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ÚVOD 

Kvalitné vzdelanie vytvára základný predpoklad každého progresu. Z tohto dôvodu všetky 

vyspelé spoločnosti kladú veľký dôraz na vytváranie náležitých podmienok edukácie. Celkom 

určite to platí aj pre vzdelávanie na Slovensku. Vzdelaný človek by mal byť základným prvkom 

spoločnosti. Okrem iných odvetví, ako je zdravotníctvo, ekonómia, právo alebo psychológia, 

tak aj technické vzdelanie má svoje nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Odvíja sa od neho 

úroveň priemyslu so svojimi mnohými odvetviami. Súčasná doba si preto vyžaduje okrem 

poskytovania základného všeobecného vzdelania aj základné technické vzdelanie a následné 

vyššie odborného vzdelanie. Hoci je veľmi dôležité vychovávať budúcich inžinierov, ktorí sú 

v súčasnosti veľmi žiadaní, zo strany mladých ľudí zaznamenávame nezáujem študovať 

technicky orientované odbory. V mnohých prípadoch mladí ľudia volia radšej humanitné vedy 

s myšlienkou, že technické predmety pokladajú za nezaujímavé a ťažké. Pedagogika 

predstavuje vednú disciplínu, ktorá ponúka návody ako možno tento nezáujem minimalizovať 

a dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe zvýšeného záujmu o technicky orientované odbory. 

Jednou z možností ako docieliť zvýšenie záujmu o technické odbory je vhodným spôsobom 

nasmerovať vzdelávanie už na základných školách. Dôležitým krokom je ale zamerať sa na 

žiakov stredných odborných škôl a v spolupráci s praxou vhodným spôsobom upraviť 

vzdelávanie do takej miery, aby sa stalo pre žiakov zaujímavým a potrebným. Jednou z 

možností je zamerať sa na jednotlivé témy v odborných predmetoch na stredných odborných 

školách. Ich modifikáciou vzniká priestor pre zlepšenie uvedeného stavu v oblasti technického 

vzdelávania. Jedným z mnohých faktorov v tomto kontexte, ktorý vplýva na vzdelávanie, tak 

môže byť aj interpretácia učiva žiakom a spôsob, akým sú im sprostredkovávané rôzne druhy 

informácií. 

Didaktika je pedagogickou disciplínou, ktorej predmetom skúmania je vyučovací proces. Tento 

proces je označovaný ako vzájomné pôsobenie vyučujúceho a učiaceho sa, teda žiaka. 

Pedagogika ako vedná disciplína nám dáva odpovede na otázky „Prečo je výučba potrebná?“, 

„Čo si majú žiaci v škole osvojiť?“, „Ako majú učitelia vyučovať?“ a podobne. Práve posledná 

z uvádzaných otázok býva často kladená na samotný koniec vyučovacieho procesu, hoci by 

mala byť na samom začiatku. Dôležitosť školy a to, ako má učiteľ učiť, potvrdzuje sociológiou 

akceptovaný poznatok, že to, čo dieťa vníma v školskom prostredí ako učiteľom tolerované 

pravidlá správania, má naňho veľký vplyv. Z uvádzaného dôvodu má úloha školy 

nezastupiteľné miesto v tomto procese. 

Technicky orientované odbory určite môžu byť prostriedkom v podpore kreatívnych 

predispozícií žiakov a budúcich technických pracovníkov. Z tohto dôvodu bolo výskumným 

zámerom dizertačnej práce navrhnúť nový výučbový systém pre programovanie lowcost 

riadiacich jednotiek, ktorý bude stavať na forme sprostredkovania učiva žiakom, a 

následne overiť či je z didaktického hľadiska vhodným prostriedkom vedúcim k lepšiemu 

porozumeniu princípov programovania. 
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2 SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY 

Pedagógovia a odborníci z praxe zhodne konštatujú, že máme nedostatok technicky zdatných 

absolventov stredných odborných škôl. Zamestnávatelia už niekoľko rokov apelujú na 

technické školy, aby pripravili jednak dostatočný počet absolventov a jednak náležite 

kvalifikovaných absolventov, ktorí budú spĺňať požiadavky (vyplývajúce z potrieb praxe) 

kladené na ich profesijné kompetencie. Portál učiteľské noviny vidí nedostatky v súvislosti s 

uvedeným problémom už na základnej škole. Je zrejmé, že pokiaľ žiaci neprídu do kontaktu s 

technikou a nenadobudnú základné zručnosti už na základnej škole, je veľmi ťažké zaujať ich 

následne na strednej škole. Navyše je s týmto faktom spojená aj voľba strednej školy. Žiaci, 

ktorí sú na základnej škole oboznamovaní s technikou vo veľmi malom rozsahu, úplne 

prirodzene uprednostňujú práve humanitné smery a svoje ďalšie štúdium spájajú s nimi. V 

tomto kontexte aj portál Edutech uvádza, že technickému vzdelávaniu na Slovensku chýba 

nasledovné: 

- docenenie jeho spoločenského prínosu a významu verejnosťou a orgánmi štátnej správy a 

vnímanie potreby jeho rozvoja a podpory, 

- systémová, koncepčná a stabilná podpora jeho rozvoju tak zo strany orgánov štátnej správy 

ako aj zriaďovateľov škôl, 

- kvalitné priestorové a systémovo fungujúce materiálno-technické zabezpečenie pre výučbu, 

- potrebné personálne zabezpečenie výučby nielen kvalifikovanými učiteľmi s titulom Mgr. ale 

aj s požadovanou odbornosťou (učitelia s kvalifikáciou na vyučovanie predmetov pracovné 

vyučovanie, technická výchova, technika, príslušných odborných predmetov), 

- záujem absolventov stredných škôl o štúdium učiteľstva techniky, 

- podstatne vyššia spolupráca a podpora technického vzdelávania na základných školách zo 

strany stredných odborných škôl, 

- vytvorenie takých podmienok na kreatívne a zážitkové učenie sa žiakov, ktoré vyvolajú a 

rozvinú záujem žiakov o techniku v širšom meradle, u žiakov vytvoria potrebný vzťah, 

vyvolajú pozitívny vzťah k práci a technike a umožnia rozvoj technických talentov.  

Naopak, východiskom pre technické vzdelávanie v krajinách Európskej únie (Belgicko, 

Nemecko) je príznačné zameranie sa na rýchly rozvoj nových technológií. Nosnou myšlienkou 

je tu vzdelávanie v oblasti technológií a jeho prenesenie do všetkých oblastí edukácie žiakov. 

Snažia sa teda o akési prepojenie techniky s humanitnými vedami, pre zvýšenie efektivity 

technického vzdelávania. Touto problematikou sa v roku 2011 zaoberal projekt KEGA a 

publikácia, ktorá bola výstupom tohto projektu (utv.ki.ku.sk/80_1.4-Technicke-vzdelavanie-v-

krajinach-Eu). Táto publikácia uvádza spôsob, akým prebieha technické vzdelávanie v 

krajinách Európskej únie. Projekt KEGA nám poskytuje pohľad na to, ako vyspelé krajiny berú 

na zreteľ potrebu spájania technického vzdelávania s humanitnými a kultúrnymi stránkami 

edukácie. Tieto krajiny Európskej únie majú sformulované štyri cieľové oblasti techniky, 

v ktorých žiaci získavajú základnú orientáciu a smer vzdelania: 

- V prvej oblasti sa žiaci zameriavajú na vyrábanie technických výrobkov a jednoduchých 

produktov. Žiaci pri vyrábaní získavajú potrebnú zručnosť a elementárne technické poznatky. 



- Druhou oblasťou žiaci prechádzajú po nadobudnutí základných zručností vo vyrábaní a 

opracovávaní jednoduchých produktov. V tejto oblasti sa žiaci učia obsluhovať základné 

technické nástroje, ktoré slúžia na zložitejšie obrábanie výrobkov a súčasne pod vedením 

vyučujúceho manipulujú so základnými elektrickými zariadeniami. 

- V tretej oblasti technického vzdelávania si žiaci osvojujú možnosť vytvárať si vlastný spôsob 

využívania nadobudnutých vedomostí a zručností, v kontexte vplyvu na prírodu a spoločnosť.  

- V poslednej, štvrtej oblasti žiaci pretavia svoje kompetencie, ktoré nadobudli v prvých troch 

oblastiach, do práce s výpočtovou technikou, kde sa učia využívať počítač ako nástroj pre 

vyhľadávanie, zhromažďovanie a rozvíjanie svojich kompetencií v oblasti techniky. 

Zastávame názor, že pokiaľ chceme, aby žiaci na Slovensku prejavili vyšší záujem o technicky 

orientované predmety, musíme implementovať tieto oblasti vzdelávania z ostatných 

európskych školských vzdelávacích systémov. Práve druhý stupeň základnej školy a stredné 

odborné školy sú kľúčové pre formovanie kompetencií v oblasti ako je technika, informatika, 

výpočtová technika. Žiaci tak získavajú nový pohľad na tieto oblasti a môžu prejaviť záujem o 

štúdium na strednej odbornej škole so zameraním na techniku a programovanie. 

Zastávame názor, že technické vzdelávanie na Slovensku je stále podceňované a odsúvané. 

Avšak snaha rozšíriť a inovovať technické vzdelávanie je badateľná a rastie z roka na rok. 

Našou prácou sa snažíme podporiť a zvýšiť záujem o programovanie. Je v celospoločenskom 

záujme vzdelávať žiakov tak, aby si boli vedomí, že technické vzdelávanie má uplatnenie najmä 

v priemyselnej praxi, je vysoko hodnotené a že v tejto oblasti je možné sa uplatniť efektívne a 

prospešne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 CIELE A ÚLOHY DIZERTAČNEJ PRÁCE 

Hlavným zámerom dizertačnej práce bolo vytvoriť optimálny spôsob vzdelávania v oblasti 

programovania mikrokontrolérov. S tým je spätý aj spôsob, akým môžeme žiakom technické 

informácie podávať. Okrem obrazových a textových foriem podávania informácií žiakom je 

ďalšou možnosťou video návod, ktorý sa v súčasnosti stáva bežnou súčasťou sprostredkovania 

informácií takmer v každom odvetví.  

Vymedzenie hlavného cieľa je veľmi komplexný problém a preto bolo na jeho splnenie 

potrebne vytýčiť čiastkové ciele, ktoré na hlavný cieľ nadväzujú a bezprostredne s ním súvisia. 

Na základe stanoveného cieľa, nám vyplývalo niekoľko úloh, ktoré bolo potrebné splniť, aby 

sme naplnili zámer dizertačnej práce. Sumarizovať ich možno do nasledujúcich čiastkových 

úloh: 

Úloha č.1: Za kľúčové sme považovali naštudovať dostupné domáce i zahraničné zdroje 

zaoberajúce sa problematikou programovania mikrokontrolérov. Značná časť odbornej 

literatúry, z ktorej boli čerpané a tvorené prípravy na vyučovacie hodiny bola, v anglickom 

jazyku.  

Úloha č.2: Analyzovať aktuálny štátny vzdelávací program a tematické plány. V nich museli 

byť reflektované aktuálne požiadavky praxe, s dôrazom na dodržanie profilu absolventa. Až po 

ich dôkladnej analýze sme mohli navrhnúť obsahovo  vhodné tematické celky a učivo, v ktorých 

bolo možné aplikovať nami navrhovaný výučbový systém s cieľom rozvoja programátorských 

kompetencií v oblasti programovania mikrokontrolérov. 

Úloha č.3: Vytvoriť metodiku hodnotenia učebných výsledkov žiakov pri aplikovaní 

jednotlivých vzdelávacích systémov. V tomto kroku bolo nevyhnutné nastaviť zber 

výskumných údajov a ich relevantné vyhodnocovanie. 

Úloha č.4: Naštudovať dostupné domáce i zahraničné internetové a literárne zdroje zaoberajúce 

sa tvorbou webových stránok. Nakoľko v tom čase vedomosti v oblasti tvorby webstránok 

neboli postačujúce, bolo potrebné prehĺbiť si vedomosti a technické možnosti tvorby webu, 

zaznamenávania  a interakcie údajov na webstránkach a ich možnosti sprostredkovania 

informácií žiakom. 

Úloha č.5: Nájsť a analyzovať dostupné hardvérové a softvérové prostriedky spojené s 

programovaním lowcost riadiacich jednotiek. Vyhľadať pre realizáciu jednotlivých cvičení 

najvhodnejšie a najmä bezpečné prvky, ktoré boli realizované vo vzdelávaní. V tomto bode sme 

ako majoritnú pomôcku využili internet a príručku Sprievodca svetom Arduina, ktoré nám 

poskytli cenné informácie pri riešení tejto úlohy. 

Úloha č.6: Na základe analýzy aktuálnych plánov diskutovať s kompetentnými v oblasti 

priemyselnej praxe a s učiteľmi stredných odborných škôl o výbere didakticky vhodných a 

technicky či ekonomicky realizovateľných témach, ktoré boli súčasťou pedagogického 

experimentu. V tomto kontexte sme dostali v rámci feedbacku cennú radu, kde sme boli 

informovaní o možnosti bezplatného využitia technického softvéru od spoločnosti Autodesk 

ThinkerCAD. Tento softvér nám umožnil simulovať takmer všetky súčasti, ktoré sú späté s 



programovaním Arduina a týmto spôsobom nám poslúžil ako výhodný a ekonomicky 

nenáročný podporný prvok pre náš výskum. Majoritnú časť výučby sme uskutočnili s reálnymi 

súčiastkami, nakoľko ponúkajú vhodnejší spôsob učenia a správneho zapájania elektronických 

obvodov. 

Úloha č.7: Navrhnúť a vytvoriť komplexný výučbový systém s šestnástimi témami (jednak 

vzhľadom na vzdelávací program a jednak vzhľadom na časovú dotáciu výučby príslušnej 

problematiky), ktoré budú zamerané na rôzne oblasti programovania Arduina. Po každej téme, 

žiaci absolvovali krátky didaktický test, vďaka ktorému sme dostali spätnú väzbu o tom, do 

akej miery pochopili žiaci danú tému.  

Úloha č.8: Vytvoriť metodiku výučby a k nej príslušné materiály vo forme webstránky. 

Podklady boli prevažne získavané z iných webstránok, ktoré sa danou problematikou zaoberajú, 

a boli náležite citované. Značná časť jednotlivých cvičení bola však pripravená nami, v súlade 

s pedagogickým výskumom. 

Úloha č.9: Realizovať pedagogický experiment na základe navrhnutých krokov s použitím 

vytvoreného vzdelávacieho systému.   

Úloha č.10: Na základe stanovenej hodnotiacej metodiky analyzovať učebné výsledky žiakov 

zapojených do pedagogického experimentu. 

Úloha č.11: Zhodnotiť a analyzovať dosiahnuté výsledky dizertačnej práce. Vytvoriť 

optimálny vzdelávací systém s ohľadom na zistenia vyplývajúce z realizovaného 

pedagogického experimentu. Formulovať hypotézy, ako výstup nášho kvalitatívneho výskumu, 

pre ďalšie šetrenie. 

Predmetom výskumu bol návrh, overenie a uplatnenie nami navrhnutého systému výučby 

predmetov zameraných na programovanie mikrokontrolérov Arduino na stredných odborných 

školách. Predovšetkým bol kladený dôraz na formálnu stránku vzdelávania žiakov. Rovnako 

boli skúmané aj reakcie na metódy a spôsoby vzdelávania, vzhľadom na rozdielne spôsoby 

sprostredkovania učiva. Analyzovaná bola efektívnosť troch foriem sprostredkovávania učiva 

(z predmetnej problematiky), ktorými boli textová forma, obrazová forma a  forma, video 

nahrávok (video-návodov). 

  

 

 

 

 

 

 



4 METODOLÓGIA VÝSKUMU 

4.1 Výskumné otázky 

Východiskovým bodom k vytvoreniu návrhu komplexného výučbového systému pre 

programovanie lowcost riadiacich jednotiek bolo analyzovanie aktuálneho štátneho 

vzdelávacieho programu (ŠVP). Okrem toho sme sa snažili, aby náš návrh reflektoval aj 

aktuálne požiadavky praxe, s dôrazom na dodržanie profilu absolventa.  

Okrem samotného výučbového systému bolo potrebné vytvoriť aj metodiky hodnotenia žiakov 

v súvislosti s jednotlivými alternatívnymi koncepciami sprostredkovávania informácií 

(preberaného učiva). Podľa školského vzdelávacieho programu cvičenia prebiehajú vždy 

dvojhodinovo. Z tohto aspektu bol počet nami určených tém v súlade s časovou dotáciou 

praktických cvičení (16 tém x 2 hodiny). 

Konspekt tém cvičení sme vytvorili na základe preštudovania vzdelávacích plánov a  

konzultácií s kolegami zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach. Žiaci 

sa postupne dostávali od elementárnych princípov programovania až po rôzne typy motorčekov 

(DC motorčeky, krokové motorčeky, servomotorčeky a iné). Neskôr pracovali na náročnejších 

praktických úlohách, kde využívajú vedomosti z predchádzajúcich cvičení a mali možnosť 

prichádzať s vlastnými riešeniami zadaných úloh. 

V dizertačnej práci sme sa rozhodli pristupovať k riešeniu danej problematiky na základe 

kvalitatívneho výskumu. V tomto kontexte bolo dôležité jasne špecifikovať výskumný cieľ 

práce a výskumné otázky, ktoré sú pre tento typ výskumu charakteristické. 

Výskumný cieľ: Sledovaním efektívnosti alternatívnych foriem sprostredkovania rovnakých 

informácií žiakom získať podklady pre vytvorenie návrhu optimálneho spôsobu výučby 

programovania lowcost riadiacich jednotiek.  

Ako je uvedené už v predchádzajúcom, analyzovaná bola efektívnosť troch foriem 

sprostredkovávania informácií (učiva) žiakom, a to textovej formy, obrazovej formy a  formy 

video nahrávok. 

Výskumné otázky: 

1. Ako vnímajú žiaci náročnosť jednotlivých tematických celkov? 

2. Ako vnímajú žiaci obsahovú stránku cvičení? 

3. Ako vnímajú žiaci postupnosť tematických celkov?  

4. Ako žiaci vnímajú podanie informácií v oblasti programovania lowcost jednotiek 

prostredníctvom textových návodov ako spôsob výučby programovania? 

5. Ako žiaci vnímajú podanie informácií v oblasti programovania lowcost jednotiek 

prostredníctvom textových a obrazových návodov ako spôsob výučby programovania? 

6. Ako žiaci vnímajú podanie informácií v oblasti programovania lowcost jednotiek 

prostredníctvom video návodov ako spôsob výučby programovania? 



Výskumné otázky boli stanovené s dôrazom na overenie nami navrhovanej výučbovej metódy 

v pedagogickej praxi, pričom bol kardinálnou myšlienkou celej výučbovej metódy rozvoj 

schopností v oblasti programovania za pomoci lowcost riadiacich jednotiek. Vyššie uvádzaný 

výskumný cieľ spoločne s výskumnými otázkami predstavovali pre nás akýsi kompas, podľa 

ktorého sme sa v priebehu celého výskumného procesu riadili a orientovali. (Švaříček, Šeďová, 

2007). 

4.2. Charakteristika výskumnej vzorky 

Pedagogický experiment bol založený na porovnávaní priebehu a výsledkov rôznych 

alternatívnych experimentálnych spôsobov výučby. Dizertačná práca sa zameriavala na žiakov 

tretieho ročníka strednej odbornej školy, t. j. ročníka v ktorom sa vyučuje predmetná 

problematika mikrokontrolérov. V rámci nášho experimentu boli vytvorené tri skupiny žiakov 

(respondentov). Všetky tri skupiny boli de facto experimentálne, kontrolná skupina nebola, 

nakoľko sa jednalo o kvalitatívny výskum. Celkovo bolo do experimentu zapojených 24 žiakov, 

t. j. boli vytvorené tri osemčlenné skupiny. Pracovali sme s dostupnou výskumnou vzorkou a 

výber respondentov bol zámerný. Rozdelenie žiakov bolo realizované podľa abecedy. 

V prvej skupine prebiehala výučba jednotlivých cvičení prostredníctvom textových návodov. 

Druhá skupina žiakov mala prístup k návodom a cvičeniam, kde bol obsah podávaný 

prostredníctvom textu a obrazových návodov. Jednalo sa pritom o rovnaký obsah cvičení ako 

v prvom prípade, menila sa len forma a spôsob prezentovaných informácií. Tretia skupina 

žiakov mala za úlohu realizovať tie isté úlohy ako dve predchádzajúce skupiny na základe 

poskytnutia video návodov. 

Cvičenia boli žiakom  sprístupňované z nami vytvoreného webového portálu postupne, na 

každom praktickom cvičení. Každá skupina mala prístup len k svojej forme sprostredkovania 

preberaného učiva (informácií), čo bolo zabezpečené prístupovými heslami. Táto podmienka 

bola pre účel práce kľúčová. Na záver každého cvičenia žiaci absolvovali didaktický test, ktorý 

mal hlavne fixačný charakter, kde si upevnili a overili nadobudnuté vedomosti. Pre 

vyučujúceho didaktický test plnil najmä kontrolnú úlohu z pohľadu dodržania obsahového a 

výkonového štandardu predmetu. 

4.3 Metódy pedagogického výskumu 

V rámci riešenia úloh témy dizertačnej práce boli využité viaceré výskumné metódy. Použitie 

výskumnej metódy záviselo od úlohy a jej cieľa. Uvádzame prehľad uplatnených metód a ich 

základnú charakteristiku. 

Interpretáciu praktických cvičení sme realizovali prostredníctvom vzdelávacej webstránky. Pre 

dodržanie obsahového a výkonového štandardu sme realizovali krátky didaktický test po 

každom cvičení, ktorý reflektoval mieru nadobudnutých vedomostí. Avšak pre komplexné 

pochopenie toho, ako vnímajú žiaci sprostredkované informácie a aké majú názory na použitý 

spôsob prezentácie preberaného učiva, nám webstránka neposkytla postačujúce odpovede. 

Preto bolo potrebné zvoliť iný hlavný nástroj zberu relevantných výskumných údajov. 

Možností ako zrealizovať zber výskumných údajov bolo niekoľko, no najvýznamnejším 

spôsobom nám pomohlo nasmerovanie od Silvermana a jeho odporučenia a rady, o ktoré sme 



sa prioritne opierali. Na základe jeho publikácie (Silverman, 2005) sme ako nástroj zberu 

výskumných údajov použili semištruktúrovaný rozhovor. Tento typ rozhovoru patrí na jednej 

strane k najkomplikovanejším výskumným metódam, ale na druhej strane vzhľadom na 

získanie dát v rámci kvalitatívnych výskumov predstavuje jeden z najvhodnejších prostriedkov, 

poskytujúcich údaje s vysokou výpovednou hodnotou. Ide o výskumnú metódu, ktorá umožňuje 

zachytiť nielen fakty ale aj hlbšie preniknúť do motívov a postojov respondentov, čo bolo pre 

účely našej práce kľúčové. V tejto súvislosti aj Wildemuth a kol. (2009) uvádzajú, že táto 

metóda zberu údajov, ktorá sa nachádza na rozhraní medzi štruktúrovaným a neštruktúrovaným 

rozhovorom, je vhodná pre získanie takéhoto druhu údajov. Tento typ rozhovoru nám 

vyhovoval najviac aj z toho dôvodu, že má vopred daný súbor tém a taktiež voľne pridružené 

otázky. Vopred dané je aj ich poradie a voľba slov. Formulácia môže byť pozmenená, prípadne 

môže byť niečo vysvetlené počas rozhovoru.  Pri rozhovore môžeme taktiež sledovať aj 

niektoré vonkajšie reakcie respondenta a podľa nich potom pohotovo usmerňovať ďalší priebeh 

kladenia otázok. Anketár, v našom prípade vyučujúci (v úlohe výskumníka), si vytvára určitú 

schému, ktorá je pre neho smerodajná a musí sa jej držať. Táto schéma obvykle špecifikuje 

okruhy otázok, ktoré bude pýtajúci sa klásť. Konkrétne otázky, ktoré sa zdajú pýtaným 

nevhodné, môžu byť dokonca aj vynechané. Naopak, iné otázky môžu byť pridané. Je potrebné 

ale brať na vedomie, že rozhovor musí mať definované tzv. jadro rozhovoru a teda určitý okruh 

tém a otázok, ktoré má anketár (vyučujúci/výskumník) za povinnosť prebrať s dopytovaným. 

Na toto jadro sa potom môžu nabaľovať ďalšie upresňujúce otázky. Spravidla sú kladené 

doplňujúce otázky, ktoré sa zameriavajú na ďalšie podrobnosti alebo vysvetlenia odpovedí 

respondenta, aby bolo správne pochopené, čo dopytovaný svojou odpoveďou myslí. 

Diskutovanú tému je tak možné analyzovať do hĺbky (Miovský, 2006, s. 79). Riadili sme sa 

pritom aj postupmi, ktoré definuje Hendl (2005, s. 49), ktorý uvádza, že osobitnú pozornosť je 

potrebné venovať začiatku a koncu rozhovoru. Na začiatku je nutné získať dôveru a prelomiť 

prípadné bariéry. V našom prípade bolo možné túto podmienku splniť pomerne rýchlo, nakoľko 

máme ako vyučujúci túto dôveru u žiakov vo veľkej miere vybudovanú. Považovali sme za 

rovnako dôležité nepodceniť ani záverečnú časť semištruktúrovaného rozhovoru, nakoľko v 

ňom bolo možné získať dôležité informácie súvisiace s prácou. V súvislosti so zložitosťou a 

dĺžkou rozhovoru sme používali rôzne pomôcky pre zaznamenávanie jednotlivých odpovedí. 

Využívali sme predovšetkým smartfón s nainštalovanou aplikáciou Google Keep, ktorá 

umožňovala získané informácie vo forme hovoreného slova od respondentov strojovo previesť 

na písané slovo. Týmto spôsobom sa významne skrátil čas potrebný na prepis rozhovorov.  

Cieľom semištruktúrovaných rozhovorov bolo zachytiť a porozumieť tomu, ako vnímajú žiaci 

absolvované cvičenia, ďalej formu akou boli informácie podané a v neposlednom rade úroveň 

pochopenia učiva. Posledný uvádzaný aspekt zabezpečoval však najmä pripravený didaktický 

test, ktorý bol realizovaný na konci každého cvičenia. Zdôrazňujeme, že cieľom 

semištruktúrovaných rozhovorov bolo najmä zistiť a bližšie špecifikovať odpovede od 

frekventantov na nasledovné oblasti vzdelávania, ktoré tvorili okruh tém a spomínané jadro 

všetkých rozhovorov: 

- pohľad a názory na obsah vzdelávacej webstránky, 

- názor na formu vzdelávania (text, obraz, video), 



- pozitívne a negatívne hodnotenia jednotlivých cvičení, 

- názor na problematiku programovania lowcost riadiacich jednotiek, 

- názor na postupnosť tematických celkov, 

- názor na časovú dotáciu a náročnosť jednotlivých tematických celkov, 

- názor na skutočnosť, že niektoré informácie boli podané v cudzom jazyku. 

Z uvádzaných názorov a okruhov sme vytvorili štruktúru otázok pre semištruktúrované 

rozhovory, z ktorých sme vychádzali. V práci nebolo nutné exaktne kvantifikovať jednotlivé 

odpovede, nakoľko výsledky rozhovorov neboli viazané na potvrdenie alebo vyvrátenie 

(zamietnutie) hypotéz. Zámerom bolo zachytiť a reagovať na jednotlivé odpovede, ktoré nám 

umožnia lepšie pochopiť reakcie žiakov na jednotlivé spôsoby podávania informácií v oblasti 

programovania lowcost riadiacich jednotiek. 

V rámci výskumného šetrenia sme sa riadili kritériami validity a reliability podľa Lincolna a 

Gübyho (1985), ktorí za kritériá považujú dôveryhodnosť, prenositeľnosť, hodnovernosť a 

potvrditeľnosť. Ďalším kritériom, ktoré spomína Hendl (2005), bol vzťah s respondentmi, ktorý 

bol otvorený a dôverný (ako zo strany žiakov tak aj za strany vyučujúceho). Respondenti 

odpovedali otvorene na všetky otázky týkajúce sa programovania lowcost riadiacich jednotiek. 

Nevyhnutné bolo brať do úvahy  možnosť, že na validitu odpovedí v rozhovoroch mohli 

vplývať rôzne faktory. Na tento jav upozorňuje Gavora (2010), ktorý medzi najčastejšie sa 

vyskytujúcimi variáciami uvádza: 

- beznázorovosť respondenta (na všetko odpovedá „neviem“ a „nepamätám sa“), 

- sociálne žiadúce odpovede (povedia, čo chce výskumník počuť), 

- neúprimnosť respondenta, 

- odpovede poznačené prítomnosťou tretej osoby (druhý žiak), 

- súhlasné odpovede, nezávislé na obsahu otázky (niekedy môžu byť spôsobené zle 

položenými otázkami anketára). 

V tejto súvislosti sme museli venovať zvýšenú pozornosť odpovediam pri realizovaní 

rozhovorov a vyvarovať sa uvádzaným faktorom. Rovnako sme pre zvýšenie validity výskumu 

využili trianguláciu. V tejto súvislosti sme využili poznatky, ktoré uvádza  Hendl, ktorý opisuje 

trianguláciu ako postup kedy sa "rôznymi metódami skúma rovnaký sociálny jav alebo jeho 

daný aspekt. A teda rôznymi metódami sa skúmajú rôzne aspekty javu alebo dokonca rôzne 

javy v danom prípade" (Hendl, 2005, s. 149). Triangulácia pomáha kontrolovať previazanosť a 

integritu dát aj výsledkov z nich odvodených a umožňuje prekonanie možného skreslenia, ku 

ktorému môže dôjsť pri využití jedinej metódy, jediného pozorovateľa alebo jedinej teórie. V 

práci sme využili najmä dátovú trianguláciu, ktorá je založená na kladení jednotlivých otázok 

v niekoľkých rovinách. Na určité oblasti a názory sme sa preto v rozhovore pýtali opakovane. 

 



4.4. Priebeh a realizácia výskumu 

Samotné rozhovory so žiakmi prebiehali počas pedagogického experimentu, ktorý bol 

zrealizovaný v školskom roku 2018/2019. Semištruktúrovaný rozhovor bol uskutočnený so 

žiakmi v jednotlivých skupinách vo dvojiciach (učiteľ a dvaja žiaci). Rozdelenie do dvojíc sme 

realizovali najmä z dôvodu prevencie skreslenia odpovedí, ktoré by mohli nastať v prípade, ak 

by boli rozhovory realizované so všetkými žiakmi v skupine súčasne. Ďalším dôvodom, prečo 

sme rozhovory realizovali vo dvojiciach, je časová náročnosť zberu výskumných údajov. Z 

tohto hľadiska nebolo možné absolvovať rozhovory s každým žiakom samostatne, nakoľko 

bolo potrebné rozhovor zrealizovať najneskôr do 24 hodín. Podľa Brezinu (2017) je tento 

časový úsek kľúčový, nakoľko po uplynutí spomínaného časového obdobia dochádza k 

značnému zabudnutiu mnohých informácií. Z tohto dôvodu by sme počas neskoršej realizácie 

rozhovorov nedokázali získať od žiakov potrebné postoje, názory a pohľady, ktoré nadobudli z 

cvičenia (odpovede by mohli byť rovnako ako v predchádzajúcom prípade značne skreslené). 

Doslovný prepis bol aj napriek použitiu moderných technických prostriedkov značne náročný. 

Z tohto dôvodu sme pre vyhodnotenie rozhovorov a ich interpretáciu v práci zvolili takzvaný 

"sumarizačný protokol" (Hendl, 2005). Táto technika nezachováva celý text (celý rozhovor) a 

už pri počúvaní sa vykonáva istý spôsob zhrnutia a selekcie, ktorú vykonáva anketár. Tieto 

údaje nám poskytli dôležitú základňu pre ďalšie kroky. Pri počúvaní audiozáznamu každého 

rozhovoru a strojovom prepise boli vypúšťané pasáže, kde odpovede nesúviseli priamo s témou 

rozhovoru, alebo danej otázky. Vypúšťané boli aj opakujúce sa témy, ktoré neboli relevantné. 

Keďže dáta rozhovoru boli na seba obsahovo naviazané, odpovede boli uchovávané v takom 

stave, aby nenarušili obsahovú stránku, prípadne nemohli ovplyvniť následné spracovanie. 

Nijako však nebola ovplyvnená obsahová stránka. Avšak z dôvodu prijatia zákona č 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v 

Zbierke zákonov SR (smernica Európskeho parlamentu – GDPR) a nadobúdajúcej účinnosti v 

máji 2018 (https://bpis.sk/new/index.php?page=zakeu.php) sa pôvodná plánovaná forma 

publikovania výsledkov osobných dopytovaní výrazne obmedzila. Z tohto dôvodu bolo nutné 

realizovať ich prepisy a sumarizáciu z pôvodných zistení (rozhovorov), ktoré bolo možné 

zverejniť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 HLAVNÉ ZISTENIA VYPLÝVAJÚCE Z VÝSKUMU 

Na začiatku empirickej časti práce sme si stanovili výskumnú tému, výskumný problém a ciele 

práce. Tieto stanovené ciele sme napĺňali pomocou výskumných otázok, ktoré boli 

zodpovedané pomocou semištruktúrovaných rozhovorov. Ak sa žiaci v jednotlivých skupinách 

zhodli v dopytovaných oblastiach a názoroch aspoň v piatich z ôsmich prípadov, považovali 

sme túto časť za relevantnú a smerodajnú. Odpovede s nižším počtom zhodných odpovedí sme 

považovali za nepostačujúce. Didaktický test plnil v našom výskume kontrolnú úlohu. Mal 

zabezpečiť testovanie obsahového a výkonového štandardu predmetu. Išlo hlavne o to, aby 

následne nami navrhnutý vzdelávací systém spĺňal všetky požadované funkcie a bol v súlade 

so štátnym vzdelávacím programom. Na základe zistení vyplývajúcich z dizertačnej práce sme 

v ďalšom kroku sformulovali odpovede a komentáre k jednotlivým výskumným otázkam. 

1. Ako vnímajú žiaci náročnosť jednotlivých tematických celkov? 

V odpovediach na túto výskumnú otázku sa nachádza celé spektrum názorov zaoberajúcich sa 

náročnosťou výučbového systému. V prvých dvoch cvičeniach žiaci všetkých troch skupín 

považujú náročnosť cvičení skôr za menej náročnú až jednoduchú, bez ohľadu na formu 

podania informácií. Tretie a štvrté cvičenie považovali žiaci za pomerne jednoduché, no 

náročnosť sa zvýšila najmä v oblasti zapájania vývodov mikrokontroléra, kde bolo nutné 

používať vyšší počet vodičov. Piate cvičenie žiaci pokladali už za mierne náročné, nakoľko 

bolo nutné k obvodu a programovej časti pridať knižnice, ktoré umožňujú komunikáciu s LCD 

displejom. Šieste až ôsme cvičenie zamerané na programovanie motorčekov (DC, servo, 

krokový motorček) hodnotili žiaci z pohľadu náročnosti ako mierne náročné, porovnateľné s 

piatym cvičením. Žiaci mali mierne problémy pri porozumení funkcionality a programovej 

časti, pomocou ktorej sa motorčeky ovládajú. Deviate cvičenie považovali žiaci za menej 

náročné ako tematické celky zamerané na ovládanie motorčekov. Toto cvičenie bolo zamerané 

na spínacie prvky ako sú relé a tranzistor, prostredníctvom ktorých je možné ovládať ďalšie 

periférie mikrokontroléra Arduino. Náročnosť zapojenia a  programová časť tohto cvičenia sa 

skôr približovala k tretiemu a štvrtému cvičeniu. Rovnako aj v tomto cvičení nebolo potrebné 

používať dodatočné knižnice a stačilo na ovládanie použiť len niekoľko riadkov programu, 

ktorému žiaci väčšinou porozumeli. Desiate a jedenáste cvičenie považovali žiaci za viac 

náročné a to hlavne z programovej a praktickej časti. Za vyššou náročnosťou cvičení stojí fakt, 

že pre správnu funkciu museli žiaci použiť dodatočné knižnice. V tejto súvislosti potrebovali 

pripájať aj vyšší počet vodičov k mikrokontroléru a v neposlednom rade písať pomerne náročný 

program. Okrem toho museli využiť vedomosti z iného predmetu, aby dokázali správne tieto 

obvody zrealizovať. Aj tento fakt mal za následok vyššiu náročnosť cvičení. Dvanáste cvičenie 

žiaci považovali za veľmi náročné ako v programovej tak aj v praktickej  časti. Žiaci sa 

zameriavali na wifi a bluetooth moduly, ktoré umožňujú vzdialené ovládanie periférnych 

zariadení. Za najnáročnejšie považovali celkovú realizáciu zapojenia, nakoľko bolo nutné 

správne zadefinovať knižnice, pochopiť program a správne ho napísať, ale najmä využitie 

medzipredmetových vzťahov (museli ovládať príkazy, tzv. tagy pre tvorbu webstránok). 

Trináste až pätnáste cvičenie boli zamerané na snímacie prvky. Tieto cvičenia žiaci považovali 

po obsahovej stránke za mierne náročné, najmä v programovej časti. Z hľadiska praktickej časti 

tieto cvičenia považovali, čo sa týka náročnosti, skôr za ľahšie, keďže pre správnu funkčnosť 



postačoval nízky počet vodičov (v priemere päť). Hlavný okruh tvorila najmä programová časť, 

ktorá bola nosná pri správnom fungovaní snímačov. Bolo potrebné pritom použiť správny typ 

knižníc. V prípade, že žiaci použili nesprávny typ knižnice, zapojenie nefungovalo správne 

alebo nefungovalo vôbec. Celkovo žiaci považovali trináste až pätnáste cvičenie za mierne 

náročné, no určite ľahšie ako desiate až dvanáste cvičenie. Posledné šestnáste cvičenie, ktoré 

bolo zamerané na NFC snímač a pohybový snímač, pokladali žiaci za skôr náročné. Najmä 

programovú časť, kde museli používať väčšie množstvo knižníc a definovať viac premenných 

ako v trinástom až pätnástom cvičení. Žiaci pripisovali tomuto cvičeniu vyššiu náročnosť ako 

trinástemu až pätnástemu cvičeniu, no nižšiu ako dvanástemu cvičeniu.  

2. Ako vnímajú žiaci obsahovú stránku cvičení? 

V odpovediach na túto výskumnú otázku sa nachádza niekoľko názorov zaoberajúcich sa 

obsahovou náplňou výučbového systému. Prvé a druhé cvičenie žiaci považovali z obsahovej 

stránky za dostatočne obšírne a vyčerpávajúce vzhľadom na časovú dotáciu týchto cvičení. 

Téma bola z pohľadu žiakov síce mierne nudná ale splnila ich očakávania. Najviac ocenili 

podrobný popis mikrokontroléra (Arduino), kde pochopili princíp fungovania tejto platformy. 

Obsahovú stránku, čo sa rozsahu týka, hodnotili veľmi pozitívne, keďže aj stanovené úlohy 

dokázali vyriešiť ešte pred skončením cvičení. Učivo si potrebovali žiaci prezrieť len jedenkrát, 

kde porozumeli základným vlastnostiam a nosnej myšlienke cvičenia. Tretie a štvrté cvičenie 

žiaci pokladali z obsahovej stránky za dostatočne rozsiahle a vyčerpávajúce vzhľadom na 

časovú dotáciu cvičení. Téma bola z pohľadu žiakov zaujímavá a splnila ich očakávania. Učivo 

im stačilo prezrieť si len jedenkrát, aby porozumeli základným vlastnostiam a nosnej myšlienke 

cvičenia. Najviac ocenili z obsahovej stránky časť, kde bolo niekoľkými príkladmi poukázané 

na funkčnosť a správanie sa analógových vývodov. Rozsah a obsahová časť cvičenia bola pre 

žiakov postačujúca a hodnotili ju veľmi pozitívne. Piate cvičenie žiaci z pohľadu obsahovej 

zložky považovali, čo sa týka vysvetlenia a popísania programu, za postačujúcu a rozsiahlu. 

Najmä čo sa týka komentovania jednotlivých častí, kde boli podľa nich veľmi dobre vysvetlené 

jednotlivé funkcie. Programovanie LCD displeja bolo podľa žiakov z obsahového hľadiska 

postačujúce, no v niektorých častiach bolo obsahu viac a preto považovali časovú dotáciu za 

menej postačujúcu. Podľa žiakov by miernym upravením obsahu piateho cvičenia bolo možné 

dosiahnuť optimálny obsah (napr. zamerať sa len na jeden typ LCD displeja). Šieste až ôsme 

cvičenie pokladali žiaci z obsahovej stránky za príliš rozsiahle a neprimerané. Podľa žiakov by 

postačovalo uvádzať jednoduchšie termíny a venovať sa len jednému príkladu. Podľa školského 

vzdelávacieho programu ale nie je možné upravovať obsah bez toho, aby sme spĺňali štandardy. 

Inak povedané, znížením náročnosti by sme neobsiahli dostatočne všetky potrebné aspekty 

riadenia motorčekov prostredníctvom mikrokontroléra. Deviate cvičenie vnímali žiaci z 

obsahovej stránky ako obsiahle a postačujúce. Nebolo potrebné pridávať ďalšie úlohy spojené 

s programovaním spínacích prvkov relé a tranzistor. Z podaného obsahu žiaci dokázali 

porozumieť vlastnostiam a spôsobu programovania. Desiate a jedenáste cvičenie žiaci pokladali 

za rozsiahle a náročné. Obsah bol prehľadný ale bolo ho neprimerane veľa. Podľa školského 

vzdelávacieho programu ale nie je možné znížiť obsahovú stránku bez toho, aby sme spĺňali 

štandardy. Inak povedané, podobne ako pri šiestom až ôsmom cvičení, znížením náročnosti by 

sme neobsiahli dostatočne všetky potrebné aspekty programovania prídavných obvodov NE555 

a posuvných registrov. Dvanáste cvičenie považovali žiaci po obsahovej stránke za postačujúce 



ale náročné. Akceptovali rozsah obsahu a uvedomovali si, že pri menšom rozsahu by 

nepochopili všetky súvislosti spojené s programovaním wifi a bluetooth modulov. Trináste až 

pätnáste cvičenie pokladali z obsahovej stránky za postačujúce. Každému snímaču sa podľa 

žiakov venovala primeraná pozornosť. Nebolo potrebné obsah dopĺňať o ďalšie ukážky a 

vysvetlenia učiva v jednotlivých cvičeniach. Šestnáste cvičenie považovali žiaci po obsahovej 

stránke takisto za postačujúce ale náročné. Rovnako ako v dvanástom cvičení akceptovali 

rozsah obsahu a uvedomovali si, že pri menšom rozsahu by nepochopili všetky súvislosti 

spojené s programovaním.  

3. Ako vnímajú žiaci postupnosť tematických celkov? 

V tejto časti odpovedáme na výskumnú otázku zaoberajúcu sa postupnosťou jednotlivých 

tematických celkov výučbového systému. V prípade tretieho a štvrtého cvičenia s tematickými 

celkami zaoberajúcimi sa analógovými veličinami hodnotili žiaci postupnosť a nadväznosť 

pozitívne, nakoľko pre porozumenie analógovým vstupom mikrokontroléra je nutné naučiť sa 

správne používať digitálne vývody a chápať spôsob ich programovania. Piate cvičenie, 

zaoberajúce sa zapájaním a programovaním LCD displeja, bolo podľa žiakov nadväzné na 

predchádzajúce cvičenia a hodnotili ho pozitívne. Najmä časť, kde museli využiť vedomosti zo 

zapájania analógových veličín. Šieste až ôsme cvičenie zaoberajúce sa zapájaním a 

programovaním motorčekov hodnotili pozitívne. Najmä postupnosť tematických celkov a ich 

nadväznosť, nakoľko pre porozumenie ovládania DC (jednosmerného) je nutné naučiť sa 

správne používať digitálne vývody. V kontexte predchádzajúceho prípadu aj tu pre 

programovanie krokového motorčeka žiaci využili vedomosti z predchádzajúcich cvičení. Z 

tohto dôvodu postupnosť tematických celkov hodnotili pozitívne. Avšak ôsmy tematický celok, 

zaoberajúci sa programovaním servomotorčeka, žiaci hodnotili menej pozitívne. Hlavným 

dôvodom bolo, že žiaci dokázali ľahšie porozumieť zapájaniu a programovaniu servomotorčeka 

ako korkového motorčeka. Z tohto dôvodu navrhovali zaradiť tematický celok venovaný 

krokovému motorčeku (siedme cvičenie) za učivo zamerané na programovanie 

servomotorčekov. Deviate cvičenie bolo zamerané na spínacie prvky relé a tranzistor. 

Postupnosť tematických celkov a ich nadväznosť hodnotili žiaci viac negatívne, nakoľko pre 

jednoduchosť programovania a zapájania mohla byť táto téma zaradená ešte pred 

programovanie DC motorčeka (relé a tranzistor sa často používa práve pri zapájaní motorčeka 

a pri jeho spínaní či riadení). Desiate a jedenáste cvičenie a ich postupnosť/nadväznosť 

hodnotili žiaci pozitívne a nepresúvali by ho na iné miesto,  nakoľko pre porozumenie činnosti 

integrovaného obvodu NE555 a posuvných registrov je nutné naučiť sa správne používať 

knižnice, ktoré sa žiaci naučili využívať v treťom cvičení. Dvanáste cvičenie, zamerané na 

programovanie wifi a bluetooth modulov, bolo pre žiakov náročné. Postupnosť tematických 

celkov a ich nadväznosť hodnotili žiaci negatívne. Podľa  žiakov by bolo vhodné túto tému 

zaradiť na koniec tematického celku a určite ho rozdeliť a venovať sa každému z modulov 

samostatne. S tým súvisela aj nízka časová dotácia, ktorú žiaci navrhovali navýšiť. Problém by 

vyriešilo rozdelenie témy na dve menšie a ich zaradenie na koniec tematického plánu. Trináste 

až pätnáste cvičenie sa zameriavali na snímacie prvky. Postupnosť tematických celkov a ich 

nadväznosť hodnotili žiaci menej pozitívne, nakoľko ich  považovali za jednoduchšie a navrhli 

ich presunúť pred tematický celok s obvodmi NE555 a posuvný register (pred desiate cvičenie). 

Šestnáste cvičenie bolo zamerané na NFC snímacie prvky a na senzor pohybu. Postupnosť 



celkov a ich nadväznosť hodnotili žiaci skôr pozitívne, no nakoľko tematický celok považovali 

len za mierne náročný, navrhli ho presunúť za tematický celok s obvodmi NE555 a posuvný 

register (za desiate cvičenie). Žiaci takisto navrhovali toto cvičenie rozdeliť na dva samostatné 

celky (cvičenia), ktoré by sa venovali jednotlivým obvodom osobitne. 

 

4. Ako žiaci vnímajú podanie informácii v oblasti programovania lowcost jednotiek 

prostredníctvom textových návodov ako spôsob výučby programovania? 

Žiaci vzdelávaní výlučne textovou formou v prvých dvoch cvičeniach sprostredkovaný obsah 

považovali za dostatočný a zrozumiteľný. Textová forma žiakom vyhovovala, ale ocenili by 

aspoň jeden obrázok celkového obvodu, a to kvôli lepšej predstave konečného zapojenia. Tretie 

a štvrté cvičenie z pohľadu textovej formy prebiehalo veľmi podobne ako prvé dve cvičenia. 

Učivo bolo podľa žiakov celkovo podané zrozumiteľne. Žiaci mali ale výhradu k časti učiva, 

kde museli pripájať a programovať analógové vstupy. Ocenili by podrobnejší popis postupu pri 

pripájaní jednotlivých vodičov, resp. jeden obrazový návod s celkovým zapojením. V prípade 

piateho cvičenia žiaci z pohľadu použitej textovej formy sprostredkovania učiva považovali 

obsah vzdelávania za mierne náročný. Obzvlášť pri pochopení princípov fungovania a pripájaní 

LCD displeja k mikrokontroléru im textová forma podania informácií nebola dostatočne 

zrozumiteľná. Problém nastal hlavne pri zapájaní displeja, keďže pre jeho správnu činnosť je 

potrebné zapojiť väčší počet vodičov a používať  knižnice, ktoré umožňujú správnu činnosť 

LCD displeja. Šieste až ôsme cvičenie žiaci považovali za mierne náročné. Ako dôvod uvádzali 

najmä náročnosť technického zapojenia, kde si nevedeli dostatočne predstaviť schému 

zapojenia. Mali k dispozícií len opis zapojenia a nie obrázok zapojenia. Žiaci si nevedeli 

dostatočne predstaviť funkčnosť krokového motorčeka. Žiaci mali výhrady najmä k časti učiva, 

kde museli pripájať samotné vstupy. Ocenili by názornejší spôsob postupu v pripájaní 

jednotlivých častí, napr. vo forme obrazového návodu alebo video návodu. Deviatemu cvičeniu 

žiaci síce porozumeli, ale prítomnosť iného ako textového formátu podávania informácií by 

považovali za nápomocnú. Teoretické informácie a rovnako vysvetlenie princípov fungovania 

bolo podľa žiakov z veľkej časti podané zrozumiteľne. Žiaci mali ale výhrady k časti učiva, kde 

museli fyzicky pripájať tranzistor a relé. Ocenili by inú formu podania informácií. V prípade 

desiateho a jedenásteho cvičenia žiaci učivu (prezentovanému textovou formou) porozumeli 

len čiastočne. Absenciu obrazových návodov alebo video návodov ako formy podávania 

informácií ohľadom zapájania hodnotili vysoko negatívne. Učivo bolo podľa nich z veľkej časti 

podané nezrozumiteľne, a to hlavne z dôvodu nízkej miery názornosti. Textové informácie boli 

síce dostatočné, no žiaci nemali predstavu o tom, ako správne pripájať jednotlivé piny (vývody), 

nakoľko sa jednalo o pomerne zložitý integrovaný obvod. V tejto súvislosti by ocenili 

podrobnejší popis v pripájaní jednotlivých vodičov k integrovanému obvodu. Na dvanástom 

cvičení žiaci v prvej skupine, vzdelávanej prostredníctvom textovej formy, učivu porozumeli 

len veľmi málo až vôbec. Ako príčinu nízkeho porozumenia uvádzali jednak veľký obsah 

informácií, ktoré im boli sprostredkované, ale najmä neprítomnosť obrazových návodov a video 

návodov ako formy sprostredkovania informácií. Učivo bolo podľa žiakov z veľkej časti 

podané nezrozumiteľne hlavne z dôvodu nízkej miery názornosti a veľkého množstva 

informácií. Textové informácie boli síce dostatočné a žiaci chápali teoretické informácie ale 



tieto im neposkytovali predstavu o tom, ako správne pripíjať jednotlivé komponenty. Trináste 

až pätnáste cvičenie žiaci v prvej skupine, vzdelávanej prostredníctvom textovej formy, 

praktickej časti porozumeli len veľmi okrajovo. Prítomnosť obrazových návodov alebo video 

návodov ako formy podávania informácií by považovali za omnoho názornejšiu. Učivo bolo 

podľa žiakov z veľkej časti podané nezrozumiteľne. Žiaci mali výhrady najmä k časti učiva, 

kde museli pripájať a programovať jednotlivé vstupy snímačov. Ocenili by podrobnejší popis 

postupu v pripájaní jednotlivých vodičov. Naopak, teoretické vedomosti z tejto oblasti 

považovali za obsiahle a postačujúce, nakoľko porozumeli teoretickým súvislostiam a 

funkčnosti týchto snímačov. Šestnáste cvičenie žiaci považovali za viac náročné, praktickej 

časti porozumeli skôr menej. Prítomnosť obrazových návodov alebo video návodov ako formy 

podávania informácií by považovali za omnoho názornejšiu. Učivo bolo podľa žiakov 

majoritne v praktickej časti podané nezrozumiteľne. Žiaci mali výhrady hlavne k časti učiva, 

kde museli pripájať a programovať jednotlivé vstupy obvodu. Ocenili by podrobnejší popis 

postupu v pripájaní jednotlivých vodičov v podobe obrazového návodu. Žiaci ale nemali 

problém pri porozumení funkcionality snímačov z teoretického hľadiska. Teoretické poznatky 

z tejto oblasti považovali postačujúce až obsiahle, umožňujúce im pochopiť funkčnosť týchto 

snímačov. 

5. Ako žiaci vnímajú podanie informácií v oblasti programovania lowcost jednotiek 

prostredníctvom textových a obrazových návodov ako spôsob výučby programovania? 

Žiaci vzdelávaní textovou a obrazovou formou v prvých dvoch cvičeniach pracovali výlučne 

samostatne. Formálnu stránku cvičení hodnotili výlučne pozitívne a rovnako vyzdvihli vizuálnu 

stránku, kde mohli prehľadnejšie dohľadať jednotlivé súčasti zariadenia. Žiaci ocenili najmä 

názornosť ukážky, kde mohli vidieť podrobný popis mikrokontroléra Arduino UNO. Video 

návod v tomto prípade považovali za nepotrebný. V treťom a štvrtom cvičení písaný text 

považovali za zrozumiteľný, niekedy až príliš podrobný. Tento dojem spôsoboval hlavne fakt, 

že mali k dispozícií aj obrazový návod, z ktorého dokázali rýchlejšie pochopiť princíp 

programovania analógových vstupov a časovača. Zo zistení vyplývalo, že textovú časť žiaci 

preskočili a venovali sa priamo obrazovému návodu. To malo ale za následok, že žiaci (druhej 

skupiny) nepoznali teoretické informácie a princíp funkčnosti obvodu. V piatom cvičení žiaci 

formálnu stránku cvičenia hodnotili pozitívne. Obrazové návody boli pre žiakov zrozumiteľné 

a názorné. Žiaci považovali časovú dotáciu v piatich prípadoch za postačujúcu, kde dokázali 

pracovať samostatne a splnili všetky zadané úlohy. Programovú časť považovali za 

zrozumiteľnú a pochopili ju na prvý krát, resp. v dvoch prípadoch s miernou pomocou 

vyučujúceho, a v jednom prípade žiak potreboval väčšiu pomoc od vyučujúceho. 

Naopak teoretické vedomosti mali o niečo slabšie, keďže aj v tomto cvičení preskočili textový 

popis a hneď prešli k zapájaniu. Šieste až ôsme cvičenie skupina vzdelávaná textovou a 

obrazovou formou zvládla veľmi podobne ako predchádzajúce cvičenia. Písaný text považovali 

za zrozumiteľný, niekedy až príliš podrobný. Tento dojem spôsoboval hlavne fakt, že mali k 

dispozícií aj obrazový návod, z ktorého rýchlejšie dokázali pochopiť zapojenie a princíp 

fungovania DC motorčeka ako žiaci v prvej skupine. Nedokázali si však predstaviť činnosť 

motorčekov a preto by ocenili video návod s ukážkou činnosti motorčeka. Deviate cvičenie 

skupina vzdelávaná prostredníctvom textových a obrazových návodov cvičenie zvládla veľmi 



podobne ako prvá skupina. Tento výsledok spôsoboval hlavne fakt, že mali k dispozícii aj 

obrazový návod, z ktorého rýchlejšie dokázali pochopiť princíp zapojenia a programovania 

relé/tranzistora. Žiaci pozitívne hodnotili najmä zrozumiteľne podané obrazové informácie, 

ktoré boli majoritne využívané pri realizácii zapojení. V tomto cvičení žiaci pochopili program, 

ktorý im bol daný a vysvetlený, na prvý krát. Dvaja žiaci potrebovali miernu pomoc od 

vyučujúceho, nakoľko bolo potrebné zadefinovať iný vývod mikrokontroléra. Aj v tomto 

prípade žiaci preskočili textový návod a prechádzali priamo k zapájaniu. Malo to za následok 

horšie pochopenie funkcionality obvodu. Desiate a jedenáste cvičenie považovali za mierne 

náročné. Písaný text ako podporu obrazového návodu považovali za zrozumiteľný, no niekedy 

až nepotrebný. Tento dojem spôsoboval hlavne fakt, že mali k dispozícii aj obrazový návod, z 

ktorého mali pocit, že dokážu pochopiť princíp programovania integrovaného obvodu a 

nepotrebujú textový návod. Žiaci hodnotili pozitívne najmä zrozumiteľne podané obrazové 

informácie, ktoré boli majoritne využívané pri realizácii zapojení. V tomto cvičení žiaci 

pochopili program, ktorý im bol daný a vysvetlený, na prvý krát. Dvaja žiaci potrebovali miernu 

pomoc od vyučujúceho, nakoľko bolo potrebné zadefinovať ďalšie prvky potrebné pre 

zapojenie (správne pripojenie napájania integrovaného obvodu). V tomto prípade ôsmi žiaci ale 

nevenovali dostatočnú pozornosť textovej forme informácií a prevažne sa venovali len 

obrazovej forme. Malo to za následok nepochopenie funkcionality obvodov a nedostatočné 

teoretické vedomosti. Dvanáste cvičenie druhá skupina žiakov zvládla veľmi podobne ako 

predchádzajúce cvičenia. Písaný text ako podporu obrazového návodu považovali žiaci za 

zrozumiteľný, niekedy až nepotrebný. Zdôvodňovali to skutočnosťou, že mali k dispozícií aj 

obrazový návod, z ktorého dokázali pochopiť princíp programovania tohto obvodu (rýchlejšie 

ako žiaci v prvej skupine). V konečnom výsledku sa ale mýlili, keďže dosiahli z didaktického 

hľadiska horšie výsledky ako prvá skupina. Preto považujeme textové informácie za dôležitý 

prvok vzdelávania, najmä čo sa týka vedomostnej úrovne žiakov. Určite zastávajú dôležité 

miesto v edukačnom procese so zameraním na mikrokontrolér Arduino. Ako negatívum 

uvádzali to, že prítomnosť obrazového návodu značne znížila dôležitosť textového popisu. 

Malo to za následok horšie pochopenie využitia a technického správania sa obvodu. V siedmich 

prípadoch žiaci hodnotili pozitívne najmä zrozumiteľne podané obrazové informácie, ktoré boli 

majoritne využívané pri realizácií zapojení. V tomto prípade žiaci ale nevenovali dostatočnú 

pozornosť textovej forme informácií a prevažne sa venovali len obrazovej forme. Trináste až 

pätnáste cvičenie zamerané na snímacie prvky považovali žiaci za mierne náročné. Písaný text 

ako podporu obrazového návodu považovali za zrozumiteľný, no v šiestich prípadoch žiaci 

textový popis, ktorý slúžil pre teoretické vedomosti, rovno preskočili a prešli k praktickým 

schémam a zapájaniu. Toto preskakovanie spôsoboval hlavne fakt, že mali k dispozícií aj 

obrazový návod, z ktorého podľa žiakov rýchlejšie dokázali pochopiť princíp programovania 

snímačov ako žiaci v prvej skupine. V konečnom dôsledku, čo potvrdzovali aj výsledky 

didaktického testu, sa ale ukázalo, že úroveň nadobudnutých vedomostí v tejto skupine bola 

celkovo nižšia. Domnievame sa, že to bolo spôsobené práve, resp. najmä, preskakovaním 

textovej časti cvičenia, kde boli popísané teoretické informácie o obvode. Pozitívne žiaci 

hodnotili najmä zrozumiteľne podané obrazové informácie, ktoré boli majoritne využívané pri 

realizácií zapojení. Šestnáste cvičenie druhá skupina zvládla veľmi podobne ako 

predchádzajúce cvičenia (štrnáste a pätnáste), ktoré je venované snímačom a senzorom. Písaný 

text ako podporu obrazového návodu považovali za menej zrozumiteľný, ale textový popis, 



ktorý slúžil pre výklad a osvojenie si teoretických vedomostí, rovno (podobne ako v 

predchádzajúcom cvičení) preskočili a prešli k praktickým schémam a zapájaniu. Toto 

vynechávanie spôsoboval hlavne fakt, že mali k dispozícii aj obrazový návod, z ktorého podľa 

žiakov rýchlejšie dokázali pochopiť spôsob zapojenia a programovania NFC snímačov a 

senzoru pohybu ako žiaci v prvej skupine. V konečnom dôsledku a aj podľa výsledkov z 

didaktického testu sa ale opäť ukázalo, že žiaci v druhej skupine mali horšie výsledky z testu. 

Pozitívne hodnotili najmä zrozumiteľne podané obrazové informácie, ktoré boli majoritne 

využívané pri realizácii zapojení. 

6. Ako žiaci vnímajú podanie informácií v oblasti programovania lowcost jednotiek 

prostredníctvom video návodov ako spôsob výučby programovania? 

Žiaci vzdelávaní výlučne formou video návodu v prvých dvoch cvičeniach hodnotili formu 

vzdelávania pozitívne. Obsah v tomto cvičení bol pre nich zrozumiteľný a učivo pochopili, čo 

dokazujú aj výsledky didaktického testu. Pri otázke na názor na formu vzdelávania 

prostredníctvom video návodov žiaci odpovedali v šiestich prípadoch pozitívne, oceňovali 

najmä názornosť tohto spôsobu podávania informácií. V ostatných dvoch prípadoch žiaci video 

návod považovali za neprehľadný, nakoľko museli video pozerať opakovane a unikali im 

niektoré časti potrebné pre zapojenie. Tretie a štvrté cvičenie žiaci v ôsmich prípadoch ocenili  

hlavne z názorného a obsahového hľadiska, nakoľko videli konkrétny postup a zapájanie vo 

forme videa. Forma podania učiva bola v siedmich prípadoch hodnotená veľmi pozitívne a v 

jednom prípade menej pozitívne. Nevýhodou bola pre žiakov nutnosť opätovného prehrávania 

videa a pozastavenia v určitých častiach, aby mohli vykonať úkon z videa. Týmto spôsobom 

žiaci strácali čas a v dvoch prípadoch nestihli počas cvičení zapojiť všetky potrebné úlohy. Piate 

cvičenie bolo zamerané na zapájanie dvojriadkových LCD displejov. Žiaci za jeho pozitívum 

pokladali formálnu stránku cvičenia a považovali ju rovnako za zaujímavú ako aj zrozumiteľnú. 

Za nevýhodu považovali piati žiaci hlavne nemožnosť kopírovať časti programu, keďže sa 

jednalo o pomerne dlhý program, čo sa týka  LCD displeja a knižníc potrebných k jeho 

funkčnosti. Z tejto nevýhody vyplývalo aj opakované zastavovanie videa a jeho 

niekoľkonásobné prehrávanie, ktoré uvádzalo sedem žiakov. V tejto časti cvičení v troch 

prípadoch žiaci potrebovali od vyučujúceho miernejšiu pomoc, hlavne čo sa týka zapájania. 

Ocenili by textový návod, ktorý by ich zrozumiteľnejšie inštruoval pri zapájaní. Obrazový 

postup považovali za nepotrebný, keďže video im poskytlo dostatočný pohľad na zapájanie. 

Šieste až ôsme cvičenie žiaci ocenili hlavne z názorného a obsahového hľadiska, kde videli 

konkrétny postup a zapájanie vo forme videa. Forma podania učiva bola pre žiakov v piatich 

prípadoch veľmi pozitívna, v dvoch prípadoch menej pozitívna a v jednom prípade 

nepostačujúca. Nevýhodou bola pre žiakov aj v tomto cvičení nutnosť opätovného prehrávania 

videa a jeho pozastavenia v určitých častiach, aby mohli vykonať úkon z videa. Týmto 

spôsobom žiaci strácali čas a v troch prípadoch žiaci nestihli počas cvičení zapojiť všetky 

potrebné úlohy. V piatich prípadoch ale žiaci zapojenia zvládli a zostal im ešte nejaký čas pre 

rozšírenie si vedomostí  v oblasti programovania motorčekov. Pri deviatom cvičení v rámci 

tretej skupiny ôsmi žiaci ocenili prezentáciu učiva hlavne z názorného a obsahového hľadiska, 

nakoľko videli konkrétny postup a zapájanie vo forme videa. Forma podania učiva bola pre 

žiakov v siedmich prípadoch veľmi pozitívna a v jednom prípade menej pozitívna. Nevýhodou 

bola pre žiakov nutnosť opätovného prehrávania videa a pozastavenia v určitých častiach, aby 



mohli vykonať úkon z videa. To malo za následok aj vyššiu chybovosť pri zapájaní (v porovnaní 

s prvou a druhou skupinou). Týmto spôsobom žiaci strácali čas a v dvoch prípadoch nestihli 

počas cvičení zapojiť všetky potrebné úlohy. Pri desiatom a jedenástom cvičení žiaci takisto 

ocenili učivo hlavne z názorného a obsahového hľadiska, nakoľko videli konkrétny postup, 

činnosť a zapájanie vo forme videa. Forma podania učiva bola pre žiakov v siedmich prípadoch 

veľmi pozitívna a v jednom prípade menej pozitívna. Nevýhodou bola pre žiakov nutnosť 

opätovného prehrávania videa a pozastavenia v určitých častiach, aby mohli vykonať úkon z 

videa. Týmto spôsobom strácali čas a jeden zo žiakov ani nestihol počas cvičenia zapojiť všetky 

potrebné úlohy. V siedmich prípadoch ale žiaci zapojenia zvládli a zostal im ešte nejaký čas pre 

rozšírenie si obzorov v oblasti programovania integrovaných obvodov. Vysvetlenie a teoretické 

informácie v oblasti  princípu činnosti integrovaných obvodov NE55 prostredníctvom video 

návodu ale žiaci vnímali skôr negatívne, t. j. tento spôsob učenia hodnotili celkovo v podstate 

negatívne. Dvanáste cvičenie tretia skupina žiakov ocenila hlavne z názorného a obsahového 

hľadiska, lebo mali možnosť vidieť konkrétny postup, činnosť a zapájanie vo forme videa. 

Formu podania učiva žiaci hodnotili veľmi pozitívne, aj keď bola podľa nich nudná, a v jednom 

prípade táto forma bola hodnotená ako menej pozitívna. Nevýhodou bola pre žiakov nutnosť 

opätovného prehrávania videa a pozastavenia v určitých častiach, aby mohli vykonať úkon z 

videa. Týmto spôsobom strácali čas a v troch prípadoch nestihli počas cvičenia zapojiť všetky 

potrebné úlohy. Ocenili by, keby bol tematický celok rozdelený na dva menšie, kde by sa 

každému zariadeniu venovali osobitne. Vysvetlenie princípu činnosti integrovaných obvodov 

prostredníctvom video návodu žiaci však vnímali skôr ako nevhodný spôsob učenia. Dokázali 

síce pochopiť zákonitosti fungovania obvodu ale princípu programovania porozumeli len 

čiastočne. Teoretické vedomosti (informácie) ohľadom fungovania týchto modulov vnímali ako 

nepostačujúce, nakoľko časť video návodu v ktorej boli sprostredkované teoretické vedomosti 

preskočili a prešli priamo k zapájaniu obvodu. Trináste, štrnáste a pätnáste cvičenie tretia 

skupina žiakov ocenila hlavne z názorného a obsahového hľadiska, nakoľko videli konkrétny 

postup, činnosť a zapájanie vo forme videa. Tieto tri cvičenia sú zameraním podobné, preto ich 

popisujeme spoločne. Forma podania učiva bola pre žiakov v siedmich prípadoch veľmi 

pozitívna a v jednom prípade menej pozitívna. Nevýhodou bola pre žiakov nutnosť opätovného 

prehrávania videa a pozastavenia v určitých častiach, aby mohli vykonať úkon z videa. Týmto 

spôsobom žiaci strácali čas a v jednom prípade žiak nestihol počas cvičenia zapojiť všetky 

potrebné úlohy. V siedmich prípadoch ale žiaci zapojenia zvládli a zostal im ešte nejaký čas pre 

rozšírenie si obzorov v oblasti programovania snímacích prvkov, kde na internete vyhľadávali 

podobné zapojenia. Žiaci mali dostatok času a priestor aj na realizáciu zapojenia. Ukážku 

princípu činnosti prostredníctvom video návodu žiaci vnímali ako výborný spôsob doplnenia 

informácií. Teoretické vedomosti žiaci prostredníctvom video návodu považovali za menej 

užitočné, keďže si dokázali princíp odvodiť od funkcie snímačov. Didaktický test realizovaný 

na konci cvičení ale ukázal nedostatky žiakov v chápaní princípov fungovania snímačov. 

Programová časť bola zrozumiteľná, nakoľko sa hlavná časť programu skladala z prídavných 

knižníc, ktoré žiaci využívali. Šestnáste cvičenie tretia skupina žiakov hodnotila viac pozitívne, 

a to hlavne z názorného a obsahového hľadiska, kde videli konkrétny postup, činnosť a 

zapájanie vo forme videa. Forma podania učiva bola pre žiakov v štyroch prípadoch veľmi 

pozitívna a v štyroch prípadoch menej pozitívna. Nevýhodou bola pre žiakov nutnosť 

opätovného prehrávania videa a pozastavenia v určitých častiach, aby mohli vykonať úkon z 



videa. Týmto spôsobom žiaci strácali čas a v troch prípadoch žiaci nestihli počas cvičenia 

zapojiť všetky potrebné úlohy. V piatich prípadoch ale žiaci zapojenia zvládli samostatne. 

Vysvetlenie princípu činnosti prostredníctvom video návodu žiaci vnímali ako výborný spôsob 

učenia. Teoretické vedomosti žiaci prostredníctvom video návodu považovali za menej 

užitočné, keďže si dokázali princíp odvodiť od funkcie snímačov. Didaktický test realizovaný 

na konci cvičení však ukázal nedostatky žiakov v chápaní princípov fungovania snímačov 

(zrejme aj v dôsledku precenenia svojich dedukčných schopností). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 ODPORÚČANIA PRE ĎALŠIE VÝSKUMNÉ ŠETRENIE 

Podľa Gavoru (2010) kvalitatívne zamerané výskumné šetrenia by mali vyúsťovať do 

formulovania hypotézy, resp. súboru hypotéz, ktoré v podstate na základe údajov získaných v 

rámci realizovaných výskumných šetrení vyslovujú určité predpoklady o sledovaných javoch a 

ich vzťahoch. Hypotézy teda možno považovať za formuláciu jednotlivých alternatívnych 

odpovedí na otázky výskumu. Hypotéza teda nie je formulovaná ako otázka ale ako výrok a 

vychádza z praktickej skúsenosti, teoretických poznatkov alebo kvalitatívneho výskumu. 

Význam formulácie hypotéz spočíva najmä v overovaní súvislostí medzi premennými. Tento 

proces napomáha  optimalizácii získaných údajov. Kvalitne stanovená hypotéza je aj návodom, 

za pomoci ktorého má výskumník ďalej hľadať potrebné informačné zdroje. V tomto kontexte 

má byť nápomocná aj pri vytváraní nástrojov výskumu. Hlavným zmyslom hypotézy je 

potvrdenie alebo zamietnutie na základe výskumného šetrenia.  

V súvislosti s nami realizovaným kvalitatívnym výskumom, na základe našich výskumných 

otázok a ich zodpovedaní, pre následné ďalšie možné výskumy navrhujeme nasledujúci súbor 

hypotéz: 

H1: Predpokladáme že, žiaci vzdelávaní nami navrhnutým inovovaným vzdelávacím systémom 

dosiahnu lepšie výsledky vo vedomostných testoch zameraných na programovanie lowcost 

riadiacich jednotiek ako žiaci vzdelávaní tradičným (zaužívaným) spôsobom. 

H2: Predpokladáme že, žiaci vzdelávaní nami navrhnutým inovovaným vzdelávacím systémom 

dokážu za kratší čas porozumieť programovaniu lowcost riadiacich jednotiek ako žiaci 

vzdelávaní tradičným (zaužívaným) spôsobom. 

H3: Predpokladáme že, žiaci vzdelávaní nami navrhnutým inovovaným vzdelávacím systémom 

nadobudnú lepšie praktické zručnosti (schopnosti) ako žiaci vzdelávaní tradičným 

(zaužívaným) spôsobom. 

Hypotézy, ktoré sme stanovili, možno použiť pri ďalšom výskume, ktorý bude zameraný na 

problematiku programovania lowcost riadiacich jednotiek. Hypotézy bude možné potvrdiť 

alebo vyvrátiť na základe výskumných metód, ktoré sa uplatňujú pri kvantitatívnom type 

výskumu. Veríme, že zistenia a výsledky dizertačnej práce poskytnú nové podnety a podklady 

pre rozširovanie kompetencií žiakov a učiteľov v oblasti programovania mikrokontrolérov. 

Prínosy práce smerujú do oblasti pedagogickej praxe a spočívajú najmä v tom, že pri použití 

nami navrhnutých modifikovaných cvičení, rozšírime možnosti využitia nových prvkov a novej 

obsahovej náplne pre výučbu technických predmetov. V tejto súvislosti očakávame, že žiaci 

nadobudnú iný pohľad na programovanie, budú viac motivovaní a dosiahnu lepšie výsledky v 

teoretickej a najmä v praktickej rovine vzdelávania. Vytvorené cvičenia umiestnené na webe 

môžu slúžiť aj ako rozšírenie zdrojov vzdelávania a takisto môžu byť použité ako podklady pre 

prácu učiteľov na stredných odborných školách. Navyše veľmi dôležitým aspektom 

prezentovaných zistení je, že môžu byť nápomocné aj pri edukácii pracovníkov v oblasti 

priemyselnej praxe. 

 



ZÁVER 

V dizertačnej práci bolo hlavným cieľom zistiť a navrhnúť po obsahovej a formálnej stránke 

optimálny model odbornej prípravy žiakov stredných odborných škôl, v oblasti programovania 

lowcost riadiacich jednotiek. Vychádzali sme z neformálnych rozhovorov so žiakmi, ktoré boli 

realizované počas našej viacročnej pedagogickej činnosti. Rozhovory naznačovali, že 

vzdelávanie v oblasti programovania mikrokontrolérov Arduino je zrejme špecifické tým, že 

informácie sprostredkované prostredníctvom video návodov, nie sú z pohľadu žiakov tak 

efektívne a preferované, ako je to v iných odvetviach (napr. humanitné vedy). V oblasti 

programovania lowcost riadiacich jednotiek sa teda javilo, že textové a najmä obrazové 

inštrukcie sa dostávajú do popredia pred informácie sprostredkované videom. Pri vzdelávaní v 

oblasti programovania lowcost riadiacich jednotiek tak nastával zaujímavý paradox. Hlavná 

otázka v rámci riešenia problematiky dizertačnej práce spočívala v tom, že aký spôsob, resp. 

aká forma sprostredkovania informácií žiakom, je z hľadiska efektívnosti vyučovania 

vhodnejšia. Hľadanie odpovede na uvedenú otázku sme založili na vytvorení návrhu 

alternatívnych spôsobov výučby programovania lowcost riadiacich jednotiek a ich aplikácie do 

vyučovania. 

V teoretickej časti práce sme sa zamerali najmä na odborné vzdelávania realizované na 

stredných odborných školách. Zisťovali sme, ako v nich prebieha výučba programovania 

mikrokontrolérov v teoretickej i praktickej rovine. V tomto kontexte bolo nevyhnutné 

analyzovať štátny vzdelávací program a tematické plány školy. Nutné bolo identifikovať 

predmety, ktoré sa v čo najväčšej miere zameriavali na výučbu programovania 

mikrokontrolérov Arduino. Ďalším krokom bolo štúdium odbornej literatúry, ktorá sa 

zameriavala na  kvalitatívny výskum, vzdelávanie, programovanie a tvorbu webstránok. Z tohto 

kroku nám vyplývali teoretické východiská a koncepcia výskumu. V nadväznosti na tieto úlohy 

nasledovala modifikácia existujúcich tematických plánov, ktoré podľa nás nespĺňali súčasné 

požiadavky na teoretickú a praktickú úroveň absolventa. Úpravy tematických plánov 

vychádzali z konzultácií s odborníkmi z praxe a kolegami, ktorí sa zameriavajú na problematiku 

programovania a riadenia.  

V úvode praktickej časti dizertačnej práce, sme začali s tvorbou vzdelávacej webstránky. 

Umiestnili sme sem návody pre žiakov, prostredníctvom ktorých prebiehalo vzdelávanie. Na 

začiatku akademického roka sme následne spustili vytvorenú webstránku, ktorá bola rozdelená 

do troch kategórií. Každá časť bola zabezpečená heslom, takže sa žiaci nemohli dostať do inej 

skupiny. Celkovo bolo do experimentu zapojených 24 žiakov, v rámci ktorých boli vytvorené 

tri osemčlenné skupiny. Rozdelenie žiakov v triedach bolo realizované abecedne. Všetky tri 

skupiny boli v podstate experimentálne, kontrolná skupina nebola, nakoľko sa jednalo o 

kvalitatívny výskum. Pracovali sme s dostupnou výskumnou vzorkou a výber respondentov 

podliehal zámernému výberu. Jednotlivé skupiny žiakov mali počas akademického roka 

sprístupňovaný rovnaký obsah vzdelávania, ktorý vychádzal z inovovaných tematických 

plánov. Menila sa forma, pomocou ktorej bolo učivo žiakom v jednotlivých skupinách 

sprostredkované. V prvej skupine prebiehala praktická výučba jednotlivých cvičení výlučne 

prostredníctvom textových návodov. Druhá skupina žiakov mala prístup k návodom a 

cvičeniam, kde bol obsah podávaný prostredníctvom textu a obrazových návodov. Jednalo sa o 



rovnaký obsah cvičení ako v prvom prípade, menila sa len forma prezentovaných informácií. 

Tretia skupina žiakov mala za úlohu realizovať tie isté úlohy, ako dve predchádzajúce skupiny 

na základe sprostredkovaných videonávodov. Pedagogický experiment bol založený na 

porovnávaní priebehu a výsledkov rôznych alternatívnych experimentálnych spôsobov výučby. 

Hlavným cieľom bolo získavanie relevantných informácií (výskumných údajov), na základe 

ktorých by bolo možné vyhodnotiť, prečo žiaci preferujú resp. zaujímajú negatívne stanovisko 

k tej-ktorej forme sprostredkovania informácií a registrovať tieto postoje žiakov aj v súvislosti 

s charakterom osvojovaného učiva. Hlavný nástroj použitý pre zber výskumných údajov, bol 

semištruktúrovaný rozhovor, ktorý prebiehal po absolvovaní každého cvičenia.  Na konci 

každého cvičenia bol zrealizovaný aj krátky didaktický test, ktorý slúžil najmä ako kontrola 

obsahového a výkonového štandardu predmetu (do akej miery si žiaci osvojili teoretické 

vedomosti). Je potrebné uviesť, že veľká časť práce nie je prezentovaná z dôvodu obmedzeného 

rozsahu dizertačnej práce. Týka sa to najmä technickej realizácie sledovaných spôsobov 

vzdelávania. Jednalo sa o zložité úlohy s veľkou časovou náročnosťou. Vzhľadom na čo 

najlepšie splnenie stanovených cieľov sme tejto časti venovali zvýšenú pozornosť. Na základe 

analýzy zrealizovaných rozhovorov, sme ako výstup práce pripravili modifikované cvičenia a  

tematické plány. Jednotlivé cvičenia obsahovali inštruktáž, ako ich nastaviť po obsahovej a 

najmä formálnej stránke tak, aby bolo vzdelávanie v oblasti programovania mikrokontrolérov 

Arduino efektívnejšie.  

Veríme, že zistenia a výsledky dizertačnej práce poskytnú nové podnety a poslúžia ako 

prostriedky pre rozširovanie kompetencií žiakov a učiteľov v oblasti programovania 

mikrokontrolérov. Prínosy práce smerujú do oblasti pedagogickej praxe a spočívajú najmä v 

tom, že pri použití nami navrhnutých modifikovaných cvičení, rozšírime možnosti využitia 

nových prvkov a novej obsahovej náplne pre výučbu technických predmetov. V tejto súvislosti 

očakávame, že žiaci nadobudnú iný pohľad na programovanie, budú viac motivovaní a 

dosiahnu lepšie výsledky v teoretickej a najmä v praktickej rovine vzdelávania. Vytvorené 

cvičenia, umiestnené na webe, môžu slúžiť aj ako rozšírenie zdrojov vzdelávania a takisto môžu 

byť použité ako podklady pre prácu učiteľov na stredných odborných školách. Navyše, veľmi 

dôležitým aspektom prezentovaných zistení je, že môžu byť nápomocné aj pri edukácii 

pracovníkov v oblasti priemyselnej praxe. 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

In the dissertation, the main goal was to find out and design in terms of content and form the 

optimal model of professional training of secondary vocational school students in the field of 

programming lowcost control units. We relied on informal interviews with students, which were 

carried out during our multi-year pedagogical activities. Interviews suggested that Arduino 

microcontroller programming training appears to be specific in that information provided 

through video tutorials is not as effective and preferred from the students' point of view as it is 

in other sectors (eg the humanities). Thus, in the field of programming lowcost control units, it 

has appeared that textual and especially pictorial instructions come to the fore over information 

conveyed by video. In education in the field of programming lowcost control units, an 

interesting paradox arose. The main question in solving the problem of the dissertation was that 

what way, resp. what form of communicating information to students is more appropriate in 

terms of teaching effectiveness. We based the search for the answer to the above question on 

the creation of a proposal of alternative ways of teaching the programming of lowcost control 

units and their application to teaching. 

In the theoretical part of the work, we focused mainly on vocational education implemented at 

secondary vocational schools. We found out how the teaching of microcontroller programming 

in the theoretical and practical level takes place in them. In this context, it was necessary to 

analyze the state educational program and thematic plans of the school. It was necessary to 

identify subjects that focused as much as possible on teaching Arduino microcontroller 

programming. The next step was the study of professional literature, which focused on 

qualitative research, education, programming and website creation. The theoretical basis and 

concept of the research followed us from this step. Following these tasks, a modification of the 

existing thematic plans followed, which, in our opinion, did not meet the current requirements 

for the theoretical and practical level of the graduate. Modifications to the thematic plans were 

based on consultations with practitioners and colleagues focusing on programming and 

management issues. 

At the beginning of the practical part of the dissertation, we started with the creation of an 

educational website. We have placed here instructions for students through whom the education 

took place. At the beginning of the academic year, we then launched a website that was divided 

into three categories. Each part was password protected so that students could not get into 

another group. A total of 24 students were involved in the experiment, in which three groups of 

eight were formed. The division of students into classes was realized alphabetically. All three 

groups were essentially experimental, the control group was not, as it was a qualitative research. 

We worked with an available research sample and the selection of respondents was subject to 

deliberate selection. During the academic year, individual groups of students had access to the 

same content of education, which was based on innovated thematic plans. In particular, the 

form by which the curriculum was conveyed to students in individual groups changed. In the 

first group, the practical teaching of individual exercises took place exclusively through text 

instructions. The second group of students had access to instructions and exercises, where the 

content was provided through text and pictorial instructions. 

It was the same content of exercises as in the first case, only the form of the presented 

information changed. The third group of students had the task of performing the same tasks as 

the two previous groups on the basis of mediated video tutorials. The pedagogical experiment 



was based on comparing the course and results of various alternative experimental teaching 

methods. The main goal was to obtain relevant information (research data), based on which it 

would be possible to evaluate why students prefer or. take a negative opinion on some form of 

mediating information and register these attitudes of students also in connection with the nature 

of the acquired curriculum. The main tool used to collect the research data was a semi-structured 

interview that took place after each exercise. At the end of each exercise, a short didactic test 

was carried out, which served mainly as a control of the content and performance standard of 

the subject (the extent to which students have acquired theoretical knowledge). It should be 

noted that much of the work is not presented due to the limited scope of the dissertation. This 

applies in particular to the technical implementation of the monitored methods of education. 

These were complex tasks with a lot of time. With regard to the best possible fulfillment of the 

set goals, we paid increased attention to this part. Based on the analysis of the conducted 

interviews, we prepared modified exercises and thematic plans as the output of the work. The 

individual exercises included instruction on how to set them up in terms of content and, in 

particular, formality, so that training in the field of Arduino microcontroller programming was 

more effective. 

We believe that the findings and results of the dissertation will provide new stimuli and 

materials for expanding the competencies of students and teachers in the field of 

microcontroller programming. The benefits of the work are directed to the field of pedagogical 

practice and consist mainly in the fact that with the use of our proposed modified exercises, we 

expand the possibilities of using new elements and new content for teaching technical subjects. 

In this context, we expect students to acquire a different view of programming, be more 

motivated and achieve better results in the theoretical and especially in the practical level of 

education. The created exercises placed on the web can also serve as an extension of educational 

resources and can also be used as a basis for the work of teachers in secondary vocational 

schools. In addition, a very important aspect of the presented findings is that they can also be 

helpful in educating workers in the field of industrial practice. 
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