
1 
 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Katedra techniky a informačných technológií 

 

 

 

Autoreferát dizertačnej práce 

 

 

 

VÝVOJ UČEBNÝCH OSNOV PREDMETU 

TECHNIKA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH   

 

 

 

 

na zίskanie akademického titulu Philosophiae Doctor, v skratke “PhD.”  

v študijnom odbore: 1.1.10 Odborová didaktika  

študijný program: Didaktika technických predmetov 

 

 

 

 

 

 

Nitra 2022      Mgr inż. Zbigniew Małodobry   



2 
 

Dizertačná práca bola vypracovaná v externej forme doktorandského štúdia na 

Katedre techniky a informačných technológiί Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantίna 

Filozofa v Nitre. 

 

Predkladatel’: Mgr. Inż. Zbigniew Małodobry 

Školitel’: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. 

Katedra techniky a informačných technológií 

Pedagogická fakulta, UKF v Nitre 

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra 

Konzultant: prof. Ing. PhD. Henryk Noga 

 

Instytut Techniki 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

Oponenti: 

 

 

Autoreferát bol rozoslaný dňa: ...............................  

Obhajoba dizertačnej práce sa koná dňa .................... o ..................... hodine pred komisiou 

pre obhajobu dizertačných prác v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika, študijný 

program Didaktika technických predmetov na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. 

 

 

Predseda odborovej komisie: 

prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. 

Katedra techniky a informačných technológiί 

Pedagogická fakulta, UKF v Nitre 



3 
 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE   

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Katedra techniky a informačných technológií 
 

 

 

 

VÝVOJ UČEBNÝCH OSNOV PREDMETU 

TECHNIKA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH   

Autoreferát dizertačnej práce 

 

 

 

Študijný program: zYxDTP15d didaktika technických predmetov  

Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Školiace prcovisko: Katedra techniky a informačných technológií  

Školiteľ: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. 

Konzultant: prof. Ing. PhD. Henryk Noga 

 

 

 

 

Nitra 2022      Mgr inż. Zbigniew Małodobry  

 



4 
 

ÚVOD .................................................................................................................................... 5 

TECHNIKA – AKO VEDOMOSTI AJ PRAX A VZDELÁVANIE ................................... 8 

SÚČASNÁ KONCEPCIA VŠEOBECNÉHO TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA ........... 8 

METODOLOGICKÉ PREDPOKLADY A PREDMET VÝSKUMU ................................ 10 

3.1. Zásady vedenia výskumu ....................................................................................................... 10 

3.2. Výskumný cieľ a odôvodnenie .............................................................................................. 10 

3.3. Výskumné otázky (problémy) a predpoklady........................................................................ 10 

3.4. Empirický predmet výskumu a výskumné metódy ............................................................... 11 

OBSAHOVÉ A KVANTITATÍVNE ZMENY KURIKULA TECHNICKEJ VÝCHOVY 

NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V POĽSKU NA PRÍKLADE „NOWEJ ERY“ ............ 11 

Analýza dotazníka ........................................................................................................................ 12 

Závery a odporúčania na implementáciu ..................................................................................... 13 

ZÁVER ................................................................................................................................ 15 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ............................................................... 19 

ZOZNAM PUBLIKOVANÝCH PRÁC ............................................................................. 21 

 



5 
 

ÚVOD 

História výchovy nám poskytuje možnosť vidieť zmeny v rozsahu určitých 

vzdelávacích trendov. Obyčajne po pro-humanistických epochách sa v nasledujúcich 

obdobiach objavili pro-technické tendencie (Możdżeń, 2000; Kizwalter, 2003). Analýza 

kurikula technickej výchovy v Poľsku sa týka situácie po období takzvaného socialistického 

vzdelávania, ktoré bolo polytechnickej povahy, a humanistické myslenie bolo podriadené 

ideologickým predpokladom. Ak by si tendencie vzdelávacích zmien zachovali svoju 

špecifickosť, súčasné obdobie by sa dalo považovať za nepriaznivé pre výučbu technickej 

výchovy. Na to, aby sme mohli ukázať tento jav, bolo by potrebné porovnať zmeny v tomto 

smere na príklade výučby dejepisu, alebo poukázať na zavedenie hodín náboženstva v škole. 

Vec však nie je taká jednoznačná, pretože zmeny vo výučbe technickej výchovy v tomto 

rozsahu môžu byť podobné v iných postsocialistických krajinách a nemusia pritom 

naznačovať všeobecné zmeny vo vzdelávaní na európskom kontinente. 

Globalizácia nám (Radziwicz-Winnicki, 2004, s. 7-12; Bauman, 2011) taktiež 

poskytuje ešte ďalšie premenné, ktorých vydelenie nie je také jednoduché. Okrem toho tým, 

že sa technika stáva súčasťou kultúry, podlieha zároveň všeobecným trendom kultúrnych 

zmien, kde prístup k technickému poznaniu možno analyzovať aj z feministického alebo 

ekologického hľadiska, bez presvedčenia, že „technológia“ nie je významne prepojená 

s kultúrou (Dusek, 2011, s. 29-31). Súčasné tempo spoločenských zmien (Matuszek, 2004, 

s. 1609-1628) neposkytuje priestor k jednoduchému presvedčeniu, že tendencie zmien vo 

výučbe technickej výchovy boli zachytené. 

Môžeme predpokladať, že technické vedomosti by mali byť dôležitou a integrálnou 

súčasťou „umenia, ako žiť“, ktoré sa musí každý jedinec naučiť, využívajúc pritom slobodu 

voľby, ktorá je mu daná (Bauman 2009, s. 93-94) vo väčšej miere, než to bolo v minulých 

dobách. Nový rozmer technických znalostí je nevyhnutný aj na to, aby sme sa pokúsili 

zvládnuť nový typ konzumpcie a života na úver v realite, v ktorej sú peniaze alebo nákupné 

prostriedky virtuálne (Bauman 2010, s. 29-61). 

Humanizácia sveta techniky by sa mala uskutočňovať s náležitým uspokojovaním 

požiadaviek technicko-prírodného a humanistického vzdelania. Zdá sa, že model 

vzdelávania, v prípade ktorého sa dáva prednosť jednému typu vzdelávania, škodí tak 

technickej, ako aj humanistickej kultúre (Kołakowski 2009, 254). 
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V akom kontexte potrebné by sme sa mali v takom prípade zamýšľať a realizovať 

výskum evolúcie kurikula predmetu technická výchova na základných školách v Poľsku? 

Vďaka tematickej a kvantitatívnej analýze, ako aj hodnoteniu osvojenia si obsahu a 

získavania polytechnických zručností žiakmi, máme možnosť zachytiť určité zmeny a 

transformácie. Je vhodné však dodať, že vzhľadom na rozsah práce sa budeme zaoberať len 

fragmentom väčšej problematiky. Širšou perspektívou je, popri kvantitatívnych zmenách a 

postojoch k danému prvku technického poznania, generačná výmena vzdelaných žiakov. Ak 

sú kurikulá z rokov 1990, 1999 a 2016 do istej miery modifikované, je potrebné 

poznamenať, že sú určené pre úplne odlišných adresátov. Žiak základnej školy v roku 1990 

nemal k dispozícii svoj vlastný mobil a žiak v roku 2016 ho už mal. Preto môže konštatovať, 

že táto práca môže v tomto rozsahu diskusiu zahájiť, avšak v žiadnom prípade ju neukončuje 

ani nevyčerpáva tematické úvahy v tejto oblasti. 

Na jednej strane sa empiricky aspekt týka zvoleného kurikula technickej výchovy na 

základných školách, v súlade s učebnými osnovami zavedenými ministerstvom, na druhej 

strane sa povaha výskumníka nemôže obmedziť len na „váženie“ a „meranie“ technických 

aspektov, ale má naznačiť dilemy a trendy. Predsa len je technika súčasťou kultúry 

a podlieha jej zmenám. 

Aké máme v takom prípade stanoviť ciele pre túto prácu? Môžeme formulovať dva 

základné ciele práce: 

1) Ukázanie zmien v kontexte súčasného stavu výučby technickej výchovy 

obsiahnutej v kurikulách; 

2) Stanovenie možných smerov budúceho vývoja výučby technickej výchovy a 

obsahu kurikulí. 

Pre takto stanovené ciele práce môžeme postaviť dve tézy, ktoré budú následne 

verifikované: 

1) Predpokladá sa, že súčasné zmeny nabrali smer, ktorý môžeme sprecizovať 

ako odklon od odovzdávania technických vedomostí zameraných na 

manuálne zručnosti a od charakteristiky remeselnej práce smerom k 

vedomostiam a zručnostiam potrebným na pochopenie a aplikovanie 

pokročilých technológií; 
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2) Predpokladá sa, že ďalší odklon od odovzdávania technických vedomostí 

zameraných na manuálne zručnosti a od charakteristiky remeselnej práce 

smerom k vedomostiam a zručnostiam potrebným na pochopenie a 

aplikovanie pokročilých technológií môže vyústiť k nevyhnutnému návratu 

k vedomostiam, pri ktorých budú viac zdôrazňované manuálne zručnosti 

alebo budú na rovnakej úrovni ako vedomosti z oblasti pokročilých 

technológií. 

Realizácia cieľov práce, ako aj riešenie alebo tiež potvrdenie postavených téz, bolo 

naplánované prostredníctvom rozpravy a výskumu, ktoré sú obsiahnuté v štyroch 

kapitolách. 

Prvá kapitola bola nazvaná: „Technika – ako vedomosti aj prax a vzdelávanie”. 

V prvej podkapitole sa nachádzajú úvahy zamerané na sprecizovanie definície techniky, v 

druhej sa zato snažíme poukázať na autonómiu, respektíve relatívnu závislosť techniky. 

V tretej podkapitole sú rozobraté také prvky dôležité z hľadiska tejto reflexie, ako: technická 

socializácia, technická výchova, technické vzdelávanie. V poslednej kapitole sa dotkneme 

problému didaktiky predmetu technickej výchovy. 

Ďalšia, druhá kapitola sa venuje súčasnému poňatiu všeobecného technického 

vzdelávania. Prvá podkapitola sa zaoberá témou všeobecných predpokladov a cieľov 

prijatých počas práce na kurikule predmetu technická výchova, druhá sa zaoberá rozložením 

obsahu všeobecného technického vzdelávania a modelom technickej činnosti. V tretej 

podkapitole sa dotýkame navrhovaniu didaktických procesov v rámci výučby technickej 

výchovy. Vo štvrtej podkapitole bolo charakterizované všeobecno-technické vzdelávanie na 

základnej škole. 

Tretia kapitola sa v súlade s diagnostickými predpokladmi modelu pedagogickej 

práce (Puślecki, 2001, s. 24) venuje metodologickým predpokladom a predmetom skúmania. 

V prvej podkapitole sú prezentované zásady vedenia výskumu, v druhej cieľ výskumu a jeho 

zdôvodnenie. V tretej podkapitole boli analyzované prijaté výskumné problémy, a v štvrtej 

empirický predmet výskumu a použité výskumné problémy. 

Posledná štvrtá kapitola sa venuje obsahovým a kvantitatívnym zmenám kurikula 

predmetu technická výchova na základných školách v Poľsku na príklade programu „Nowa 

Era”. Prvá podkapitola predstavuje predpoklady programu „Nowa Era”. V druhej bola 

vykonaná analýza kategorizačného kľúča na rozdelenie skúmaného obsahu výučby 
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predmetu technická výchova z rokov 1990, 1999 a 2016. V tretej podkapitole sú predstavené 

výsledky analýzy výskumu pomocou dotazníka, ktorý bol realizovaný medzi učiteľmi 

technickej výchovy. Cieľom štvrtej podkapitoly je prezentácia záverov a odporúčaní na 

implementáciu. 

 

TECHNIKA – AKO VEDOMOSTI AJ PRAX A VZDELÁVANIE 

Úvahy o technike nie sú ľahké, pretože existuje veľa rôznych konceptov jej 

ponímania. Účelom tohto bodu (kapitoly) je predstaviť techniku v kontexte vedomosti a 

praxe. Zdá sa, že prvým prvkom pri snahe definovať, čo je technika, je ukázať ju v kontexte 

vedomosti a praxe. Je potrebné spomenúť aj otázku autonómie techniky. Z týchto dôvodov 

je dôležité aj porovnanie takých pojmov, ako je socializácia techniky, technická výchova a 

technické vzdelávanie. Posledný termín zavádza problematiku, ktorú je tiež treba spomenúť 

– a síce didaktiku techniky. 

 

SÚČASNÁ KONCEPCIA VŠEOBECNÉHO TECHNICKÉHO 

VZDELÁVANIA 

Mnohostranný a komplexný rozvoj osobnosti detí a budúcich generácií, ktoré budú 

tvoriť budúcnosť, už nie je založený na základných učebných kritériách. Je vidno jasné 

zreteľné tendencie k široko chápanému zvyšovaniu schopností a formovaniu obohatených 

osobností detí tak, aby dokázali čo najlepšie využiť svoje predispozície k rôznym oblastiam 

vedy a života. Realizácia mimoprogramových aktivít ide nad rámec tradičných učebných 

cieľov, čím sa dosahuje bohatšie a komplexnejšie vzdelávanie detí. 

Nevyhnutnosť rozšírenia všeobecného technického vzdelávania vo všetkych typoch 

škôl vyplýva z potrieb moderného všeobecného vzdelávania, ktoré by sa malo vzťahovať na 

všetkých ľudí, počnúc od predškolských zariadení, cez základné, odborné, stredné a stredné 

technické školy a končiac univerzitami. Vyučovanie techniky, výtvarnej výchovy ako aj 

technológií majú obrovský vplyv na povedomie detí už od materskej školy, pretože vďaka 

nim deti rozvíjajú svoje vášne a záujmy, ktoré ich neskôr vedú ku kreatívnemu pohľadu na 

svet. Táto oblasť vzdelávania by mala byť prítomná na všetkých stupňoch vzdelávania, od 

materskej školy až po univerzitu (mala by byť prítomná na všeobecných ako aj odborných 

školách). Súčasťou systému všeobecného vzdelávania je práve všeobecné technické 
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vzdelávanie, ktorého úlohou je predstavenie a podporovanie rozvoja žiakov prostredníctvom 

účasti na rôznych praktických a teoretických technických činnostiach vykonávaných v škole 

(Furmanek., 2007).  

Prvok praktických činností je veľmi dôležitý, pretože zdôrazňuje aktivitu žiakov pri 

pokročilých technických procesoch a umožňuje tiež porozumieť technickým javom. Dnešný 

vzdelávací systém sa nezaobíde bez všeobecného technického vzdelania kvôli neustálemu a 

rýchlemu rozvoju technologického myslenia. Je potrebné, aby sa všeobecné technické 

vzdelávanie stalo modelom všeobecného vzdelávania. Táto potreba vyplýva z nutnosti 

podporovať rozvoj žiakov, aby sa dokázali vyrovnať so svetom a nájsť si svoje miesto v 

meniacej sa realite, a predovšetkým aby boli schopní využiť túto realitu vo svoj prospech a 

podľa toho ju zodpovedajúcim spôsobom upraviť. 

Súčasná technika je všadeprítomná, je v úzkom spojení s każdym človekom a vytvára 

tak našu históriu. Dá sa bez pochýb povedať, že technika sa stala súčasťou modernej kultúry. 

Je tiež súčasťou humanistickej kultúry, pretože ovplyvňuje naše názory na svet a javy, s 

ktorými sa stretávame. Technika zmenila náš životný štýl, smerovanie rozhodnutí a 

správanie sa v technickom prostredí. 

Aktuálne podmienky rozvoja civilizácie nám umožňujú uvedomiť si, ako sa rýchlo 

technický svet rozvíja, a našou povinnosťou je urobiť všetko potrebné nato, aby sme 

nezrezignovali z potenciálnych príležitostí Poliakov. Podobné slová hlásal Władysław 

Przanowski, jeden zo zakladateľov modernej koncepcie všeobecného technického 

vzdelávania v Poľsku. Spôsobom implementácie týchto úloh by sa malo stať všeobecné 

technické vzdelávanie (Furmanek., 2008).  
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METODOLOGICKÉ PREDPOKLADY A PREDMET VÝSKUMU 

3.1. Zásady vedenia výskumu 

Je potrebné podotknúť, že kreatívne prepojenie pedagogického výskumu so školskou 

praxou je dosť významným dôvodom na to, aby bol zrealizovaný výskum, a z tohto tiež 

dôvodu si zaslúži pozornosť (Palka.,  2006) čo však neznamená, že tu už nenájdeme možné 

nedostatky a možnosti hlbšej analýzy, než tá, aká bola zrealizovaná. 

Taktiež je potrebné upozorniť na špecifické prepojenie prezentovania pravdy 

v empirických vedách, kde majú konceptualizácie vplyv na vyjadrenie skutočnosti, čo však 

niektorí bádatelia vo svojom uvažovaní nezohľadňujú (Grobler., 1996). 

3.2. Výskumný cieľ a odôvodnenie 

Aké by malo byť v takomto prípade odôvodnenie spracovanej témy Vývoj učebných 

osnov predmetu technika na základných školách? Uvedené časové rozmedzie zobrazuje 

dva prelomové momenty: pád socialistickej výučby; európska integrácia. Okrem toho 

dynamické spoločenské zmeny, v ktorých nie je možné prehliadnuť zmeny v oblasti 

technického rozvoja, sú dostatočným dôvodom na to, aby sme sa zaoberali touto témou 

a realizovaným výskumom. 

3.3. Výskumné otázky (problémy) a predpoklady 

Zohľadňujúc ciele výskumu stanovené v prvom bode (1. Ukázanie zmien v kontexte 

súčasného stavu výučby technickej výchovy obsiahnutej v kurikulách; 2. Stanovenie 

možných smerov budúceho vývoja výučby technickej výchovy a obsahu kurikulí.) sa 

môžeme pokúsiť o formuláciu základného problému práce: 

Je možné na základe analyzovaných zmien vo výučbe technickej výchovy načrtnúť 

budúce smery vývoja a zmien obsahu kurikula?  

Na overenie stanoveného problému musíme formulovať tézy. Vzhľadom na 

stanovený problém ich môžeme sústrediť do dvoch kľúčových predpokladov: 

3) Predpokladá sa, že súčasné zmeny nabrali smer, ktorý môžeme sprecizovať 

ako odklon od odovzdávania technických vedomostí zameraných na 

manuálne zručnosti a od charakteristiky remeselnej práce smerom k 

vedomostiam a zručnostiam potrebným na pochopenie a aplikovanie 

pokročilých technológií; 
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4) Predpokladá sa, že ďalší odklon od odovzdávania technických vedomostí 

zameraných na manuálne zručnosti a od charakteristiky remeselnej práce 

smerom k vedomostiam a zručnostiam potrebným na pochopenie a 

aplikovanie pokročilých technológií môže vyústiť k nevyhnutnému návratu 

k vedomostiam, pri ktorých budú viac zdôrazňované manuálne zručnosti 

alebo budú na rovnakej úrovni ako vedomosti z oblasti pokročilých 

technológií. 

 

3.4. Empirický predmet výskumu a výskumné metódy 

Zohľadňujúc formulované tézy, sme sa v rámci výskumu učiteľov pýtali okrem iného 

na manuálne zručnosti absolventa základnej školy vzhľadom na jeho ďalší priebeh náuky, 

teoretické vedomosti v oblasti technickej výchovy, a taktiež na poznatky a zručnosti 

v rozsahu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, materiálového inžinierstva, výrobných 

technológií, v rozsahu ekologických technológií, v rozsahu elektroniky, pravidiel cestnej 

premávky, zásad zdravého životného štýlu a zásad využívania techniky v najbližšom 

prostredí. Úlohou učiteľov bolo sprecizovať úroveň osvojenia si týchto vedomostí a z nich 

vyplývajúcich zručností. 

Analýza dotazníka spolu s analýzou kategorizačného kľúča by mali umožniť 

verifikovať postavené tézy, ako aj postuláty, ktoré budú vytvorené na základe vykonanej 

analýzy. 

Kľúčovou úlohou štvrtej kapitoly bude správna interpretácia výsledkov výskumu. To 

znamená, že bude chodiť o náležité teoretické vysvetlenie empiricky získaného výskumného 

materiálu (Rubacha., 2008). 

 

OBSAHOVÉ A  KVANTITATÍVNE ZMENY KURIKULA TECHNICKEJ 

VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V POĽSKU NA PRÍKLADE „NOWEJ 

ERY“ 

Úlohou štvrtej kapitoly je odpovedaťn a tézy postavené v tretej kapitole a ukázať, či 

sa nám podarilo zrealizovať predpokladané ciele. Za týmto účelom budú predstavené 

výsledky analýzy kategorizačného kľúča týkajúce sa kurikula technickej výchovy na 

základných školách a výsledky analýzy dotazníka, ktorý bol realizovaný medzi učiteľmi 

a týkal sa úrovne osvojenia si dôležitých z hľadiska tejto práce kategórií technických 
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vedomostí a získaných praktických zručností. Týmto analýzam bude však predchádzať 

uvedenie predpokladov učebného obsahu uvedeného v kurikule Nowej Ery na základe 

aktuálnych učebných osnov.  

Analýza dotazníka 

 Štatistická analýza výsledkov výskumu bola vykonaná v programe IBM SPSS 

Statistics, grafy boli urobené v programe Excel. Rozdelenie odpovedí respondentov na 

uzavreté otázky s voliteľnými odpoveďami kategorizačnej povahy (nominálne premenné) je 

prezentované formou kruhových grafov. Rozdelenie odpovedí respondentov na uzavreté 

otázky s voliteľnými odpoveďami škálovanej povahy (ordinálne premenné) je prezentované 

formou zvislých stĺpcových grafov. Súvislosti medzi premennými sú prezentované formou 

tabuliek. Použité boli nasledovné testy a štatistické koeficienty: 

 Spermanov korelačný koeficient rho je použitý k zisteniu, či medzi premennými 

meranými na ordinálnej úrovni (na poradovej škále) dochádza k významným 

štatistickým lineárnym koreláciám. Prijaté sú tri úrovne štatistickej významnosti: 

p<0,001, ktorý je označený ***, p<0,01, ktorý je označený ** a p<0,05, ktorý je 

označený *. Ak je korelácia štatisticky významná minimálne na úrovni p<0,05, vtedy je 

potrebné interpretovať korelačný koeficient rho. Môže mať hodnoty v rozsahu od -1 do 

+1. Čím viac sa hodnota vzďaľuje od 0, a je bližšie k hodnotám -1 lub +1, tým viac je 

korelácia silnejšia. Záporné hodnoty znamenajú, že spolu so zvyšovaním hodnoty jednej 

premennej klesá hodnota druhej premennej. Na druhej strane kladné hodnoty dokazujú, 

že spolu so zvýšením hodnoty jednej premennej rastie hodnota druhej premennej. 

Koeficient potvrdzuje, že existuje lineárna korelácia, avšak neposkytuje informácie 

o tom, ktorá premenná je dôsledkom a ktorá príčinou. 

 Mann-Whitneyov U test je určený na posúdenie toho, či sa dve skupiny líšia od seba 

navzájom štatisticky významným spôsobom z hľadiska premenných meraných na 

ordinálnej úrovni (na poradovej škále). V tabuľkách bolo použité nasledovné označenie: 

M – aritmetický priemer, Me – mediána, SD – štandardná odchýlka, Z –  štatistika Mann-

Whitneyovho U testu, p – významnosť Mann-Whitneyovho U testu. Prijaté boli tri 

stupne štatistickej významnosti: p<0,001, ktorý je označený ***, p<0,01, ktorý je 

označený ** a p<0,05, ktorý je označený *. V každom z týchto troch prípadov je možné 

rozdiel určiť ako štatisticky významný.  

 Test Kruskala-Wallisa sa používa na zistenie, či sa viac ako dve skupiny líšia od seba 

štatisticky významným spôsobom z hľadiska premenných meraných na ordinálnej 
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úrovni (na poradovej škále). V tabuľkách bolo použité nasledovné označenie: M – 

aritmetický priemer, Me – mediána, SD – štandardná odchýlka, Z –  štatistika testu 

Kruskala-Wallisa, p – významnosť testu Kruskala-Wallisa. Prijaté boli tri stupne 

štatistickej významnosti: p<0,001, ktorý je označený ***, p<0,01, ktorý je označený ** 

a p<0,05, ktorý je označený *. V každom z týchto troch prípadov je možné určiť rozdiel 

minimálne medzi dvoma skupinami určiť ako štatisticky významný. V prípade tohto 

testu je preto potrebné taktiež zistiť, ktorý skupiny sa od seba navzájom štatisticky 

významne líšia – pokiaľ test vykazuje signifikantný rozdiel aspoň na úrovni p<0,05. Za 

týmto účelom bol vykonaný test viacnásobného porovnávania a jeho výsledky boli 

prezentované pomocou príslušných označení, to jest rovnakým redakčným štandardom 

(podčiarknutie) boli označené aritmetické priemery tých skupín, ktoré sa od seba 

štatisticky významne líšia. 

 

Závery a odporúčania na implementáciu 

Pre tento výskum boli prijaté dva základné ciele práce: 1) Ukázanie zmien v kontexte 

súčasného stavu výučby technickej výchovy obsiahnutej v kurikulách; 2) Stanovenie 

možných smerov budúceho vývoja výučby technickej výchovy a obsahu kurikulí. 

Prezentovaná analýza kategorizačného kľúča obsahu výučby technickej výchovy 

ukazuje evolúciu kurikulí technickej výchovy na základnej škole. 

Môžeme poukázať na nasledovné tendencie zmien a isté podobnosti: 

- významný podiel technického výkresu v rámci kurikula 2016 svedčí skôr o náraste 

teoretických prvkov vzdelávania; 

- veľký dôraz na praktické vyučovanie v rámci kurikula z rokov 1990-1998 (príprava 

chlebíkov, „upratovanie sveta“, a pod.) zdôrazňuje myšlienku upustiť od technického 

vzdelávania v škole v porovnaní z programom z obdobia Poľskej ľudovej republiky; 

- obsah kurikula: „bezpečne v škole i na ceste”, „ABC ekológie a cestovania” a „cyklista na 

ceste” bol v jednotlivých rokoch veľmi podobný;  

- oblasť „technika v najbližšom prostredí” bola v najnižšej miere realizovaná v roku 1990 

(počet hodín výrazne narástol v roku 1999, priemerný počet hodín v roku 2016); 

- oblasť „ABC zdravého života” bola v najširšej miere realizovaná v roku 1990; 
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- oblasť „materiály a ich použitie” bola z hľadiska počtu hodín najrozsiahlejšie realizovaná 

v roku 1990,  

- oblasť „ABC modernej techniky” bola realizovaná v neveľkej miere v rokoch 1990 i 1999, 

nárast počtu hodín je viditeľný v programe z roku 2016. 

Berúc do úvahy trend zmien, považujeme za potrebné obrátiť pozornosť na takú 

zmenu kurikula, ktorá bude zahŕňať technické vedomosti a získanie požadovaných zručností 

pre rozvoj elektronizácie a digitalizácie v každodennom styku so svetom techniky a bude 

zodpovedať rozvoju manuálnych kompetencií u mladých ľudí. 

Vykonaná analýza pomocou dvoch metód kategorizačného kľúča obsahu výučby na 

základnej škole a prieskum pomocou dotazníka medzi učiteľmi týkajúci sa úrovne osvojenia 

si technických vedomostí a praktických zručností umožňuje potvrdiť prijaté tézy: 

5) smerovanie zmien môžeme sprecizovať ako odklon od odovzdávania 

technických vedomostí zameraných na manuálne zručnosti a od 

charakteristiky remeselnej práce smerom k vedomostiam a zručnostiam 

potrebným na pochopenie a aplikovanie pokročilých technológií 

6) ďalší odklon od odovzdávania technických vedomostí zameraných na 

manuálne zručnosti a od charakteristiky remeselnej práce smerom 

k vedomostiam a zručnostiam potrebným na pochopenie a aplikovanie 

pokročilých technológií môže vyústiť k nevyhnutnému návratu 

k vedomostiam, pri ktorých budú viac zdôrazňované manuálne zručnosti 

alebo budú na rovnakej úrovni ako vedomosti z oblasti pokročilých 

technológií. 

Môžeme teda konštatovať, že prijaté ciele tejto práce boli zrealizované. 
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ZÁVER 

Prezentované myšlienky a výskum evolúcie kurikula predmetu technická výchova na 

základných školách v Poľsku boli zhrnuté a prezentované v štyroch kapitolách tejto práce. 

Predmetné výsledky tejto reflexie boli nasledujúce. 

Pri vytváraní teoretických základov reflexie bolo prijaté nasledujúce poňatie 

techniky. Podľa neho technika je: „využitie vedeckým poznatkov alebo vedomostí iného 

druhu na praktické úlohy v rámci usporiadaných systémov zahŕňajúcich ľudí, organizácie, 

výrobné zručnosti, živé bytosti a stroje“. Táto definícia má konsenzuálny charakter a 

zobrazuje technológiu z pohľadu technických systémov a umožňuje predstaviť účel a povahu 

technického vzdelávania. 

Vyriešená bola taktiež dôležitá dilema týkajúca sa autonómie techniky a závislosti 

tejto činnosti od etického hodnotenia. Vzhľadom na to, že človek formuje svet prírody 

pomocou nástrojov a organizačných systémov, musí konštatovať, že technika nemôže byť 

v plnej miere autonómna. 

Dokonaná reflexia nám umožnila prijať taktiež vlastné definície technickej 

socializácie, technickej výchovy a technického vzdelávania. „K technickej socializácii 

dochádza prostredníctvom zapájania jedinca do spoločenského života, ktoré je presýtené 

technikou a v procese socializácie dochádza k osvojeniu si využívania techniky.“ Zato 

„technickú výchovu môžeme definovať ako náležitú asimiláciu techniky prostredníctvom 

kognitívnej, emocionálnej a vôľovej sféry takým spôsobom, aby nebol rozvoj kognitívnych 

a volových schopností narušený.“ Sprecizovanie týchto kľúčových pojmov nám umožňuje 

náležite poňať technické vzdelávanie, ktoré by sme mohli „definovať ako systém činností, 

ktoré umožňujú učiacej sa osobe (učiacim sa osobám) spoznávať svet techniky a pripraviť 

sa prostredníctvom rozvoja kognitívnych a vôľových schopností na získanie primeraných 

zručností, a taktiež kvalifikácie na správne využívanie technických poznatkov a technických 

zariadení.“ 

Vykonaná bola taktiež diskusia o modernej koncepcii všeobecno-technického 

vzdelávania. Všeobecné predpoklady a ciele prijaté v rámci kurikula technickej výchovy 

zahŕňajú predovšetkým koncepciu spájania základných otázok techniky, informačných 

technológií s úlohami humanistickej školy a s ich praktickým využitím, ako aj aplikáciou 

získaných zručností počas vzdelávania i v domácnostiach. Preto je hlavným cieľom 

programu všestranná príprava na život v spoločnosti s využitím technologických 
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výdobytkov. Zároveň je potrebné podotknúť, že analyzované kurikulum je základným 

dokumentom, ktorý sa týka vzdelávania a ktorý do značnej miery určuje efekty vzdelávania 

spoločnosti. Rozloženie obsahu všeobecného technického vzdelávania je základom modelu 

technickej činnosti. Technická činnosť človeka je analyzovaná ako technické konanie, ktoré 

má konkrétny cieľ určený potrebami. Týmto cieľom je zadefinovanie spoločenským potrieb 

a organizovanie sveta prírody. 

Práve tieto by mali stanoviť pravidlá navrhovania didaktických procesov vyučovania 

technickej výchovy, v rátane ročných plánov didaktickej práce. Je potrebné poznamenať, že 

pri realizácii kurikula je dôležité, aby jednotlivé metodické celky boli obsahovo 

konzistentné. Projektovanie je v najvšeobecnejšom poňatí systémom činností spojených 

s rozvíjaním myšlienok týkajúcich sa realizácie konkrétnych cieľov, ideí, stavov. 

Pre všeobecné technické vzdelávanie na základných školách v Poľsku, ktoré sa týka 

4., 5. a 6. triedy, sa predpokladá dosiahnutie nasledovných výsledkov: a) schopnosť 

rozpoznávať základné skupiny surovín, materiálov polotovarov a hotových výrobkov, 

charakterizovať ich vlastnosti a poznatky o ich použitia v súlade s vhodnou technológiou; b) 

schopnosť používať základné nástroje na spracovanie materiálov, prístroje a stroje 

nachádzajúce sa v prostredí, v ktorom žije žiak, v súlade s predpismi o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci; c) schopnosť čítať jednoduché technické výkresy, pripravovať 

výkresy a technickú dokumentáciu; montáž jednoduchých mechanických a elektrických 

systémov pomocou meracích a regulačných zariadení; d) schopnosť riešiť jednoduché 

organizačné a technické úlohy s využitím získaných zručností a poznatkov. 

Metodologickú analýzu vykonanú v tretej kapitole s využitím výskumných techník 

je potrebné predstaviť spolu s výsledkami prezentovanými vo štvrtej kapitole. Je potrebné 

poznamenať, že analýza kurikula technickej výchovy sa týkala vypracovania na základe 

programu „Nowej Ery”. 

V úvode boli uvedené dva základné výskumné ciele: 1) Ukázanie zmien v kontexte 

súčasného stavu výučby technickej výchovy obsiahnutej v kurikulách; 2) Stanovenie 

možných smerov budúceho vývoja výučby technickej výchovy a obsahu kurikulí. 

Odpovedajúc na vyššie uvedené výskumné ciele boli využité dve metódy: analýza 

kategorizačného kľúča obsahu výučby a výskum pomocou dotazníka, na ktorý odpovedali 

učitelia technickej výchovy. 
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Analýza kategorizačného kľúča obsahu výučby technickej výchovy ukazuje evolúciu 

kurikulí predmetu technická výchova na základnej škole a umožňuje nám poukázať na 

nasledovné tendencie zmien a isté podobnosti: 

- významný podiel technického výkresu v rámci kurikula 2016 svedčí skôr o náraste 

teoretických prvkov vzdelávania; 

- veľký dôraz na praktické vyučovanie v rámci kurikula z rokov 1990-1998 (príprava 

chlebíkov, „upratovanie sveta“, a pod.) zdôrazňuje myšlienku upustiť od technického 

vzdelávania v škole v porovnaní z programom z obdobia Poľskej ľudovej republiky; 

- obsah kurikula: „bezpečne v škole i na ceste”, „ABC ekológie a cestovania” a „cyklista na 

ceste” bol v jednotlivých rokoch veľmi podobný;  

- oblasť „technika v najbližšom prostredí” bola v najnižšej miere realizovaná v roku 1990 

(počet hodín výrazne narástol v roku 1999, priemerný počet hodín v roku 2016); 

- oblasť „ABC zdravého života” bola v najširšej miere realizovaná v roku 1990; 

- oblasť „materiály a ich použitie” bola z hľadiska počtu hodín najrozsiahlejšie realizovaná 

v roku 1990,  

- oblasť „ABC modernej techniky” bola realizovaná v neveľkej miere v rokoch 1990 i 1999, 

nárast počtu hodín je viditeľný v programe z roku 2016. 

 Zohľadňujúc nepochybný trend spoločenských zmien sa javí ako nevyhnutné 

obrátenie pozornosti na takú zmenu kurikulí, ktorá bude spínať technické vedomosti 

a nadobudnutie odporúčaných zručností v súvislosti s rozvojom elektronizácie a 

digitalizácie v každodennom styku so svetom techniky a umožní mladým ľuďom rozvíjať 

manuálne schopnosti. 

Prieskum pomocou dotazníka medzi učiteľmi vykázal, že kladne hodnotili väčšinu 

prvkov žiakmi osvojovaných technických vedomostí. Výhrady mali len v prípade poznatkov 

z oblasti materiálového inžinierstva a technológie výživy. 

Pokiaľ sa jedná o koreláciu medzi rozsahmi vedomostí a schopností v prípade 

jednotlivých oblastí, zistili sme, že silná pozitívna korelácia sa prejavuje medzi hodnotením 

prípravy v oblasti technológie výživy a elektrotechniky a v rozsahu materiálového 

inžinierstva a technológie výživy. 

Na druhej strane slabá korelácia sa prejavuje medzi takými oblasťami ako:  

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a materiálové inžinierstvo, ekologické 

technológie, pravidlá cestnej premávky; 

- zásady využitia techniky v najbližšom okolí a bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci, 
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- materiálové inžinierstvo, technológia výživy, ekologické technológie, pravidlá 

zdravého životného štýlu, ekologické technológie a elektrotechnika i pravidlá cestnej 

premávky. 

Nepreukázalo sa, že by pohlavie učiteľov výrazne diferencovalo hodnotenie toho, či 

sú vedomosti a zručnosti absolventa základnej školy z danej oblasti postačujúce pre ďalší 

priebeh vzdelávania. Štatisticky však môžeme poukázať na rozdiel v hodnotení v závislosti 

od toho, či má učiteľ vzdelanie s technickým titulom alebo bez technického titulu. Rozdiel 

v hodnotení je viditeľný taktiež v súvislosti s miesto zamestnania: szkoła branżowa (stredná 

odborná škola) – technikum (stredná priemyselná škola). V hodnotení nie je rozdiel 

vyplývajúci z lokalizácie školy. 

Zhrňujúc môžeme prijať, že zrealizovaná analýza pomocou dvoch metód 

kategorizačného kľúča obsahu výučby na základnej škole a prieskum pomocou dotazníka 

medzi učiteľmi týkajúci sa úrovne osvojenia si technických vedomostí a praktických 

zručností umožňuje potvrdiť v úvode prijaté tézy: 

7) smerovanie zmien môžeme sprecizovať ako odklon od odovzdávania 

technických vedomostí zameraných na manuálne zručnosti a od charakteristiky 

remeselnej práce smerom k vedomostiam a zručnostiam potrebným na 

pochopenie a aplikovanie pokročilých technológií 

8) ďalší odklon od odovzdávania technických vedomostí zameraných na manuálne 

zručnosti a od charakteristiky remeselnej práce smerom k vedomostiam 

a zručnostiam potrebným na pochopenie a aplikovanie pokročilých technológií 

môže vyústiť k nevyhnutnému návratu k vedomostiam, pri ktorých budú viac 

zdôrazňované manuálne zručnosti alebo budú na rovnakej úrovni ako vedomosti 

z oblasti pokročilých technológií. 

 

Môžeme teda konštatovať, že prijaté ciele tejto práce boli zrealizované a práca 

v určitej miere vysvetľuje význam vývoja kurikulí a ich dopad na žiakov pri osvojovaní 

si technických poznatkov. 
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