej práce žiakov. Podstatou 
hodnotenia je porovnanie dosiahnutých výsledkov s určenými 
požiadavkami. V tomto prípade to mohol byť vzorový výrobok, 
k akému sa mali žiaci dopracovať. Keďže v tomto prípade činnosť žiaci 
dokončiť nestihli, nebolo teda možné takéto hodnotenie uskutočniť. 
V takomto prípade mohla vyučujúca voliť hodnotenie v duchu 
zhrnutia čo robili, čo sa naučili, čo robili správne, s čím mali problémy, 
ťažkosti. Cieľom je však poukázať aj na to, čo robili nesprávne, aby si 
neosvojovali nesprávne zručnosti. V tom prípade je dôležitým 
predpokladom aj uplatňovanie povzbudzovania žiakov, akým 
spôsobom si dané nedostatky môžu zlepšiť a tak ich stimulovať 
k ďalšej praktickej činnosti. Vo vzťahu k rozvoju kritického myslenia sa 
snažíme v rámci hodnotenia vytvárať návyky sebahodnotenia 
u žiakov. Ako sme už v kapitole 3.1 uviedli, spätná väzba od žiakov 
pomáha nielen im samotným v rozvoji, v presadzovaní svojho názoru, 
ale pomáha to aj samotnému vyučujúcemu v hodnotení jeho práce a 
efektívnejšej príprave na ďalšiu hodinu. 

 

Na zamyslenie: 

- Vysvetlite princípy stratégie rozvoja užívateľských zručností. 
- Vysvetlite princípy stratégie uplatňovania technických materiálov, 

nástrojov a náradia.  
- Vysvetlite princípy stratégie rozvoj zodpovednosti za kvalitu 

výsledku práce. 
- Navrhnite zaradenie motivačných prvkov na princípe rozvoja 

komunikačných zručností žiakov. 
- Navrhnite priebeh záverečnej časti s akcentom na uplatnenie 

sebahodnotenia žiakov. 

Poznámky: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ZÁVER  

Požiadavka rozvoja kritického myslenia už v súčasnej dobe nie je ničím nová. Je 

zdôrazňovaná najmä z dôvodu opakovaných neúspechov žiakov v medzinárodných 

meraniach vedomostí, zručností OECD PISA, TIMSS. Z tohto dôvodu sa schopnosť 

kriticky myslieť stala jedným z hlavných cieľov aj v oblasti výchovy a vzdelávania 

technicky orientovaných predmetov. Problém, ktorý však zostal nevyriešený je 

absencia metodických materiálov, ktoré by učiteľom ale aj študentom budúcim 

učiteľom pomohli v rozvoji kritického myslenia detí a žiakov. Doposiaľ nevznikol 

žiaden metodický materiál, prostredníctvom ktorého by učitelia a študenti mali 

možnosť naberať poznatky z danej oblasti, inšpirácie na plánovanie výučby 

s využitím metód podporujúcich stratégie kritického a tvorivého myslenia v 

technických predmetoch. 

Z tohto dôvodu si autori tejto vysokoškolskej učebnice dali za cieľ vytvoriť 

publikáciu, ktorá má slúžiť učiteľom, ale aj študentom v pregraduálnej príprave ako 

pomôcka pri rozvoji zručností potrebných pri plánovaní a realizovaní výučby 

technických predmetov s akcentom na rozvoj kritického a tvorivého myslenia u detí 

a žiakov. Učebnica ponúka možnosti ako zvyšovať kvalitu výučby v duchu 

aktuálnych požiadaviek spoločnosti. Je určená všetkým, ktorí hľadajú nové 

možnosti riešenia dynamiky výučby, zaraďovania takých metód a foriem práce 

prostredníctvom ktorých, budú v maximálnej možnej miere aktívne deti a žiaci. 

Učebnica zahŕňa inšpirácie, ako do pracovnej výchovy a predmetu technika 

zaraďovať jednoduché pokusy, experimenty, ako rozvíjať vnútornú motiváciu detí 

a žiakov, ich vzťah k práci a manuálnym činnostiam zdôrazňovaných v školských 

dokumentoch. Je určená predovšetkým študentom a učiteľom, v záujme ktorých je 

odpútať sa od tradičného vzdelávania technických predmetov na princípe tvorenia 

podľa vzorového výrobku učiteľa.  

Veríme, že táto učebnica prinesie mnohým nový pohľad na podstatu technických 

predmetov a bude ich viesť k rozvoju vlastnej tvorivej práci a k rozvoju poznania 

detí a žiakov. 
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