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1 AKTUÁLNY STAV TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA NA 

ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 

Vývoj školstva na Slovensku za posledných takmer tridsať rokov a transformačný 

proces výchovy a vzdelávania prešiel niekoľkými zásadnými zmenami. Výrazný vplyv 

na charakter edukačných procesov má vždy politické prostredie v ktorom sa realizujú. 

Prvá zmena obsahu technického vzdelávania po roku 1989 sa uskutočnila z dôvodu 

zrušenia ideologického režimu školstva. Druhú veľkú zmenu priniesol projekt 

Milénium, ktorý mal slúžiť ako ideové východisko pri koncipovaní novej legislatívy. 

Tretím krokom smerom k veľkej zmene a dôvodom kurikulárnej reformy 2008 bolo 

celoeurópske reformné úsilie začiatku 21.storočia.  

 

Obrázok 1 Rámcový učebný plán pre nižšie stredné vzdelávanie 

 

Najväčšou zmenou vo vyučovaní predmetu po roku 2008 bola zmena názvu 

predmetu technická výchova na technika a redukcia počtu povinných vyučovacích 

hodín (Obrázok 1). Tento stav technického vzdelávania na základných školách vyvolal 

diskusiu odbornej verejnosti. Vznikla požiadavka posilniť prírodovedné a technické 

predmety. Vzhľadom na vzniknutú situáciu v roku 2013 Štátny pedagogický ústav 

zverejnil návrh nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materskú školu a 
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inovované štátne vzdelávacie programy pre prvý a druhý stupeň základnej školy. Tieto 

návrhy mali byť definitívne schválené až po verejnej diskusii. Pozitívnym krokom bola 

navrhovaná už vyššia časová dotácia vyučovacích hodín pre vzdelávacie oblasti Človek 

a svet práce, konkrétne pre predmet technika.  

Avizovaná zmena MŠVVaŠ SR našla reálnu podobu v inovovanom Štátnom 

vzdelávacom  programe (pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0) pre  druhý stupeň 

základnej školy s platnosťou od 1. septembra 2015. 

Inovácia priniesla väčšiu a logickejšiu nadväznosť jednotlivých učebných prvkov a 

štruktúru výkonových štandardov. V skladbe vyučovacích predmetov na 2. stupni 

základných škôl (ZŠ) boli odstránené vyučovacie predmety svet práce vo vzdelávacej 

oblasti Svet práce a ponechaný predmet technika. Pôvodný učebný predmet svet práce, 

ochrana životného prostredia bol zaradený medzi voliteľné predmety s možným 

využitím časovej dotácie disponibilných hodín v rámcovom učebnom pláne.  

V súčasnosti sa predmet technika vyučuje podľa rámcových učebných plánoch (RUP 

2015) vo všetkých ročníkoch 2. stupňa ZŠ 1 hodinu týždenne (Obrázok 1). Zarážajúce 

je zaradenie tematickej oblasti Ekonomika domácnosti (vzdelávací štandard predmetu 

technika, s. 23-25) .  

Vzdelávací štandard predmetu technika sa člení na dva tematické okruhy Technika 

a Ekonomika domácnosti, pričom každý z nich sa ďalej člení na jednotlivé tematické 

celky. Dôraz sa kladie na tematický okruh Technika. Škola je v súčasnej dobe povinná 

odučiť z tematického okruhu Technika najmenej dve tretiny z celkovej časovej dotácie 

vyučovacieho predmetu v každom školskom roku a najviac jednu tretinu z celkovej 

časovej dotácie vyučovacieho predmetu v školskom roku z tematického okruhu 

Ekonomika domácnosti podľa svojich materiálno-technických a personálnych 

podmienok.  

Ak zavádzanie reformných zmien do obsahu vyučovania predmetu technika malo 

výrazne zlepšiť kvalitu výučby, tak úspešná implementácia významne súvisela s 

profesionálnym prístupom učiteľa. Podstatná nebola vlastná príprava Školských 

vzdelávacích programov učiteľmi, ale reflexia na reformnú zmenu (Obrázok 2). 
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Obrázok 2 Reflexia učiteľa na zmenu obsahu vzdelávania 

 

Pedagogický prístup učiteľa predmetu technika (podľa ŠVP) má viesť žiakov k 

získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Ak 

koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých človek 

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

podobách a širších súvislostiach, tak predmet musí byť založený predovšetkým na 

praktickej činnosti. Preto je veľmi dôležitá interakcia učiteľa a žiaka. Učiteľ výrazne 

formuje predstavu žiakov o ich budúcej profesijnej orientácií a uplatnení sa v praxi. 

Podľa uvedeného procesu môžeme implementáciu obsahu chápať ako strategickú 

úlohu, ktorú mal splniť učiteľ v pripravených realizačných podmienkach, čiže 

v školských podmienkach pre predmet technika. 

Pre úspešnú implementáciu nového obsahu technického vzdelávania po roku 2008 

(Obrázok 3) bolo nutné splniť uvedené čiastkové úlohy:  

 akceptovať nový obsah a ciele predmetu technika, 

 špecifikovať zmeny v obsahu a vysvetliť ich, 

 prispôsobiť školské prostredie a materiálno-technické podmienky prijatým 

zmenám. 
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Obrázok 3 Implementácia obsahu vzdelávania 

 

Pre dosiahnutie novej stratégie vo vzdelávacom procese bolo potrebné: 

 zaručiť znalosť a zrozumiteľnosť obsahu novej stratégie, 

 vybaviť riaditeľov a učiteľov základných škôl, ktorých sa implementácia týka 

zodpovedajúcimi kompetenciami, 

 pri zodpovedných za implementáciu obsahu dosiahnuť ochotu chcieť uskutočniť 

zmenu a plniť ciele novej stratégie vzdelávania. 

Úspešná implementácia nového obsahu technického vzdelávania bola plne „v rukách 

učiteľa“. Za naplnenie strategických cieľov reformných zmien zodpovedali:  

 MŠVVaŠ SR, 

 riaditelia ZŠ, 

 učitelia ZŠ, 

 rodičia žiakov. 

Obsahovú reformu museli prijať nielen učitelia, vedenie školy a rodičia, ale aj celá 

spoločnosť.  

Akceptovanie zmien učiteľmi a implementovanie nového obsahu považujeme za 

časovo náročný proces. Skúsenosti z Českej republiky potvrdzujú, že základom 

úspechu je sústavná komunikácia s učiteľmi, realizátormi vzdelávacieho procesu. 

ŠVP - Štátny 
vzdelávací program 

RUP - Rámcový učebný 
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ŽIAK- vzdelávacie výsledky- úspešná implementácia
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Očakávať, že učitelia príjmu zmeny spojené s ich profesiou ako samozrejmosť, alebo 

dokonca, že sa stanú vďaka spoločenskej či expertnej výzve ich iniciatívnymi aktérmi, 

je naivné. Implementácia kurikulárnej reformy vzdelávania do vyučovania je zložitým 

a často aj konfliktným procesom. 

 

Obrázok 4 Cyklus realizácie a osvojovania kurikula 

 

Našou snahou vo výskumnom skúmaní bola analýza implementácie obsahovej 

reformy (2008) a zhodnotenie procesov realizácie kurikula ŠVP (Obrázok 4). V rámci 

analýzy aktuálneho stavu implementácie obsahovej reformy technickej výchovy na ZŠ 

sme pozornosť venovali hlavne učiteľom zabezpečujúcim výučbu predmetu technika. 

Cieľovou skupinou dopytovania boli učitelia s dlhšou dobou praxe. Podstatou bolo to, 

aby sa mohli objektívne, na základe vlastných profesijných skúseností, vyjadrovať k 

obsahovej náplni a spôsobu realizácie predmetu technika pred a po reforme (resp. 

vzhľadom na situáciu pred obsahovou reformou predmetu technická výchova). 
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2 CIEĽ DIZERTAČNEJ PRÁCE 

Cieľom dizertačnej práce bolo spracovanie analýzy aktuálneho stavu technického 

vzdelávania v základných školách a to v dobe inovácie obsahovej reformy.  

Pre dosiahnutie uvedeného cieľa práce bolo nevyhnutné postupne naplniť 

nasledujúce úlohy: 

1. Analyzovať hlavné zmeny v technickej výchove vyplývajúce z obsahu reformy 

a s nimi súvisiace problémy. 

2. Vyselektovať hlavné body analýzy. 

3. Vypracovať metodiku analýzy aktuálneho stavu implementácie obsahovej 

reformy. 

4. V rámci pilotného výskumu overiť výskumné nástroje a upraviť vytvorenú 

metodiku. 

5. Realizovať zber výskumných údajov. 

6. Spracovať výskumné údaje a analyzovať z nich vyplývajúce zistenia.  

V sekundárnej rovine riešeným problémom bolo, ako prispela obsahová reforma (už 

s ohľadom na jej inováciu v roku 2015) k naplneniu poslania predmetu technika na ZŠ. 

Vyriešiť (aspoň čiastočne) tento problém znamenalo:  

1. Identifikovať redundantné témy (problematiky) vyučované v rámci predmetu 

technika.  

2. Identifikovať relevantné témy, ktoré prispievajú k naplneniu jeho poslania, t.j. 

potvrdiť obsahové zameranie predmetu. 

3. Zhodnotiť dopad reformy na vyučovanie predmetu technika, t.j. na jeho 

obsahovú náplň a formy realizácie.  

 

VÝSKUMNÁ VZORKA 

Výskum bol realizovaný technikou osobných dopytovaní so skupinami učiteľov z 

troch krajov, konkrétne Bratislavského (BA), Banskobystrického (BB) a Prešovského 

(PO), ako reprezentantov západného, stredného a východného Slovenska. Ako vyplýva 

z veľkosti výskumnej vzorky, celkovo bolo realizovaných 70 semištrukturovaných 

rozhovorov (Tabuľka 1). 
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Bratislavský kraj Banskobystrický kraj  Prešovský kraj Spolu 

Počet učiteľov 24 20  26 70 

∑ toho muži  8 4  9 21 

∑ toho ženy 16 16  17 49 

Prax viac ako 10 rokov 3 6  4 11 

Prax viac ako 20 rokov 21 20  22 59 

Tabuľka 1 Výskumná vzorka 

 

METODIKA VÝSKUMU 

Ťažiskovo naša práca bola založená na metóde dopytovania. Obsahový rámec 

semištrukturovaného rozhovoru tvorili nasledujúce okruhy otázok (Obrázok 5). 

 

 

Obrázok 5 Oblasti otázok semištrukturovaného rozhovoru 

 

Učitelia v rozhovoroch prezentovali svoje názory na:  

 zmeny, ktoré spôsobila obsahová reforma v realizácii technickej výchovy na ich 

škole (t.j. vyučovanie predmetu technická výchova pred reformou verzus po 

reforme vyučovanie predmetu technika),  

 ideálny stav výučby predmetu technika (čo by považovali za „ideálny stav“),  

 ďalšie potrebné zmeny (čo v nadväznosti na kurikulárnu reformu v súvislosti s 

výučbou predmetu technika považujú za potrebné), eventuálne čo považujú za 

ďalšie prospešné zmeny v záujme skvalitnenia výučby techniky;  

 obsahové zameranie kurikúl predmetu technika.  

1. Spôsob výučby 
predmetu technika

2. Pozícia predmetu pred 
reformou a v súčasnosti

3.Prístup žiakov k 
predmetu technika

4. Podpora predmetu 
technika na škole

5. Názor na 
pripravované inovácie

6.Implementácia 
projektu Dielne
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Úlohou výskumníka počas návštevy školy bolo viesť rozhovor zameraný na školskú 

(kurikulárnu) reformu technického vzdelávania (vyučovanie predmetu technická 

výchova pred reformou verzus vyučovanie predmetu technika po reforme)  s vybraným 

učiteľom tak, aby z neho vyplynulo: 

 aké formálne zmeny vo vyučovaní predmetu nastali a akým spôsobom sa 

realizovala adaptácia učiteľov na tieto zmeny, 

 akým spôsobom bol Štátny vzdelávací program adaptovaný na škole (v 

zameraní na technické vzdelávanie), 

 ako učitelia (podieľajúci sa na technickom vzdelávaní žiakov) vnímajú súčasnú 

situáciu, aké sú ich názory a stanoviská, 

 na základe čoho dospeli k príslušným názorom a stanoviskám (dôvody 

vyslovených názorov a stanovísk), 

 ktoré faktory ovplyvňovali rozhodovanie o zmenách zvažovaných v súvislosti s 

implementáciou reformy (v zameraní na technické vzdelávanie) na škole, 

 čo boli kľúčové problémy implementácie reformy (v zameraní na technické 

vzdelávanie), 

 aká je klíma školy a ako je v jej kontexte podporované technické vzdelávanie 

žiakov (konkrétne spôsoby podpory predmetu technika, najmä zo strany vedenia 

školy). 

Záznamy z rozhovorov boli následne podrobené kvalitatívnej analýze založenej na 

sledovaní výskytu relevantných obsahových jednotiek a kategórií a intenzite ich 

zdôrazňovania (Obrázok 6). 
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 Obrázok 6 Obsahová analýza rozhovoru 

 

V jednotlivých fázach riešenia predmetnej problematiky boli použité aj ďalšie 

metódy, konkrétne:  

1. Nepriama metóda - štúdium a analýza potrebných dokumentov, literatúry, 

informačných zdrojov, štúdium pedagogických dokumentov. 

2. Dopytovanie – telefonický rozhovor – získavanie dát pred vstupom do terénu. 

3. Deskriptívna metóda – popis zistených skutočností. 

4. Výskumná technika osobné dopytovanie - semištruktúrovaný rozhovor - 

získavanie výskumných dát v teréne. 

5. Výskumná technika – panelová diskusia – získavanie výskumných dát v teréne. 

6. Komparatívna metóda – porovnávanie existujúcich javov. 

7. Štatistické metódy spracovania výsledkov výskumu.  

8. Analýza a syntéza –  zhodnotenie informácií , objasnenie jednotlivých faktorov 

a štruktúry  výskumu  

9. Indukcia a dedukcia – stanovenie všeobecných poznatkov na základe 

preskúmaných javov a naopak.   

  

Identifikácia 
kategórií a 
organizácia 

dát 

• Vytvorenie prepisu dát

• Čítanie bez kódovania

• Identifikovanie predbežných kategórií

• Triedenie a organizácia textu 

Analýza a 
syntéza 

kategórií 

• Identifikovanie podobných kategórií a ich redukcia pod spoločnú 
tému

• Identifikácia nosných tém, ktoré sa najčastejšie v rozhovoroch 
vyskytujú

Opis a 
interpretácia  

výsledkov

• Vytvorenie definícií jednotlivých kategórií a následne tém

• Identifikácia vzťahov, prepojenie medzi kategóriami a témami

• Spracovanie opisu a interpretácie výsledkov
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3 VÝSKUMNÉ DOPYTOVANIE 

Prezentované hodnotenia reformných krokov je potrebné vnímať v časovom 

kontexte vývoja udalostí. Od septembra 2015 sú v platnosti inovované štátne 

vzdelávacie programy, ktoré zaviedli pre základné školy povinný rozsah vyučovania 

predmetu technika na úrovni 1 vyučovacej hodiny týždenne vo všetkých ročníkoch 5. 

až 9. Rozhovory s učiteľmi boli realizované postupne v období september 2014 – máj 

2016, teda v čase keď sa pripomienkovali navrhované zmeny do praxe, prijal sa nový 

iŠVP a zároveň prebiehala diskusia k novej národnej koncepcii Učiace sa Slovensko 

(2016). Vstup na školy Prešovského kraja bol pred prijatím iŠVP a školy 

v Bratislavskom kraji, Banskobystrickom kraji po prijatí inovovaného Štátneho 

vzdelávacieho programu.  

3.1 Výskumné dopytovanie metódou rozhovorov 

Prešovský kraj 

Prezentované zistenia vychádzajú z výskumných údajov získaných v rámci 26 

semištrukturovaných rozhovorov realizovaných učiteľmi techniky na 12 základných 

školách v Prešovskom kraji. Rozhovory sa uskutočnili v školskom roku 2014/2015. 

Špecifikom tohto kraja bola silná požiadavka dopytovaných zamerať obsah 

predmetu na rozvíjanie praktických činností v oblasti tradičných remesiel. V súčasnosti 

vyučované tematické celky považujú jednak za nelogicky usporiadané a jednak za 

veľmi náročné pre deti v danom veku (najmä práve Elektrotechniku – v súvislosti s ňou 

sa vo všetkých sledovaných krajoch popri požiadavke vylúčenia tejto témy z učebných 

osnov techniky vyskytovali aj alternatívne návrhy na jej presun do predmetu fyzika). 

Žiaci pri náročných témach majú pocit neúspechu a podľa názorov učiteľov techniky 

tento predmet by mal byť hlavne o zážitkoch. Prácu so žiakmi na hodinách techniky 

považujú učitelia za náročnejšiu ako v iných predmetoch. Vzhľadom k témam, ktoré si 

vyžadujú praktické činnosti, je priebeh vyučovacej hodiny časovo, materiálne a 

metodicky ťažší. Navrhujú preto učiť v malých skupinách. Ďalším špecifikom 

Prešovského kraja bolo, že súčasne s požiadavkou delenia tried na menšie skupiny tu 

zarezonovala požiadavka rozdeliť, resp. zaviesť aj témy výučby zvlášť pre dievčatá a 
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zvlášť pre chlapcov. Výrazne rezonovala požiadavka podporiť jednotlivé témy 

náležitým materiálnym vybavením.  

Ideálny stav výučby predmetu bol spájaný so zabezpečením „ideálnych“ podmienok 

pre jeho výučbu s modernizáciou priestorov škôl, vybavením škôl adekvátnymi 

materiálno-didaktickými pomôckami, zriaďovaním skladov na materiál popri dielňach, 

zriaďovaním tried vybavených výpočtovou technikou, poskytovaním náležitých 

metodických materiálov a školení (možností ďalšieho vzdelávania) pre učiteľov, so 

zvýšením časovej dotácie povinnej výučby predmetu (v mnohých prípadoch boli 2 

hodiny týždenne uvádzané ako ideálny stav). 

Je otázne, do akej miery boli objektívne pripomienky k „spravodlivému a 

celoplošnému“ rozdeľovaniu projektov pre školy uvádzané pri popisoch ideálneho 

stavu realizácie výučby techniky. 

Čo sa týka kurikulárnej reformy na realizáciu technického vzdelávania na školách 

učitelia z Prešovského kraja vnímali stav v podstate ako nezmenený. Na tomto mieste 

treba ale upozorniť, že „nezmenený“ znamená, že z pohľadu učiteľov reforma 

nepriniesla žiadne zásadné (či už pozitívne alebo negatívne) zmeny a „všetko ide ako 

pred tým“. Pritom „všetko ide ako pred tým“ znamená pokračovanie v negatívnom 

vývoji realizácie technickej výchovy na školách, ktorý reforma nedokázala zastaviť, 

nieto ešte zvrátiť (t.j. reforma nezastavila zhoršovanie podmienok výučby a tie sa 

postupne ďalej zhoršujú, tak ako sa postupne zhoršovali už aj pred reformou). V tejto 

súvislosti dopytovaní vyjadrovali svoje obavy o ďalší vývoj pozície predmetu ako aj 

technického vzdelávania na školách, ktoré vo veľkej miere považujú za nezladené s 

trhom práce. Na druhú stranu kladne hodnotia aspoň snahu niečo zlepšiť, napr. 

inovovanie Štátneho vzdelávacieho programu.  

Bratislavský kraj 

V Bratislavskom kraji bolo dopytovanie realizované na 19 školách, celkovo s 24 

učiteľmi. Rozhovory sa uskutočnili v prvej polovici školského roka 2015/2016.   

Učitelia v Bratislavskom kraji sa zhodujú v názore, že kurikulá vyučovacieho 

predmetu technika by ťažiskovo mali byť zamerané na tematiku technických materiálov 

a ich obrábania. Zdôvodňujú to tým, že tieto poznatky sú neoddeliteľnou súčasťou 

všeobecného technického vzdelania. Veľké výhrady majú k nerešpektovaniu 

medzipredmetových vzťahov, ku ktorému dochádza jednak pri tvorbe Štátnych 
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vzdelávacích programov ale aj pri koncipovaní školských vzdelávacích programov. 

Veľmi často uvádzaným príkladom tejto skutočnosti bolo zaradenie tematického celku 

Elektrotechnika do vzdelávacích programov (rozdiel dvoch ročníkov: v rámci predmetu 

technika je tento tematický celok zaraďovaný do 6. ročníka a v rámci predmetu fyzika 

do 9. ročníka). V podstate učitelia považujú celkovo výučbu elektrotechniky pre vekovú 

kategóriu žiakov základnej školy za veľmi náročnú. Tematické celky zamerané na 

finančnú gramotnosť navrhujú presunúť do matematiky a výučbu zameranú na prácu s 

výpočtovou technikou a rozvoj počítačovej gramotnosti navrhujú presunúť do 

informatiky. Kvôli zabezpečeniu kvalitného technického vzdelania mládeže považujú 

za dôležité, aby sa k problematike zamerania obsahu výučby predmetu technika na 

základných školách vyjadrovali aj učitelia stredných škôl.  

Všeobecný konsenzus medzi dopytovanými bol aj vo vyjadreniach týkajúcich sa 

foriem výučby predmetu technika. Učitelia vo svojich výpovediach zhodne uvádzali, že 

obsah predmetu je náročný na prípravu a materiálne vybavenie, ale súčasne deklarovali 

aj svoje presvedčenie (resp. požiadavku), že každá téma by mala byť odučená aj v 

praktickej forme a výučba náročnejších tematických celkov by mala byť sprevádzaná 

exkurziami.  

Zaujímavým výsledkom realizovaného dopytovania bolo zistenie, že v rámci 

diskusie ideálneho stavu výučby predmetu technika učitelia vôbec neriešili otázku 

obsahového zamerania výučby predmetu. Čo riešili, bolo práve zabezpečenie praktickej 

formy výučby techniky. Nedomnievame sa, že to svedčí o spokojnosti učiteľov s 

učebnými osnovami predmetu. V konečnom dôsledku, určitú mieru nepokojnosti 

potvrdzujú vyššie uvádzané komentáre a pripomienky učiteľov k vzdelávacím 

programom. Svedčí to však o nedostatočnej vybavenosti škôl k tomu, aby sa výučba 

techniky mohla dominantne realizovať na základe praktických činností, v dôsledku 

čoho v praxi dochádza k deformácii poslania tohto predmetu. Výsledkom tohto stavu 

bolo, že učitelia, keď boli vyzvaní predstaviť svoju víziu ideálneho stavu výučby 

techniky, prioritne riešili otázku vytvorenia ideálnych podmienok pre zabezpečenie 

praktickej výučby – otázku vytvorenia náležitých priestorových a materiálno-

technických podmienok pre výučbu predmetu, otázku efektívneho modelu financovania 

materiálov potrebných na praktickú výučbu jednotlivých tematických celkov a otázku 

zvýšenia všeobecne veľmi nízkej akceptácie predmetu (v rámci vyučovacích predmetov 
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podceňovaná pozícia techniky, nestabilná pozícia predmetu v Štátnom vzdelávacom 

programe, podceňovanie významu a dôležitosti predmetu zo strany rodičov žiakov). 

Pri hodnotení obsahovej reformy učitelia veľmi často vyslovovali názor, že bola 

nepripravená. Z ich pohľadu sa reforma mala začať vytvorením náležitých podmienok 

na jej realizáciu. K týmto podmienkam radia predovšetkým vybavenie priestorov pre 

výučbu techniky a zabezpečenie učebného materiálu (zhoda s ich víziou ideálneho stavu 

výučby predmetu technika). Následne sa mala realizovať príprava učiteľov a až potom 

mali byť do výučby zavádzané obsahové zmeny. V súvislosti s prípravou učiteľov sa 

kriticky vyjadrovali aj k oboznamovaniu učiteľov so zámermi, ktoré sa mali reformou 

sledovať. Nebol ojedinelý názor, že mnohí učitelia doteraz nepochopili hlavný zámer 

reformy. Zaujímavé názory odzneli aj v súvislosti s hodnotením súčasného stavu 

realizácie výučby predmetu technika. Za takéto považujeme vyjadrenia, v ktorých 

učitelia označovali proces výučby techniky (celkovo, nielen v súvislosti so školami na 

ktorých pôsobia) za nestabilizovaný. Opätovné zvýšenie počtu povinnej výučby 

predmetu technika (inovovaný Štátny vzdelávací program platný od 1. septembra 2015; 

ŠPÚ, 2015) učitelia síce hodnotia kladne, upozorňujú však na skutočnosť, že pokiaľ sa 

na školách nezlepšia priestorové a materiálno-technické podmienky zabezpečenia jeho 

výučby, nemožno očakávať adekvátnu kvalitu jeho výučby (bez ohľadu na rozsah 

časovej dotácie predmetu a tematické zameranie jeho kurikúl) a teda ani náležitú kvalitu 

technických zručností žiakov. Učitelia by uvítali, keby ministerstvo zavádzanie zmien 

realizovalo na základe užšej komunikácie a spolupráce so školami. 

Ak niektorí z dopytovaných zmieňovali vôbec nejaké pozitíva reformy, tak to 

súviselo s realizáciou národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov 

základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja 

polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami 

(tzv. projekt Dielne; ŠIOV, 2013). Učitelia realizáciu tohto projektu vnímali ako 

aktivitu zameranú na podporu reformy, v skutočnosti však projekt súčasťou školskej 

reformy, ktorá sa začala v roku 2008, vôbec nebol. Na základe polytechnickej výchovy 

mali byť žiaci vedení k tomu, aby pri rozhodovaní o svojom budúcom pracovnom 

uplatnení dôsledne zvažovali kam pôjdu študovať a toto svoje rozhodnutie dávali do 

vzťahu k uplatniteľnosti na trhu práce ako aj k potrebám nášho hospodárstva. Napriek 
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tomu, že národný projekt nebol súčasťou školskej reformy, nesporne mal výrazný 

pozitívny dopad na výučbu techniky na školách. 

Banskobystrický kraj 

V Banskobystrickom kraji bolo dopytovanie realizované na 13 školách, celkovo s 20 

učiteľmi. Rozhovory sa uskutočnili v druhej polovici školského roka 2015/2016. 

Ústretová spolupráca v Banskobystrickom kraji nám odhalila mieru spokojnosti 

s inováciami a akceptáciu ŠVP 2008 , iŠVP 2015.  

Učitelia v Banskobystrickom kraji pozitívne hodnotili zaradenie tematických celkov 

zameraných na technické materiály do vzdelávacieho programu a výhrady mali k 

tematickému celku Elektrotechnika. Najväčšie výhrady boli voči zaradeniu 

problematiky logických obvodov. Túto tému učitelia navrhujú zo vzdelávacieho 

programu vylúčiť. Vzhľadom na medzipredmetové vzťahy techniky s fyzikou 

upozorňovali na neprepojenosť a zbytočnosť niektorých tém a takisto ako v prípade 

Elektrotechniky aj na ich náročnosť pre žiakov. 

Paradoxným zistením je, že podľa názoru učiteľov nie sú potrebné ďalšie zásadné 

zmeny, pričom vykonané zmeny považujú za nekoordinované, bez rešpektovania 

názoru učiteľov. Pri svojich prípravách na vyučovanie mnoho podnetov preberajú z 

Českej republiky. Ak sa majú robiť nejaké zmeny, za prospešné a efektívne považujú 

nie podporiť zmenu obsahu vzdelávania ale podporiť obsah vzdelávania spolu s 

materiálno-technickým vybavením škôl.  

V otázke ideálneho stavu vyučovania predmetu technika učitelia v 

Banskobystrickom kraji vo svojich vyjadreniach tiež prioritne deklarovali potrebu 

zabezpečenia náležitých podmienok, aby ťažisko výučby predmetu bolo na praktických 

činnostiach žiakov a nie na teoretickej výučbe.  

Učitelia v Banskobystrickom kraji: 

 v rámci praktických činností žiakov špecificky akcentovali potrebu rozvíjania 

manuálnych zručností žiakov,  

 výraznejšou mierou deklarovali potrebu zabezpečenia metodickej podpory pre 

učiteľov,  

 požiadavku stabilizácie postavenia predmetu spájali s konkrétnou požiadavkou 

zaradenia povinnej výučby techniky do ročníkov 6. – 9. s časovou dotáciou 2 

vyučovacích hodín týždenne,  
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 za súčasť ideálneho stavu vyučovania predmetu považujú aj vypracovanie 

učebníc pre jednotlivé ročníky (a nie jednu, určenú pre všetky ročníky, ako je 

tomu v súčasnosti).  

Pri hodnotení dopadu obsahovej reformy na realizáciu technickej výchovy na 

školách ani pozornosť učiteľov Banskobystrického kraja nebola sústreďovaná na 

kurikulárne aspekty reformy, ale učitelia sa spontánne dominantne vyjadrovali k 

podmienkam výučby techniky. Poukazovali na skutočnosť, že v dôsledku reformy sa 

podmienky markantne zhoršili, nakoľko reformou (resp. Štátnym vzdelávacím 

programom z roku 2008; ŠPÚ, 2008) zavedené zníženie minimálneho povinného 

rozsahu predmetu technika viedlo, spolu s ekonomickými dôvodmi, riaditeľov 

mnohých základných škôl k rozhodnutiu zrušiť jestvujúce vybudované dielne a ich 

priestory využiť na iné účely. Vyskytli sa síce aj prípady, kedy učitelia deklarovali 

spokojnosť s podmienkami výučby predmetu, ale zakaždým to boli učitelia pôsobiaci 

na školách zapojených do projektu Dielne (t.j. prípady škôl, kde v rámci realizácie tohto 

projektu v rokoch 2013 – 2015 za účelom rozvíjania pracovných zručností žiakov boli 

zriadené a materiálne vybavené integrované odborné učebne pre výučbu chémie, 

fyziky, biológie a techniky).  

Obsahová analýza vyjadrení učiteľov v zameraní na sledovanie obsahovej jednotky 

priestorových a materiálnych podmienok zabezpečenia výučby predmetu technika 

poukázala na dva aspekty spojené s touto jednotkou. Nedostatočné (ev. absentujúce) 

zabezpečenie náležitých priestorových a materiálno-technických podmienok pre 

výučbu predmetu technika síce sťažuje prácu učiteľov a logicky znižuje kvalitu školy 

žiakom poskytovaného technického vzdelania. Nemožno ho však označovať za dôvod 

nízkeho statusu predmetu. Nízku akceptáciu významu predmetu učitelia spájajú s 

neustálym „pohadzovaním“ predmetu v rámci sústavy všeobecno-vzdelávacích 

predmetov, spochybňovaním potreby tohto predmetu ako povinného na základných 

školách a s tým súvisiacou nízkou spoločenskou podporou tohto predmetu. V mnohých 

prípadoch učitelia upozorňujú na skutočnosť, že toto vnímanie postavenia predmetu sa 

odzrkadľuje následne v postojoch a najmä rozhodnutiach vedení škôl (resp. ich 

výraznou mierou ovplyvňuje). Polovica dopytovaných učiteľov v Banskobystrickom 

kraji spojila pozíciu predmetu priamo s vedením školy.  
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Z hľadiska akceptácie predmetu a jeho spoločenského vnímania učitelia jednoznačne 

považovali za priaznivejší stav pred reformou. 

3.2 Výskumné dopytovanie metódou panelovej diskusie 

V apríli 2015 sa na ZŠ v Dolnom Kubíne konalo pracovné stretnutie zástupcov 12 

škôl zo Žilinského samosprávneho kraja, ktoré boli zapojené do národného projektu 

Dielne. Využili sme túto príležitosť a požiadali sme organizátorov stretnutia o zaradenie 

panelovej diskusie na tému technika na základných školách do programu stretnutia. 

Týmto spôsobom sme využili možnosť viesť skupinový rozhovor s fokusovými 

skupinami. 

Skupina našich panelistov pozostávala z 12 učiteľov z rôznych základných škôl 

Žilinského kraja. S výnimkou jednej účastníčky všetci boli kvalifikovaní učitelia 

techniky, pričom väčšina z nich mala viac ako pätnásťročnú pedagogickú prax. Okrem 

toho mnohí mali aj viacročnú skúsenosť s vedením školy. Dvaja z účastníkov diskusie 

mali pedagogickú prax kratšiu ako 2 roky a jeden kratšiu ako 6 mesiacov, t.j. títo 

panelisti začali pôsobiť v praxi po zavedení kurikulárnej reformy. Pre účely panelovej 

diskusie boli zúčastnení učitelia rozdelení do štyroch skupín. Teda de facto sme 

pracovali so štyrmi fokusovými skupinami. Každá z nich riešila šesť tých istých 

tematických okruhov. Okruhy panelovej diskusie boli totožné s okruhmi otázok 

semištrukturovaných osobných rozhovorov aplikovaných v rámci osobného 

dopytovania v Prešovskom, Banskobystrickom a Bratislavskom samosprávnom kraji. 

V rámci vnútroskupinových diskusií zameraných na dané tematické okruhy sa panelisti 

vyjadrovali k otázkam, ktoré pri osobnom dopytovaní tvorili kostru 

semištrukturovaných rozhovorov. Následne každá skupina prezentovala závery k 

jednotlivým okruhom otázok, ku ktorým dospeli počas debaty vedenej v ich skupine. 

Po týchto prezentáciách mali členovia všetkých štyroch fokusových skupín na základe 

vzájomnej diskusie dospieť k spoločným záverom.  

Výsledky panelovej diskusie - Žilinský kraj 

Skúsenosť s realizáciou oboch častí panelovej diskusie –  diskusie vedenej v rámci 

podskupín a vzájomnej diskusie vedenej medzi podskupinami – priniesla mnoho 

podnetov a inšpirácií. V prvom prípade učitelia s krátkou pedagogickou praxou viac či 

menej nevstupovali do diskusií, pretože nepoznali situáciu pred vzdelávacou reformou. 
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Na druhej strane chceli byť veľmi zapojení do tejto diskusie, ale vnímali, že nie sú 

kompetentní posúdiť slabé a silné stránky reformy. Učiteľka so šesťmesačnou 

pedagogickou praxou (ale kvalifikovaná na výučbu techniky) diskutovaným 

problémom nerozumela. Okrem toho tiež problematika projektu Dielní bola pre ňu 

neznáma. Vyjadrila sa, že pre ňu bude veľmi užitočná  intenzívna spolupráca s učiteľom 

– mentorom, ako aj ďalšia odborná príprava. Naopak, veľmi užitočná pre vývoj diskusie 

bola práve nekvalifikovaná učiteľka. Táto pedagogička ocenila možnosť vyjadrovať 

svoje názory a povzbudzovala aj ostatných, aby sa tiež vyjadrili. 

Na základe analýzy obsahu diskusií vedených v oboch častiach panelovej diskusie 

na osem deklarovaných otázok prehľad zistení týkajúcich sa technického vzdelávania 

na školách na Slovensku je zhrnutý v nasledujúcich bodoch. 

 Metodika vyučovania techniky silne závisí na technickom vybavení, 

materiálnych možnostiach a podmienkach školy. V prípade, že učitelia majú 

k dispozícii triedy alebo špeciálne učebne, dávajú prednosť učiť techniku 

založenú na praktických činnostiach a pracovať v dielni. Bohužiaľ, v minulosti 

boli lepšie podmienky pre výučbu techniky na školách (priestory, dielne, 

nástroje a materiálne vybavenie) ako sú v školách dnes. To je dôvod, prečo sa 

technika vyučuje na školách v pomere 20 − 30% k 80 − 70% v prospech teórie 

(t.j. v súčasnej dobe veľmi prevláda teoretický spôsob výučby techniky na 

školách), hoci učitelia sú si vedomí toho, že tento predmet  by sa mal učiť hlavne 

prakticky (malo rozvíjať praktickú manuálnu zručnosť žiakov a v skutočnosti 

učitelia dávajú prednosť praktickému spôsobu výučby). 

 Taktiež existujú veľké prekážky, pokiaľ ide o rozsah zručností žiakov, ktoré sú 

rozvíjané v rámci praktického spôsob výučby techniky. Hlavnou bariérou je 

materiál, ktorý majú školy k dispozícii (väčšinou iba papier, drevo a plast) a 

druhou je skutočnosť, že v súčasnosti triedy (žiaci) nie sú rozdelené do skupín 

ani na praktickej výučbe (ako to bývalo predtým). 

 Všeobecne platí, že učitelia hodnotia výučbu predmetu technika na školách pred 

vzdelávacou reformou ako viac orientovanú na prax, zatiaľ čo v súčasnej dobe  

orientovanú viac na teóriu. Zvlášť učitelia s pedagogickou praxou viac ako 

dvadsať rokov vyjadrili názor, že v dnešnej dobe predmet nemá vážnosť a 

uznanie (ani u rodičov). 
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 Ďalšou veľmi kritizovanou skutočnosťou bola nízka kvalita súčasných učebníc. 

Učitelia zhodnotili učebnice používané pred reformou ako lepšie, a to 

predovšetkým z pohľadu metodologických aspektov. Z dôvodu nedostatočnej 

kvality učebníc sú učitelia nútení pripravovať väčšinu výučbových materiálov, 

úloh a učebných pomôcok sami. Ďalšou slabinou súčasného stavu výučby 

techniky na školách je nízka prepojenosť medzipredmetových vzťahov 

predmetov technika, matematika, fyzika, chémia. 

 Na druhej strane učitelia hodnotia predmet technika ako dôležitý pre žiakov 

(ktorý by mal rozvíjať manuálnu zručnosť prostredníctvom praktickej výučby a 

praktických činností). Zároveň podľa názoru niektorých učiteľov by sa mal  

predmet technika vyučovať v špeciálnych technických triedach (mali by 

vzniknúť triedy s rozšírenou výučbou techniky). 

 Veľmi zaujímavým zistením je, že reforma posilnila presvedčenie učiteľov, že 

štát neberie žiadny veľký ohľad na ich prácu a špeciálne na prácu učiteľov 

predmetu technika a absolútne neakceptuje ani ich názory. Okrem toho štát 

vytvára a zavádza zbytočné prekážky (vysoká miera byrokracie, požiadavky 

vyrábať a spracovávať nepotrebné správy, tabuľky a ďalšie rôzne veľmi 

obsiahle materiály, atď.). 

 Pokiaľ ide o postoje žiakov voči predmetu technika, podľa názoru učiteľov s 

pedagogickou praxou 15 − 20 rokov, žiaci nemajú záujem, alebo dokonca sú 

znudení z výučby jednostranne orientovanej na teoretické poznatky. Podľa 

názoru učiteľov s pedagogickou praxou viac ako dvadsať rokov, žiaci sa 

zapájajú do diskusií, kladú otázky súvisiace s prebraným učivom, ale chýbajú 

im praktické skúsenosti a zručnosť pri manipulácii s rôznymi druhmi 

materiálov, nástrojmi a prístrojmi. A práve práca s rôznymi materiálmi 

(predovšetkým s drevom a tiež s plastmi, ale aj práca so železom je príliš 

náročná pre žiakov tohto veku), výroba úžitkových predmetov a ich prezentácia 

v kolektíve sú pre žiakov najatraktívnejšie. Vo všeobecnosti dnes žiaci nedávajú 

prednosť práci s počítačom, viac obľubujú praktické manuálne činnosti. V 

prípade praktických aktivít podporovaných počítačmi tieto činnosti nesmú 

zabrať celú hodinu, aby neupadol záujem žiakov. To, čo žiaci majú veľmi radi, 

je technické kreslenie na počítačoch. 
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 Najvyššia variabilita bola charakteristická pre odpovede na otázku týkajúcu sa 

podpory poskytovanej výučbe predmetu technika. Odpovede na túto otázku boli 

v rozmedzí od žiadnej podpory cez podporu získavanú  zo strany rodičov žiakov, 

alebo vykonávanej vedením školy, až po podporu, ktorú tomuto predmetu 

dávajú učitelia iných predmetov (ktorí sa domnievajú, že tento predmet je veľmi 

dôležitý pre žiakov). Väčšina odpovedí zdôraznila úlohu vedenia škôl v podpore 

predmetu, najmä riaditeľov v prístupe k tomuto predmetu. 

 Veľmi negatívnym zistením je, že nie je vzácnosťou, keď vedenie školy nerieši 

nekvalifikovanú výučbu predmetu techniky na ich škole, t.j. riaditeľ školy sa 

nepokúša zamestnať učiteľa kvalifikovaného na výučbu práve tohto predmetu a 

radšej rozdelí hodiny predmetu technika medzi učiteľov, ktorých má k dispozícii 

(vzhľadom k finančným aspektom a skutočnosti, že technika má nízku dotáciu 

hodín, takže zvlášť v malých školách je ťažké alebo dokonca nemožné, aby 

zabezpečili kvalifikovaných učiteľov techniky). 

 Z pohľadu učiteľov predmetu technika inovácie vo výučbe na školách navrhujú 

ľudia, ktorí nepoznajú školskú prax a prevádzku školy. Učitelia, ktorí majú zlé 

skúsenosti so zmenami zavedenými do škôl po roku 2008 sa obávajú ďalších 

reformných krokov. Podľa ich názoru sa tieto zmeny zavádzajú do škôl často z 

politických dôvodov a súčasný stav hodnotia ako nepriaznivý. 

 Ďalší veľmi zaujímavý poznatok  vyplynul z odpovedí učiteľov na otázku, aký 

by bol ideálny stav výučby techniky a čo treba zlepšiť. Pedagogickí pracovníci 

neuviedli žiadne zlepšenie metodiky výučby, alebo zlepšenie vzťahujúce sa k 

jeho obsahu, ale to, čo požadovali, bola priama komunikácia s odborníkmi, 

metodikmi, ponuka možností účasti na školeniach, organizovaných akciách, 

možnosť vzájomných stretnutí, diskusií, konzultácií, výmena skúseností 

(vrátane návštev aj v iných školách) atď. 

 Vyučujúci ocenia tiež internetový portál, prostredníctvom ktorého by sa mohli 

podeliť o svoje názory, zážitky, výučbové materiály atď., ale taktiež by chceli 

mať na tomto portáli diskusie so zabezpečenými odpoveďami zo strany 

vhodných odborníkov. 

 V panelovej diskusii sa tiež objavil radikálny pohľad na súčasný stav výučby 

techniky, podľa ktorého je potrebná zmena, t.j. treba „zlepšiť všetko“. K veľmi 
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často spomínaným návrhom patrili tieto: zakladanie regionálnych centier na 

dodávanie príslušných nástrojov a materiálov pre školy, vytvorenie učebníc, 

technických listov (manuály pracovných procesov na konštrukciu rôznych 

výrobkov) a pracovných listov (učebné materiály). Učitelia musia absolvovať 

administratívnu byrokraciu  a sú nútení pripraviť si všetko sami a iba vlastnými 

silami. 

 Pokiaľ ide o národný projekt Dielne, existuje všeobecná zhoda učiteľov vo 

vnímaní tohto projektu ako veľmi prínosného nielen pre konkrétnu výučbu 

techniky, ale i všeobecne pre technické vzdelanie. Učitelia vyučujúci v školách, 

ktoré sa zúčastnili národného projektu Dielne, veľmi oceňovali tento projekt, 

predovšetkým dodávku učebných pomôcok pre školy. Dodané učebné pomôcky 

sú veľmi atraktívne, a to nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Na druhej strane 

sa objavili nielen pozitívne záznamy v súvislosti s týmto projektom. 

Najzávažnejšie pripomienky sa týkali malého počtu škôl zapojených do projektu 

a oneskorení alebo dokonca vynechaní školení pre učiteľov pre prácu v 

novozriadených dielňach. 
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4 SUMARIZÁCIA VÝSKUMNÝCH DOPYTOVANÍ 

 Ťažisko výučby predmetu by malo byť na praktických činnostiach žiakov a nie 

na teoretickej výučbe. 

 Učitelia požadujú zamerať obsah predmetu na rozvíjanie praktických činností 

v oblasti tradičných remesiel. 

 Tematické celky v obsahu predmetu technika učitelia považujú za nelogicky 

usporiadané a náročné pre deti v danom veku (najmä Elektrotechnika). 

 Témy Elektrotechnika navrhujú z časti presunúť do predmetu fyzika. Tému 

Ekonomika domácnosti do predmetu matematika. Téma o zdravej výžive 

a jedlách do predmetu telesná výchova. 

 Kurikulum vyučovacieho predmetu technika by ťažiskovo mali byť zamerané 

na tematiku technické materiály a ich obrábanie. 

 Podľa názoru učiteľov predmet technika by mal byť hlavne o zážitkoch.  

 Učitelia prácu so žiakmi na hodinách považujú za náročnejšiu ako v iných 

predmetoch (metodicky aj materiálne). 

 Učitelia navrhujú učiť iba v praktickej forme a s malými skupinami žiakov. 

 Učitelia žiadajú zabezpečiť a vybaviť školy adekvátnymi materiálno – 

didaktickými pomôckami. 

 Metodika vyučovania techniky silne závisí na technickom vybavení, 

materiálnych možnostiach a podmienkach školy. 

 Učitelia požadujú náležité metodické materiály a školenia (možnosti ďalšieho 

vzdelávania) 

 Väčšina učiteľov žiada zvýšiť časovú dotáciu na 2 vyučovacie hodiny týždenne. 

 Učitelia hodnotia výučbu predmetu technika na školách pred vzdelávacou 

reformou ako viac orientovanú na prax, zatiaľ čo v súčasnej dobe orientovanú 

viac na teóriu. 

 Učitelia zhodnotili učebnice používané pred reformou 2008 ako lepšie, a to 

predovšetkým z pohľadu metodologických aspektov. 

 Obsahovú reformu učitelia považujú za nepripravenú. 

 Učitelia neboli oboznámení so zámerom zmeny obsahu. 

 Učitelia považujú proces výučby za nezastabilizovaný. 
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 Učitelia považujú zmeny v obsahu technického vzdelávania za nekoordinované, 

bez rešpektovania názoru ich samých. 

 Učitelia konštatujú, že nedostatočné zabezpečenie náležitých priestorových 

a materiálnych podmienok sťažuje prácu učiteľov a znižuje kvalitu technického 

vzdelávania na ZŠ. 

 Učitelia navrhujú založiť regionálne centrá na dodávanie príslušných nástrojov 

a materiálov pre školy. 

 Učitelia vnímajú nízku spoločenskú podporu technického vzdelávania. 

 Učitelia za priaznivejší považujú stav pred reformou 2008. 
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5 VÝSLEDKY VÝSKUMU A ICH DISKUSIA 

Absolútny konsenzus názorov učiteľov je, že technika žiakov baví a žiaci 

emocionálne prežívajú najmä praktické časti hodín. Väčšina učiteľov uviedla najväčší 

záujem aj v súvislosti s vekovou kategóriou 10 – 12-ročných žiakov. Je veľmi dôležité, 

aby nedošlo k následnému znechuteniu žiakov pri učiteľovom prevažne teoretickom 

podávaní obsahu technického vzdelávania. Predmet musí byť založený predovšetkým 

na praktických činnostiach. Je potrebné jeho náplň cielene zamerať na rozvoj zručností 

a návykov žiakov uplatniteľných v ich ďalšom živote a spoločnosti.  

Učitelia chápu, že tzv. dnešné deti potrebujú iný prístup, napriek tomu väčšinou svoj 

spôsob a metodiku vyučovania nemenia. Avšak ak analyzujeme rozhovory, často 

opakujú „staré dobré sa mohlo zachovať “. S uvedeným hneď spomínajú práce na 

pozemku, práce v kuchynke, práce v dielni, šitie a iné praktické činnosti. Učitelia 

necharakterizujú politický režim, ale opisujú emotívny zážitok a pocit, ktorý v nich 

zostal v súvislosti s nadobudnutými pedagogickými skúsenosťami. Ak praktická 

činnosť je aj v súčasnej dobe zaujímavá pre deti, a z rozhovorov vyplynulo, že je, 

jednoznačne spôsob výučby by mal smerovať  k zážitkovej forme.  

Únava učiteľov, ba až znechutenie, je dôsledkom zlých nedostatočných materiálnych 

a priestorových podmienok pre výučbu predmetu. Naplnenie tejto stránky veci by 

učitelia považovali doslova až za svoj „splnený sen“.  

Nový obsah si žiadal aj materiálno - priestorovú zmenu, ktorá mala prioritne 

predbehnúť platnosť iŠVP (2015). Dokazuje to aj fakt, že školy, ktoré boli zapojené do 

projektu Dielne sa s novým obsahom rýchlo vysporiadali. Obsahové zmeny na ZŠ, 

ktoré disponujú dobre vybavenou dielňou, boli učiteľmi vo veľkej miere prijaté. 

Učitelia, ktorí mali vytvorené priestorové a  materiálne podmienky na škole, vedeli 

podrobnejšie pripomienkovať zmeny v obsahu. Ich pozornosť sa sústredila už na 

samotnú podstatu predmetu. Ich kritika bola objektívnejšia a aj akceptácia zmien 

v obsahu bola výraznejšia (iŠVP 2015). Učitelia, s vytvorenými podmienkami, vedeli 

presne definovať slabé a silné stránky reformy 2008. Pri učiteľoch v školách bez 

vytvorenej podpory priestorového a materiálneho vybavenia sme v niektorých 

prípadoch zaznamenali rezignáciu, priamo pomenovali svoje pocity ako znechutenie, 

smútok a podobne. V situácií bez podpory vedenia učitelia pôsobili unavene 

a znechutene z aktuálneho stavu. Prekvapivé boli aj vyjadrenia niektorých učiteľov 
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o zrušení predmetu. Túto malú skupinu tvorili učitelia, ktorí mali aprobáciu matematika 

- technika. Techniku považovali za veľmi potrebný predmet, ale nie výučbu 

v nevyhovujúcich podmienkach. Samotné zrušenie predmetu by ich úväzok neohrozilo, 

pretože druhý predmet matematika má časovú dotáciu 5 hod. týždenne. 

Pedagogická odborná literatúra často definuje profesionálnu záťaž učiteľov 

v niekoľkých rovinách (Průcha, 2009): percepčnej (permanentná kontrola žiakov, záťaž 

a práca s vysokým nárokom na pozornosť); kognitívnej ( nároky na myslenie, rýchle 

riešenie problémov, nové poznatky); emocionálnej (kontrola emócií, osobné vzťahy so 

žiakmi); sociálnej (sociálny tlak spoločnosti, spolupráca s vedením, rodičmi); 

sebaregulačnej ( nutnosť sebahodnotenia, sebavýchovy, sebaprijatia).  

Psychická záťaž učiteľa súvisí s jeho výkonom, s chápaním a prispôsobením sa 

aktuálnym situáciám a novým zmenám. Ak sú zmeny  časté a nie sú komunikované 

priamo s učiteľmi, reakciou je negatívny postoj, únava a neprijatie zmeny. 

Najvýznamnejšie je hodnotenie učiteľov na adresu vedenia školy a rodičov. Ak učiteľ 

nemá sociálnu podporu u kolegov, rodičov a žiakov, jeho celkové vnímanie predmetu 

a reformných zmien je výrazne kritické.  

Najvýraznejší faktor neprijatia obsahovej reformy nesúvisí s obsahom predmetu 

technika, ale s časovým tlakom rýchlo prijatej zmeny obsahu vzdelávania a s nízkou 

odborno-sociálnou podporou technického vzdelávania na ZŠ.  

Rozhovory vedené s učiteľmi na mieste realizácie výučby jednoznačne potvrdili, že 

nesystémová reforma prijatá bez diskusie zhoršila podmienky samotnej pedagogickej 

práce učiteľa. Upozorňujeme, že sťažnosti učiteľov na priestorovo-materiálne 

podmienky iba upozorňujú na fakt prijatia nesystémových krokov MŠVVaŠ SR (ŠVP 

2008). Výsledný stav aj po prijatí iŠVP 2015 nemení samotné vnímanie technického 

vzdelávania na Slovensku. Zvýšená časová dotácia predmetu „aspoň niečo“, ako často 

slovami charakterizujú situáciu učitelia predmetu technika, nemení ich pracovné 

podmienky.  

Pracovné podmienky podmieňujú charakter a kvalitu práce učiteľa. Výskum nám 

potvrdil aj súvislosť medzi úspešnými žiakmi (úspech v technických súťažiach, 

technických olympiádach a iné) a podporou predmetu (kvalitnejšie pracovné prostredie 

učiteľa, vybavenosť dielne učebnými pomôckami a pod.). Platí to aj opačne.  
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Iba jeden z učiteľov spomenul v tomto kontexte aj nevyhovujúce platové 

podmienky. Mediálne informácie, ktoré okrajovo spomenula časť učiteľov, im podľa 

ich názoru škodia. Prezentujú ich iba v požiadavke zvýšenia platových podmienok. 

Práca ich veľmi teší a za hlavný problém určili podmienky výučby. Emočne „hnevám 

sa na to...“ vyjadrili „čo všetko sú nútení robiť, aby vôbec učili, teda robili svoju prácu 

za ktorú sú platení “. Dostatočne jasné vymedzenie druhu práce, označované aj ako 

pracovná náplň učiteľa, zamestnancovi zaručuje, že mu zamestnávateľ bude prideľovať 

prácu v rozsahu pracovnej zmluvy. Nespokojnosť s platom sa chápe, ako rozsah 

pracovnej náplne a pribúdajúce ďalšie povinnosti učiteľa. Často je to vyjadrené v opise 

ich činností „ vyrábam pomôcky; zháňam metodické materiály; zháňam zdroje; nosím 

svoj materiál z domu; robím počas dovolenky narýchlo nové plány...“. Učiteľ, ktorý má 

viac ako 20 ročnú prax v poslednej dobe zaznamenáva náročnejšie požiadavky na jeho 

pedagogický výkon ale na druhej strane stále zhoršujúce sa pracovné podmienky. Taký 

učiteľ nereaguje na reformné zmeny, ktoré sú podľa názorov všetkých respondentov 

„hodené na ich plecia“.  

S požiadavkami adresovanými na ministerstvo volajú po „ prijatí zodpovednosti za 

tento stav“ a kladú si otázku „kto je za tento stav zodpovedný?“. Uvedomujú si prijaté 

zmeny MŠVVaŠ, ale chcú vedieť konkrétne mená osôb, „ktorí rozhodujú o tom, čo 

bude učiteľ učiť“. Výrazná časť učiteľov konštatovala, že „neveria, že za reformnými 

zmenami stoja odborníci“. Dôvodom ich názoru je osobná skúsenosť a porovnanie 

pedagogického pôsobenia aj pred rokom 2008. Celý systém školstva hodnotia ako 

„príliš spolitizovaný“. Zhodujú sa v požiadavke, aby MŠVVaŠ SR „seriózne 

akceptovalo ich návrhy a rokovalo o ďalších úpravách“ v spolupráci s pedagogickými 

fakultami, zástupcami učiteľov jednotlivých predmetov ZŠ, SŠ a podobne. 

Učitelia pozitívne hodnotili inovovaný ŠVP 2015 a väčšiu voľnosť vzdelávacieho 

procesu. Zdôrazňovali potrebu prispôsobovať výučbu techniky regionálnym 

požiadavkám a konkrétnej základnej školy. Bez ohľadu na časté zmeny  v pozícii 

samotných ministrov školstva označujú chovanie politických zástupcov za „ľahostajné 

a nezodpovedné“. Pri osobných rozhovoroch s učiteľmi sme spozorovali spoločné 

najčastejšie používané slovo skutočne, v súvislosti „ak im na tom skutočne záleží..., ak 

to chcú skutočne zlepšiť...“.  Inými slovami, to čo učiteľ hovorí, je nutné aby sa „bralo 

vážne“. Slovné spojenie vysvetľuje požiadavku akceptovania názoru učiteľa a ich často 
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opakovaný výraz súvisel aj s pozíciou predmetu technika. Význam zdôrazňovaných 

slov určuje významnú výpoveď o technickom vzdelávaní. Doposiaľ nebol jasne 

formulovaný vzdelávací a výchovný cieľ reformnej zmeny v technickom vzdelávaní. 

Cieľ určuje aký postup, spôsob, vyučovaciu metódu učiteľ zvolí. S výchovno-

vzdelávacím cieľom sa musí učiteľ stotožniť a chce ho splniť. Výsledok vyučovacieho 

procesu považuje za dôležitý. Zistené pochybnosti učiteľa, nezmenený spôsob výučby, 

nezodpovedané otázky ako učiť v daných podmienkach, únava a znechutenie ako 

dôsledok rýchlych zmien, neisto vnímaná a spochybňovaná pozícia učiteľa techniky po 

roku 2008, to všetko súvisí s implementáciou zmeny obsahu technického vzdelávania 

na ZŠ. Ak predmet nemá svoje vážne zaradenie v systéme základnej školy, ak je 

považovaný za menej dôležitý, nemá ideovú podporu vo vedení školy. Ako podporu 

vnímajú učitelia nielen materiálnu pomoc, ale celkové pochopenie podstaty technického 

vzdelávania spoločnosťou. Ak výsledné stanovisko je na politickom rozhodnutí, 

presadzuje sa takzvaná celospoločenská potreba a požiadavka. Vzdelávacia politika sa 

postupne prispôsobuje zmenám na trhu práce, ale nie je možné, aby základné školy 

pružne reagovali na rýchly technicko-technologický vývoj. Priamu zodpovednosť majú 

stredné a vysoké školy. Nie je v silách učiteľa predmetu technika na základnej škole, 

aby výrazne ovplyvnil žiakov výber strednej školy. V súčasnej spoločenskej diskusii je 

definovaná potreba trhu práce, ale ako uvádzajú učitelia, ktorí zároveň pôsobia na škole 

aj ako výchovný poradcovia „konečné slovo má rodič dieťaťa“. Mnohí absolventi 

stredných škôl už pri štúdiu vedia, že je úplne jedno akú SOŠ ukončia, aj tak cestujú za 

prácou do zahraničia. Učitelia v rozhovoroch uviedli ako podstatnú spoluprácu so 

strednou školou, s firmami a potencionálnymi zamestnávateľmi. Mnohé firmy, hlavne 

v Bratislavskom kraji, už oslovujú základné školy a rodičov, ktorým je prezentovaná  

istota pracovného miesta po ukončení nimi vybranej SOŠ. Zamestnávatelia už 

upriamujú pozornosť aj na základné školy. Túto formu spolupráce učitelia hodnotia 

pozitívne. Naopak, učitelia z ekonomicky slabších okresov, uvádzajú  problémový 

vstup do podnikov v rámci exkurzií. Navrhujú, aby štát nariadil zamestnávateľom 

venovať vymedzený priestor pre exkurzie, hlavne pre žiakov 8. ročníka ZŠ. Sú však aj 

obavy o bezpečnosť detí na exkurziách čo považujú aj za hlavnú príčinu zákazu vstupu 

do výrobných prevádzok, nakoľko podniky majú strach z možných úrazov žiakov počas 

exkurzie.  
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Úvahy o výbere zamestnania učitelia spozorovali už pri žiakoch 7. a 8. ročníka. 

Konštatujú, že v deviatom ročníku je neskoro ovplyvňovať výber strednej školy. 

Taktiež iba výnimočne zaznamenali zvýšený záujem o predmet technika v poslednom 

ročníku ZŠ. Zhodne tvrdia, že „deviataci majú v hlave iba monitor a príjímačky“ . 

V uvedenom ročníku by predmet tematicky „odľahčili a učili iba podľa záujmu žiakov“. 

Výber učebných tém by plánovali podľa podmienok školy a spolupráce so strednými 

školami v okolí. Naopak, v piatom a šiestom ročníku, kedy je veľký záujem o predmet, 

navrhujú časovú dotáciu 2 hodiny týždenne.  

Pri úvahách o cieľoch predmetu, to čo detí baví a čo považujú za podstatné, samotní 

učitelia zabezpečujúci výučbu predmetu technika navrhujú upraviť obsah iŠVP (2015), 

aj keď sa náplň učebného predmetu technika po roku 2015 obsahovo rozšírila. Žiaci 

majú väčší priestor na učenie a prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami a väčší 

priestor na rozvíjanie základných pracovných zručností a návykov. Aj napriek zvýšenej 

časovej dotácii predmetu učitelia zastávajú názor, že predmet svojím obsahovým 

zameraním nevytvára výrazný priestor pre rozvoj tvorivého technického myslenia 

(iŠVP 2015). Často sa stretávame s názorom „príliš veľa teórie“. Témam, akými sú 

Ekonomika domácnosti, dávajú dôležitosť, ale navrhujú zaradiť ich do iných 

predmetov, napríklad do predmetu matematika. Elektrotechniku z veľkej časti obsahu 

zasa navrhujú zaradiť do predmetu fyzika.  

Predmet technika by mal svojím zameraním formovať vzťah žiakov k manuálnej 

činnosti. Učitelia uvádzajú aj fakt, že deti, ktoré zažili praktické výrobné činnosti, si 

viac vážia prácu iných a získavajú vzťah k manuálnej práci. Samotní učitelia opisujú 

pocity žiakov pri tvorivej manuálnej práci, „veľmi sa tešia a chcú sa doma s výrobkom 

pochváliť “. Toto je možný spôsob ako zmeniť postoj a názor rodičov k predmetu. 

Stotožňujeme sa s názorom väčšiny učiteľov, že „ predmet má byť o zážitkoch, 

poznávaní, vyrábaní, objavovaní, pretože tým sa výrazne odlišuje od iných predmetov“. 

Každý rozhovor s učiteľom potvrdil, že podstata predmetu je „naučiť deti základným 

zručnostiam a nezaťažovať ich memorovaním a príliš odbornými informáciami“. 

Učitelia spoločne vyjadrujú svoj názor, že odborné témy je „lepšie prenechať na stredné 

školy“. V tejto súvislosti zdôrazňujú, že SOŠ doslova „bojujú o každého žiaka“. 

Hlavným problémom nie je neodborne pripravený absolvent základnej školy, ale „malý 

záujem o SOŠ“. Dvaja učitelia, ktorí pôsobili pred tým aj na SOŠ ako majstri odborného 
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výcviku v odpovedi na otázku akých žiakov by prijali na SOŠ sa vyjadrili, že „stačí, 

aby pochopili jednoduchý technický výkres a vedeli niečo jednoduché vyrobiť “. 

Spomenuli z čias, keď ešte vyučovali na strednej škole, že „mnohí žiaci, ktorí prišli zo 

základnej školy nepoznali ani nástroje“.   

Učitelia zo škôl severovýchodnej časti Slovenska uviedli, že aj pri najväčšej námahe 

a žiakoch, ktorí sú „šikovní“ , nie je v ich okolí významný zamestnávateľ, ktorý by 

absolventov ZŠ neskôr zamestnal. Sú „v kontakte so svojimi bývalými žiakmi, ktorí 

v súčasnej dobe pracujú v zahraničí“.  

Ak spoločnosť potrebuje technicky vzdelaných jedincov, a žiaci neprejavujú veľký 

záujem o štúdium technických smerov, tak prioritnou úlohou technického vzdelávania 

na základných školách nie je propagácia študijných odborov, ale rozvoj manuálnych 

zručností pre život. Podstatný je fakt, že žiak, ktorý sa rozhodne pre gymnázium, má už 

na základnej škole nadobudnúť vzťah k tvorivým technickým činnostiam 

prostredníctvom atraktívnej formy výučby, akou sú vyučovanie v odborných 

učebniach, v dielňach, na školských pozemkoch, škole v prírode, vychádzky a exkurzie. 

Výskum nám potvrdil, že u organizačných foriem podľa charakteru prostredia sú pre 

žiakov atraktívnejšie tie, ktorých podstata je v zážitkovom učení. Niektoré 

psychologické výskumy ukazujú, že najtrvácnejšie vedomosti získavame vtedy, ak je 

príslušný proces učenia spojený s emocionálnym zážitkom učiaceho sa. Samotní 

učitelia predmetu technika priznali, že si „spomínajú na to, ako boli žiakmi a zažívali 

hodiny v dielňach a veľmi sa im to páčilo“. Tvrdia, že vtedy nadobudnuté zručnosti im 

poslúžili v bežnom, praktickom živote.  

Slovo zažiť je frekventované aj v našich rozhovoroch s učiteľmi. Učitelia ho 

používajú v rôznych súvislostiach – pri spomienkach na minulosť, pri charakteristike 

žiakov, pri opise svojich vyučovacích hodín. Jednoznačne dôležitý význam slova zažiť 

konštruuje smer technického vzdelávania, „zážitok, zažitý, žiť, prežívať“ čiže 

nadobudnúť a získavať skúsenosti zážitkom pre trvalé poznanie a život. 

Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné 

vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na 

rozvoj pracovných zručností a práca s talentami “ pracovne nazývaný Dielne vo 

svojom zameraní nemá uvedených žiakov, ktorí budú študovať technické smery, ale 

prioritným cieľom celého projektu je žiak, ktorý končí ZŠ so základnými zručnosťami 
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pre život. Hodnotenie projektu učiteľmi ZŠ bolo veľmi pozitívne. Pripomienky detailne 

vznesené k niektorým zbytočným alebo nekvalitným pomôckam a nedostatočnému 

počtu školení učiteľov k užívaniu nových učebných pomôcok sme uviedli v diskusiách 

jednotlivých krajov. V hodnoteniach podľa všetkých učiteľov zapojených do projektu 

(pilotná /nepilotná škola) rezonuje hlavne pozitívny názor. Výsledky analýzy osobného 

dopytovania sú takmer zhodné s výsledkami analýzy silných a slabých stránok projektu 

Dielne na pilotných školách (Hašková - Bánesz, 2015). 

 

Skúmané oblasti 

technického 

vzdelávania 

Odlišné postoje Zhodné postoje krajov  

Názor na reformné 

zmeny. Pochopenie 

zmeny. Hodnota 

vzdelávania. 

Skončiť s reformnými zmenami. 

Vrátiť sa k programu pred 

rokom 1989. 

Väčšina súhlasí pokračovať v 

reformných zmenách, ale až po 

vyhodnotení reformy 2008, 2015. 

Hodnota technického 

vzdelávania. 
 Spoločnosťou nedocenené 

a nepodporované. 

Perspektívy a ciele 

technického 

vzdelávania. 

 
Učitelia považujú ciele v ŠVP 

(2015) za záväzné pre svoju 

výučbu.  

Žiaci   Považujú praktické činnosti za 

atraktívne.  

Profesijná orientácia 

žiakov, výber strednej 

školy. 

Minimálny počet žiakov si 

vyberá technicky zamerané 

školy (viac v Banskobystrickom 

a Prešovskom kraji). 

Väčšina žiakov odchádza na 

gymnáziá. Ako dôvody učitelia 

uvádzajú neúmerne vysoký počet 

gymnázií. 

Podpora rodičov 

Výnimočne rodič spolupracuje 

priamo s učiteľom predmetu 

technika. 

Rodičia nespolupracujú so školou. 

Rodičia považujú technické študijné  

odbory za neperspektívne z 

hľadiska uplatnenia dieťaťa na trhu 

práce. 

Podpora výučby 

predmetu. Postoj 

vedenia školy. 

Nezáujem, bez podpory.  

Riaditeľ detailne plánuje 

rozpočet pre výučbu techniky 

priamo s učiteľom.  

Riaditelia sa snažia zabezpečiť 

hlavne priestorové podmienky pre 

výučbu techniky.  

Financovanie 

Výnimočne uvádzajú finančnú 

pomoc z neziskových 

organizácií zriadených 

rodičovskou radou. Zriadené 

materiálové stredisko v meste 

Poprad ako materiálna pomoc 

pre výučbu techniky. 

Nedostatočné financovanie. Učitelia 

sa zhodujú, že zodpovednosť má 

prebrať MŠVVaŠ SR až následne 

na to zriaďovateľ ZŠ. 

Legislatívny rámec. Predmet zaradiť ako nepovinný. 

Učitelia navrhujú správu budov ZŠ 

pod MŠVVaŠ SR. Nesúlad medzi 

požiadavkami MŠVVaŠ SR a 

zriaďovateľom (mestá, obce).  



33 
 

Stratégia učenia.  Inovácie nezmenili pedagogické 

myslenie učiteľov. 

Technické a materiálne 

podmienky školy. 
 

Obdobie pred rokom 1989 považujú 

za lepšie pre technické vzdelávanie. 

Učitelia žiadajú vybavenie novými 

učebnými pomôckami. 

Obsah technického 

vzdelávania. 

Navrhujú obsah  predmetu 

technika pravidelne 

aktualizovať. Dôvod uvádzajú 

rýchly proces technického 

vývoja. 

Inovatívny ŠVP (2015) považujú za 

vyhovujúci. Navrhujú redukovať 

učivo a zamerať obsah iba na 

praktickú výučbu.  ŠVP 2008 

neprijali.  

Časová dotácia 

predmetu. 

Ponechať 1 hodinu týždenne. 

Rozhodnutie o časovej dotácii 

predmetu techniky ponechať na 

rozhodnutí ZŠ.  

Dotáciu prispôsobiť podľa 

materiálno technických 

podmienok ZŠ.  

Navrhujú zvýšiť časovú dotáciu 

2hodiny týždenne.  

Navrhujú zvýšiť časovú dotáciu 

2hodiny týždenne hlavne 5. - 6. 

ročníku. Dôvod uvádzajú 

atraktívnosť výučby techniky pre 

deti vo veku 10 až 12 rokov. 

Vyučovať v tomto veku hlavne 

formou zážitku. 

Tabuľka 2 Súhrn zistení vyplývajúcich z regionálnych dopytovaní 
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6 ODPORÚČANIA PRE PEDAGOGICKÚ PRAX A TEÓRIU 

Zmeny, ktoré treba urobiť na podporu technického vzdelávania v školách 

odporúčame hlavne v uvedených bodoch: 

1. Priestory a technické a materiálne podmienky  

 Základné vybavenie (učebné priestory) pre výučbu definovať presne podľa 

inovovaného obsahu ŠVP 2015.  

 Dodávky potrebných technických materiálov a učebných pomôcok financovať 

fixnou sumou na žiaka. Rozpočet školy a podmienky pre výučbu kontrolovať. 

Normatív pre výučbu navýšiť podľa kvality výučby techniky konkrétnej školy. 

 Presne definovať a vytvoriť zoznam materiálu potrebného pre výučbu predmetu 

na ZŠ. Vedenie vie žiadať súkromné subjekty jednoduchším spôsobom a ušetriť 

financie na spotrebný materiál.  

  Na základe spolupráce medzi fakultami pripravujúcimi učiteľov predmetov 

fyzika a informatika, vytvoriť stratégiu ponuky štúdia týchto predmetov 

v kombinácii s učiteľstvom techniky. Táto stratégia by mala prispieť 

v  dohľadnej dobe k zvýšeniu počtu učiteľov pre výučbu techniky. Fyzika je 

obsahovo príbuzná technike, respektíve majú spoločné témy výučby.  

2. Časová dotácia a obsah technického vzdelávania na ZŠ 

 Zvýšiť časovú dotáciu predmetu technika v 5. – 6. ročníku (2hodiny týždenne). 

V 9.ročníku ponechať rozhodnutie na konkrétnej škole (technika ako voliteľný 

predmet). 

 Upraviť súčasný iŠVP (2015) a stabilizovať jeho obsah. Nemeniť špecifické 

ciele predmetu technika (ani jeho vzdelávací štandard). Vytvoriť priestor 

a podmienky pre praktickú výučbu a exkurzie. Presne definovať základy 

technického vzdelávania. 

3. Učiteľ predmetu technika 

 V závere školského roka, ideálne pred posledným rodičovským združením by 

mal  učiteľ vypracovať zoznam materiálu potrebného pre výučbu techniky na 

nasledujúci školský rok. Následne prostredníctvom vedenia požiadať o podporu 
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rodičov (zoznam, miesto kde materiál pravidelne môžu dovážať). Riaditeľ 

výzvu zopakuje v úvode nasledujúceho školského roka.  

 Učiteľ si podľa dodaného materiálu vie lepšie naplánovať praktickú výučbu 

predmetu technika. 

 Učiteľ je hlavný organizátor vyučovacej hodiny, ale otvorený dialóg 

s riaditeľom je veľmi dôležitý minimálne na začiatku školského roka.  

 Žiadať radu školy (zástupcov rodičov) o materiálnu pomoc pre výučbu techniky. 

 Pracovné listy by sa nemali viazať na konkrétny výrobok ale na nácvik zručností 

úkonov. Môže byť uvedený príklad ako správne rysovať, správne rezať alebo 

merať.  

 Zamerať svoje ďalšie vzdelávanie na inovatívne pedagogické prístupy (napr. 

zážitkové vyučovanie).  

 Propagovať každý úspech a výrobky žiakov prostredníctvom zriadeného FB 

účtu ZŠ na sociálnej sieti. 

 Vytvoriť priestor pre hodnotenie žiakov prostredníctvom praktického výstupu 

žiaka, tak aby poskytoval zážitok a radosť z vyučovania. 

4. Reformné zmeny 

 Striktná regulácia 8 – ročných gymnázií. Výber iba nadaných žiakov. 

 Celoplošná regulácia 4-ročných gymnázií. Podľa počtu stredných škôl určiť 

percentuálnu kvótu počtu gymnázií.  

 Úprava obsahu technického vzdelávania ZŠ (iŠVP 2015) s akceptovaním 

požiadaviek a pripomienok učiteľov. 
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ZÁVER 

Žiaci nie sú jediní, ktorí potrebujú časté povzbudenie, pochvalu a motiváciu pre 

ďalšie učenie. Potrebujú to aj mnohí učitelia. Vyučovanie si žiada celú osobnosť 

učiteľa. Výsledok vzdelávania ovplyvňuje vo veľkej miere práve osobnosť učiteľa. 

Motivácia učiteľov – inovátorov je základným predpokladom úspešnej implementácie 

akejkoľvek zmeny v školách. Naša identifikácia kľúčových problémov implementácie 

reformy prijatej v roku 2008 pomenovala vážne nedostatky, ktoré sa vyskytli už v 

samom začiatku tvorby celej stratégie reformy regionálneho školstva. Analýza 

odpovedí učiteľov predmetu technika na výskumné dopytovania odhalila neprepojenosť 

kurikula ako súdržného celku. Učebná stratégia, podmienky výučby a samotní aktéri 

nezaistili náležitú plynulosť a akceptáciu výrazných zmien. Jasný zámer reformy 2008 

nebol učiteľom jednoznačne vysvetlený. Učitelia a odborníci svojimi podnetmi vyvolali 

ďalšiu zmenu. Po zverejnení iŠVP 2015 a jeho uvedení do pedagogickej praxe nastalo 

na niektorých školách upokojenie. Ukázalo sa však, že sa to týkalo iba škôl, ktoré 

disponovali náležitým vybavením (dielňou). Časovú dotáciu učitelia zhodnotili ako 

o niečo lepšiu ako predtým (od 2008 do 2015). Relatívna integrácia a prijatie obsahu 

iŠVP bolo zaznamenané iba na školách, ktoré boli zapojené do projektu Dielne a na 

tých školách, ktoré predmet technika v rámci disponibilných hodín učili aj pred rokom 

2015 (čiže spĺňali priestorové a kvalifikačné podmienky výučby). Očakávané celkové 

zlepšenie stavu nenastalo. Dôsledky reformy 2008 sa nevyriešili, ale ako skonštatovala 

veľká časť učiteľov, už aj tak zložité postavenie predmetu na ZŠ sa ešte skomplikovalo. 

Prijatá inovácia bez podpory naďalej odpútava učiteľov od ich najpodstatnejšieho 

poslania, ktorým je pripraviť žiakov pre život, učiť ich a budovať v nich dôveru 

v spoločenskom význame techniky.  

Dôstojná pozícia technického vzdelávania sa neobjavuje, nediktuje, nepresviedča sa 

o nej, ale je potrebné ju vytvoriť. 
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SUMMARY 

Pupils are not the only ones who need frequent encouragement, praise and 

motivation for further learning. Many teachers need it too. Teaching requires the entire 

personality of the teacher. The learning outcome is largely influenced by the personality 

of the teacher. The motivation of teachers - innovators is a prerequisite for successful 

implementation of any change in schools. Our identification of the key issues of 

implementation of the reform adopted in 2008 identified the serious shortcomings that 

had already occurred at the very beginning of the development of the whole regional 

education reform strategy. The analysis of the technique teacher's answers to research 

inquiries revealed the discontinuity of the curriculum as a coherent whole. The learning 

strategy, the learning conditions and the actors themselves did not provide the necessary 

fluency and acceptance of significant changes. The clear intention of the 2008 reform 

was not clearly explained to the teachers. Teachers and experts have brought about a 

further change with their inducements. Following the publication of iŠVP 2015 and its 

introduction into pedagogical practice, some schools have been satisfied. However, it 

turned out that it was only schools that had the proper equipment (workshop). Teaching 

time teachers have evaluated how slightly better than before (from 2008 to 2015). The 

relative integration and acceptance of the content of the iŠVP was only recorded in the 

schools involved in the Workshop project and in those schools which were also taught 

within the hours available prior to 2015 (is they met the spatial and qualification terms 

of teaching). The expected overall improvement did not occur. The consequences of the 

2008 reform have not been resolved, but, as many teachers have said, the already 

complex subject matter at the elementary school has become even more complicated. 

The innovations received without support continue to teach the teachers their most 

important mission, to prepare pupils for life, to teach them and to build trust in them in 

the social sense of technology.  

The dignified position of technical education does not appear, underestimate, do not 

overcome it, but it needs to be created. 
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