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Predhovor 

 

Rozvoj informačných a komunikačných technológií dáva možnosť zvyšovať úroveň 

elektronickej podpory výučby. Táto skutočnosť výrazne ovplyvňuje rozvoj kompetencií pre takto 

orientovanú inováciu edukačných systémov.  

Obsah, štruktúra a samotná aplikácia elektronickej podpory výučby sú konfrontované 

s požiadavkami kladenými na didaktické prostredie. Cieľom takto zvoleného prístupu je dosiahnuť 

optimálnu úroveň elektronickej podpory v zmysle vytvorenia aktívneho prvku edukačného systému, 

napr. v podobe výučbového modelu. Didaktická konštrukcia výučbového modelu je určitým 

spôsobom prognóza jej autora o pozitívnych výsledkoch výučby za presne stanovených podmienok. 

Tento prístup ovplyvní rozvoj kompetencií učiteľa s tým, že nadobudnuté zručnosti budú dávať 

predpoklad, že ním aktivovaná elektronická podpora bude systémovo aktívne pôsobiacim prvkom, 

ktorý optimalizuje poznávací proces.  

V  súvislosti s uvedeným je potrebné poznamenať, že pre každú inovačnú intervenciu je 

prínosom verejná diskusia konfrontujúca: - argumentácie, skúsenosti zdôvodňujúce vhodnosť 

a podobu realizovaných aktivít, výsledky analýz vedúcich k vymedzeniu a navrhovaniu 

jednotlivých riešení a pod.. S týmto zámerom bola realizovaná konferencia „Súčasné trendy 

elektronického vzdelávania 2013“, kde prostredníctvom jednotlivých príspevkov je čitateľ 

informovaný o najnovších poznatkoch z oblasti elektronického vzdelávania, o skúsenostiach 

z riešenia aktuálnych problémov súvisiacich s rozvojom kompetencií pre tvorbu a aplikáciu 

elektronickej podpory výučby.  

 

 

 

Peter Beisetzer   



Prešov, 3. – 7.6.2013 
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TECHNICKÉ ZOBRAZOVANIE A VIRTUÁLNE VÝUČBOVÉ PROSTREDIE 

 

 

TECHNICAL PROJECTION AND VIRTUAL STUDY ENVIRONMENT 

 

BEISETZER Peter, SR 

 

 

Abstrakt. Príspevok je reakciou na súčasné inovačné trendy v edukácii, ktoré sa orientujú na 

využívanie virtuálneho výučbového prostredia ako podpory prezenčnej formy výučby. Analyzovaný 

súbor postojov a aktivít je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 033PU-4/2011 - Rozvoj 

kompetencií vytvárať virtuálne výučbové prostredie. 

 

Abstract. The paper responds on the contemporary innovation trends in education, which are 

focused in the utilisation of virtual study environment as a support for presence form of education. 

Set of attitudes and activities analysed are the part of KEGA no. 033PU-4/2011 project – 

Development of competencies to create virtual study environment. 

 

Kľúčové slová: edukačný model, e-learning, technické zobrazovanie, virtuálna realita 

 

Key words: education model, e-learning, technical projection, virtual reality 

 

 

Úvod 

Aplikovať na rozvoj sledovaných zručností virtuálne výučbové prostredie (ďalej už len VVP) súvisí 

aj stratégia orientujúca sa na rozvoj kompetencií vytvárať VVP v zmysle rešpektovania s tým 

súvisiacich požiadaviek. Jednou z nich je stav, keď aplikácia VVP do realizovaného študijného 

programu (ako podpora prezenčnej formy výučby) dosiahla úroveň aktívneho prvku edukačného 

systému. Ďalšie všeobecne stanovené kritériá majú oporu v princípoch a zásadách najmä 

technológie vzdelávania, pedagogických a psychologických vied, odborových didaktík a pod.. 

Akceptáciou týchto kritérií vznikne suma požiadaviek, ktorých rozsah splnenia určí kvalitu VVP.  

1 Niektoré zručnosti súvisiace s aplikáciou virtuálneho výučbového prostredia 

Aj v prípade aplikácie VVP sa výučbový cieľ stane strategickým a taktickým prostriedkom 

podieľajúcim sa na riadení poznávacieho procesu. Potrebné je definovať ciele hlavné a čiastkové 

s tým, že pôjde o určité obmedzenie, ktoré hovorí o tom, že jeden hlavný cieľ bude na seba viazať 

maximálne tri čiastkové ciele.  

Hlavný cieľ (In: 

Sylaby predmetu) 

Identifikačný 

znak cieľa 
Čiastkový cieľ 

5. týždeň - NZ 

Názorné 

zobrazovanie 

NZ1 
Študent vie definovať princípy zobrazovania objektov 

kabinetnou axonometriou 

NZ2 
Študent vie definovať princípy zobrazovania objektov 

technickou izometriou 

NZ3 

Študent vie zdôvodniť vhodnosť, resp. nevhodnosť 

axonometrického zobrazovania z hľadiska výhod, resp. 

nevýhod 

Obrázok l Ilustračná časť predlohy – ciele 



Prešov, 3. – 7.6.2013 

Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013 

 

 

10 

 

Pre lepšiu priehľadnosť a komunikáciu sú jednotlivé čiastkové ciele identifikačne označené 

(obr. č. 1). Ďalším dôležitým prvkom schémy edukačného modelu je informačný element. Výhodu 

tohto riešenia vidí J. BURGEROVÁ (2001) v tom, že „informačné celky“ umožňujú vytvoriť určitý 

scenár. Existencia informačných elementov dynamizuje edukačný model na princípe „viacnásobné 

použitie“, t.j. „uložená“ informácia je k dispozícii niekoľkým výučbovým témam. Aj napriek tomu, 

že sú medzi týmito informačnými elementmi minimálne väzby (sú nezávislé a samostatné), tvoria 

výučbový celok, ktorý optimalizuje poznávací proces zameraný na určitú problematiku. Informácie 

je možné účelovo zoradiť do skupiny, kombinovať ich a tak vytvoriť edukačný systém. Každý 

z týchto informačných elementov je svojím určením špecifický, čo umožňuje informačné elementy 

kategorizovať. Praktický význam existencie týchto kategórií je v tom, že pomocou nich je možné 

vzdelávaciemu obsahu priradiť jeho funkciu vzťahujúcu sa na plnenie konkrétneho výučbového 

cieľa. Jednotlivo sa môžu informačné elementy svojím charakterom prejaviť ako: 

1. Osnova (IEO – informačný element osnova), ktorá učiacich sa orientuje a motivuje. Poznávací 

proces prebieha na základe porozumenia obsahu znakov, zásad, metód apod. (napr. druhy čiar 

a ich použitie). V rámci štruktúry informačného elementu je učiaci sa informovaný o: 

 vymedzení obsahu pojmov (výstižne, stručne - v tejto časti je možné použiť aj ilustračné 

obrázky), 

 príkladoch (optimálne je použiť tri: - jednoduchý, komplexnejší a protikladný /zdôvodniť 

prečo/), 

 podobných riešeniach (využité sú skôr nadobudnuté vedomosti učiaceho sa), 

 aplikácii získaných informácií v prezenčnej forme výučby. 

2. Poznatok (IEP), ktorý je informáciou jedného druhu a dopĺňa informácie iného elementu. 

3 Ukážka (IEU), ktorá učiacemu sa priblíži realitu praxe, t.j. učiaci sa je informovaný o tom, ako 

sa teoretické poznatky aplikujú v praktických činnostiach (napr. tvorba technického výkresu).  

4. Komentár (IEK), ktorý informuje o funkčnosti daného systému (napr. zobrazovanie pomocou 

premietacieho kúta).  

5. Normatív (IEN), informuje o skutočnostiach, ktorých rešpektovanie vedie k optimalizácii (napr. 

na základe čoho sa rozhoduje o počte pohľadov na technickom výkrese). 

Obsah VVP je štruktúrovaný pomocou informačných elementov. Sú prostriedkami na dosiahnutie 

cieľov (na jeden čiastkový cieľ pripadne jeden informačný element). Orientáciu v aplikácií 

informačných elementov na jednotlivé témy umožní prehľadová tabuľka - register informačných 

elementov (obr. č. 2). Registrom sú informačné elementy zaradené podľa ich charakteru do skupín. 

V rámci tejto skupiny je im priradené označenie. Zároveň majú svoj názov, ktorý môže byť totožný 

s názvom kapitoly. 

Informačný element 

Charakter Označenie Názov Informácie Samostatná práca Testovanie 

Osnova 

IEO1     

IEO2     

.......     

Obrázok 2 Ilustračná časť predlohy – register informačných elementov 

 

Samotné štruktúrovane informačných elementov patrí k didaktickým zručnostiam tvorcu obsahu 

virtuálneho výučbového prostredia. Napr. informačný element Pravidlo sa zaradí pred Osnovu 

alebo Komentár. Poznatok je možné prepojiť na iný informačný element, ako napr. Osnovu, Ukážku 

alebo Pravidlo. Okrem obsahovej časti (kľúčové informácie) informačné elementy disponujú 

úlohami pre samostatnú prácu učiacich sa a prostriedkami spätnej väzby.  
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Osobitné postavenie vo VVP zaujímajú otázky využívania multimediálnosti, simulácie, animácie 

a interaktivity. To najmä preto, že tie úzko súvisia s problematikou „učiť ako sa učiť“. Z uvedeného 

vyplýva, že schéma VVP je volená tak, aby učiaci sa existujúce usmernenia chápal ako návod 

efektívneho učenia sa. Funkciu takéhoto návodu plní algoritmus myšlienkových operácií 

potrebných pre riešenie zadanej problémovej úlohy (napr. zobrazovanie v premietacom kúte – 

obr. č. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 Vizualizácia metodiky práce s premietacím kútom vo VVP EKP 

 

Do tejto oblasti aktivít spadá aj identifikácia chýb nevyhovujúcich riešení. Chyby učiaci sa 

analyzuje z hľadiska ich pôvodu a možnosti následného jej odstránenia (obr. č 4). Takýto prístup 

si vyžaduje objektívne posúdiť súvislosti medzi pedagogicko-psychologickými javmi a didakticko-

technologickými črtami virtuálnej výučby. V tejto súvislosti sa pri tvorbe VVP do centra pozornosti 

dostali aktivity rešpektujúce nasledovné princípy: 

 príprava študijných materiálov rešpektuje kritériá pre realizáciu samostatnej riadenej práce 

učiaceho sa s počítačom,  

 VVP využívajúce internet je aplikované do výučby na základe didaktického zhodnotenia 

daného internetového prostredia určeného pre výučbu, 

 využívanie VVP pre poznávací proces učiaceho sa je učiteľom usmernené metodicky v zmysle 

dosiahnutia edukačných cieľov, 

 pre samostatnú prácu učiacich sa je vypracovaný systém odhaľovania kľúčových znalostí 

s následnou konfrontáciou úrovne ich osvojenia,  

 k distribúcii študijného obsahu, VVP, je využitá komunikácia medzi učiacimi sa a učiteľom, 

 virtuálna realita je aplikovaná do poznávacieho procesu ako systémový a koncepčný prvok 

edukačného systému,  
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 dôslednou didaktickou analýzou aplikácie VVP sú odhalené a uvedomované riziká 

a obmedzenia, ktoré sú spojené s aplikáciou virtuálnej reality, 

 aplikácia VVP nenarúša stabilitu poznávacieho procesu (napr. efekty simulácie a animácie nie 

sú pre učiaceho sa predmetom záujmu a tým neodpútavajú pozornosť od obsahu danej 

výučbovej témy), 

 v rámci aplikácie VVP sú určené, resp. identifikované dynamizujúce prvky vývoja edukačných 

výsledkov s tým, že ich účinnosť sa overuje, 

 systém využívania VVP je nastavený tak, že učiaci sa môže k jeho aplikácii vyjadriť a tým byť 

vtiahnutý do edukačného deja ako jeho aktívny tvorca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok 4 Interaktívna úloha - určenie správneho zoskupenia pohľadov 

 

Záver 

Zaužívaný spôsob výučby môže zmeniť sám učiteľ a zároveň ním aktivovať štýly učenia sa. 

Inováciu však musí pociťovať ako potrebu reagovať na najnovšie trendy výučby a spoločenskú 

požiadavku. Samostatná riadená práca učiacich sa podporená VVP vytvára podmienky k tomu, 

že učiaci sa bude z vonkajšieho prostredia prijímať objektívnu realitu s tým, že sa ocitá v pozícii, 

keď je sám sebe objektom aj subjektom výchovy a vzdelávania, t. j. sám seba vychováva 

a vzdeláva. Je vedený k tomu, aby s informáciami vedel pracovať, orientovať sa v nich a následne 

ich premieňať na zručnosti. Pritom je však potrebné si uvedomiť, že systémy podporujúce 

porozumenie nebudú do reálneho edukačného prostredia transformované jednoznačne. Je na 

učiteľovi, aby volil tie, ktoré zohľadnia špecifické osobnostné zvláštnosti i osobnostné predpoklady 

učiacich sa, ako aj edukačné podmienky. To všetko poskytuje priestor pre pedagogickú tvorivosť.  
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VIRTUÁLNE VÝUČBOVÉ PROSTREDIE A EDUKAČNÝ MODEL 

 

 

VIRTUAL STUDY ENVIRONMENT AND EDUCATIONAL MODEL 

 

BEISETZER Peter, SR 

 

 

Abstrakt. Tvorba edukačného modelu je podmienená tvorivou zručnosťou jeho autora. V prípade, 

že ide o edukačný model využívajúci virtuálne výučbové prostredie sa súbor kompetencií učiteľa 

rozšíri o zručnosti vytvárať a aplikovať virtuálne prostredie. Vyjadriť sa k rozvoju týchto 

kompetencií má za cieľ prispieť do diskusie o virtuálnom výučbovom prostredí ako aktívnom prvku 

edukačného systému. Analyzovaný súbor postojov a aktivít je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 

033PU-4/2011 - Rozvoj kompetencií vytvárať virtuálne výučbové prostredie. 

 

Abstract. Creative skills of the author are the condition of educational model creation. In the case 

of an educational model using a virtual learning environment, a set of teacher competencies extends 

the skills to create and apply a virtual environment. Comment on the development of these 

competencies is intended to contribute to the debate on the virtual learning environment as an active 

element of the educational system. Set of attitudes and activities analysed are the part of KEGA no. 

033PU-4/2011 project – Development of competencies to create virtual study environment. 

 

Kľúčové slová: zručnosti, edukačný model, virtuálne výučbové prostredie 

 

Key words: skills, educational model, virtual learning environment 

 

 

Úvod 

Orientácia edukačného modelu na elektronickú podporu výučby dáva priestor na využívanie 

možností informačných a komunikačných technológií vo výučbe. Prostredníctvom nich je možné 

optimalizovať poznávací proces učiacich sa. Virtuálne výučbové prostredie vytvára podmienky 

k tomu, že učiaci sa bude z vonkajšieho prostredia prijímať objektívnu realitu s tým, že sa ocitá 

v pozícii, keď je sám sebe objektom aj subjektom výchovy a vzdelávania, t.j. sám seba vychováva 

a vzdeláva. Aplikácia virtuálneho výučbového prostredia do realizovaného študijného programu 

dosiahne úroveň aktívneho prvku edukačného systému, od ktorého okrem iného, je možné 

očakávať, že prispeje k vytvoreniu určitého štandardu štúdia na danej škole. 

2 Niektoré požiadavky na aplikáciu virtuálneho výučbového prostredia 

Aktivity smerujúce k aplikácii virtuálnej reality v edukácii môžu mať rôzne podoby. Všetky však 

majú jedno spoločné, t.j. optimalizáciu poznávacieho procesu a v rámci neho dôkladné 

porozumenie. Jednou z možností je vytvorenie edukačného modelu, kde je virtuálna realita 

významným prvkom systému riadeného samoštúdia. Prispieva k vytvoreniu prostredia 

simulujúceho edukačné procesy prezenčnej formy výučby. S touto skutočnosťou súvisí stratégia 

orientujúca sa na rozvoj kompetencií vytvárať virtuálne výučbové prostredie a jeho aplikáciu 

posudzovať z hľadiska didakticko-technologického v zmysle rešpektovania ďalej uvádzaných 

požiadaviek.  

Virtuálne výučbové prostredie je nositeľom špecifík výučby daného predmetu. Je však potrebné si 

uvedomiť, že aj tieto špecifické prístupy k jeho tvorbe a aplikácii rešpektujú všeobecne stanovené 
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kritériá, ktoré majú oporu v princípoch a zásadách najmä technológie vzdelávania, pedagogických 

a psychologických vied, odborových didaktík a pod.. Akceptáciou týchto kritérií vznikne suma 

požiadaviek, ktorých rozsah splnenia určí kvalitu virtuálneho výučbového prostredia. Pre nami 

sledovaný zámer, k lepšej orientácii, vyhovuje tieto požiadavky jednotlivo zaradiť do týchto 

kľúčových oblastí: 

a) Akceptácia a podpora zainteresovanými. Vyjadrenie sa k otázkam, ktoré sa orientujú na 

záujem, postoje a s nimi spojené aktivity učiacich sa má veľký význam z hľadiska motivácie. 

Ide najmä o subjektívnu pohodu, ale aj o všeobecnú klímu navodenú edukačným modelom. 

V tejto súvislosti bude rezonovať vytvorenie mechanizmov pre vzájomnú komunikáciu na 

úrovni spolupráce učiteľa s učiacimi sa a učiacimi sa navzájom. Cieľom je vtiahnuť učiaceho sa 

do edukačného procesu ako jeho spoluorganizátora a takto ho urobiť spoluzodpovedným za 

vytvorenie stability, konkrétnosti a dynamiky poznávacieho procesu. Vytvorené mechanizmy 

umožnia učiacemu sa podávať konštruktívne návrhy pre vytvorenie formy a obsahu virtuálneho 

výučbového prostredia. K tomu prispeje najmä: 

 výmena informácií o vplyve virtuálnej reality na porozumenie a celkový rozvoj 

sledovaných zručností,  

 vyjadrenie sa k funkčnosti vytvorených spätných väzieb ako napr.:  

 spôsob zadávania a hodnotenia úloh zohľadňujúcich aplikáciu virtuálnej reality,  

 možnosť realizovať sebakontrolu, sebahodnotenie a sebariadenie, 

 navrhovanie inovačných zmien v reflexii záujmov učiacich sa (napr. reagovanie na 

podnety učiacich sa tykajúce sa rozšírenia ponuky učebných materiálov, vyššej 

frekvencie priebežných hodnotení a pod.). 

b) Prostredie podnecujúce porozumenie. Základným cieľom uvádzanej aplikácie je 

optimalizovať samostatnú riadenú prácu učiaceho sa, kde významnú úlohu zohrá 

presvedčenie o tom, že zvolené činnosti povedú k porozumeniu. K tomu prispeje: 

 aplikácia virtuálnej reality ako systémového a koncepč  

 simulácia a animácia, ktoré majú za úlohu vytvárať dojem reálnosti, 

 ného prvku edukačného systému, t.j. obsah virtuálnej reality má konkrétnu väzbu na 

kľúčové témy  

 a vyučovaného predmetu, 

 existencia interaktívnych prvkov na úrovni schopnosti vyvolať uspokojiť zvedavosť 

o riešení problémovej úlohy, zabezpečenie poznávacieho procesu proti izolovanosti 

učiacich sa od edukačnej reality, ktorou je vzájomná komunikácia medzi učiteľom 

a učiacim sa, 

 tvorba a distribúcia obsahu učebných materiálov pomocou multimediálnych programov, 

prezentácie textov s odkazmi (hypertexty), animované sekvencie, videosnímok, 

elektronických testov, modelovania procesov a pod. Pritom je potrebné si uvedomiť 

rozdiel medzi touto a prezenčnou formou výučby a to napr. v prípade prezentácie 

zhotovenej v aplikácii PowerPoint, alebo v prípade učebných textov v elektronickej 

podobe (zásadným nedostatkom je poskytnutie učiacim sa klasický učebný text 

v digitálnej podobe).  

 tematický uzavretý obsah, čo umožní učiacemu sa syntetizovať nadobudnuté poznatky 

a lepšie porozumieť súvislostiam. 

c) Samostatná práca s počítačom. Od učiaceho sa očakáva, že sa aktívne zapojí do 

poznávacieho procesu. Čokoľvek, čo mu v tom zabráni, hoci len na krátky čas, môže vyvolať 

nedôveru v samého seba s následnou apatiou k výzve podávať výkon. Z toho napr. vyplýva, 

že: 
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 užívateľská spôsobilosť nesmie byť dôvodom na nevyužívanie virtuálnej reality 

v procese porozumenia. Z toho vyplýva, že virtuálne výučbové prostredie sa bude 

vyznačovať maximálnou intuitívnosťou a jednoduchosťou, čo sa prejaví tak, že:  

 pokyny pre sprístupnenie obsahu učiva ako aj samotné ich vykonávanie disponuje 

jednoduchosťou a činnosti nesúvisiace s obsahom poznávacieho procesu neznižujú 

záujem, resp. neodvádzajú pozornosť od prezentovaných informácií, 

 učiaci sa bude ľahko a s prehľadom orientovať v obsahu učebnej témy, k čomu 

prispeje logická štruktúra učiva pomocou lekcií a jej jednotlivých typov 

informačných objektov (predstavujú malé učebné jednotky), 

 reakcia na zvolený podnet bude dostatočná, t.j. odozva na činnosti učiaceho sa 

prebiehajú v reálnom čase,  

 organizovanie a riadenie samostatnej práce s počítačom rešpektuje rôzne stupne 

rýchlosti porozumenia učiacich sa a to vytvorením podmienok pre aplikáciu 

individualizácie tempom a obsahom, 

 učiacim sa vytvoria také podmienky (napr. prostredníctvom multimedií), ktoré 

zoptimalizujú poznávací procesu tak, že v rámci neho dôjde k žiadanému porozumeniu. 

d) Spätná väzba. Súčasťou edukačného modelu je systém, ktorý strategicky usmerňuje učiacich 

sa pri dosahovaní edukačných cieľov. U učiacich sa vytvára predstavu o kľúčových 

znalostiach s tým, že zároveň im dáva možnosť konfrontovať úroveň nadobudnutých 

zručností s požiadavkami pedagogickej praxe. Takto sú informovaní o tom ako spĺňajú 

sledované požiadavky. Zároveň sa vytvárajú pre učiteľa podmienky pre rozhodovanie 

o ďalšom smerovaní v oblasti rozvoja sledovaných kompetencií. V prípade aplikácie 

virtuálnej reality pôjde o: 

 požiadavky na výkon učiacich sa, ktorý je meraný mimo virtuálneho výučbového 

prostredia avšak jeho aplikácia, na proces porozumenia, je v hodnotení braná do úvahy, 

 možnosť učiaceho sa priebežne získať informácie o svojom výkone a to podľa jeho 

potreby. Pritom sú mu známe kritéria na hodnotenie úrovne jeho výkonov. Zároveň má 

v prípade zlého riešenia možnosť opakovať riešenie úlohy, t.j. učiaci sa má vytvorené 

podmienky pre analyzovanie nevyhovujúcich riešení s možnosťou navrhnúť nové, 

 možnosť a schopnosť zistiť efektívnosť implementácie edukačného modelu do 

edukačného systému daného predmetu, t.j. niektorou z výskumných metód je meraná 

jeho účinnosť (účinnosť prezentovaného edukačného modelu je zároveň vyjadrením sa 

k optimalizácii poznávacieho procesu využívajúceho virtuálnu realitu). 

Spracovanie materiálov pre didaktický koncept edukačného modelu odráža jeho určenie pre 

kombinovanú formu vzdelávania (blended learning, obr. č. 1). Toto konštatovanie ovplyvní prístup 

učiteľa k výučbe do tej miery, že jeho práca s učiacimi sa bude zohľadňovať všetky nástroje 

poznávacieho procesu nachádzajúce sa vo virtuálnom výučbovom prostredí.  

Významnú miesto v schéme edukačného modelu má koncepcia riadenia poznávacieho procesu. 

Východiskom sa stanú učebné ciele. Cieľ je strategickým a taktickým prostriedkom podieľajúcim 

sa na riadení poznávacieho procesu. Vo virtuálnom výučbovom prostredí ich učiaci sa využívajú 

ako prostriedok sebakontroly ich samostatnej práce. Znamená to, že kontrola výkonu viazaná na 

ciele a produkt samostatnej práce umožní vytvoriť systém, ktorý väzbou prepojí zhodnocovanie 

virtuálneho výučbového prostredia s možnosťou robiť korekciu v didaktickom koncepte. Táto 

korekcia sa následne premietne do stratégie plánovania aplikácie činností podieľajúcich sa na 

procese porozumenia. V prípade, že pre spätnú väzbu budú volené prostriedky, ktoré monitorujú len 

spektrum špecifických cieľov, bude zistenie chýb a ich opísanie ľahšie a zároveň aj prípadná 

korekcia jednoduchšia. To vedie k tomu, že budeme definovať ciele hlavné a čiastkové. V tejto 
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súvislosti nemá dôjsť k neprehľadnosti a k preťaženiu a preto sa prijala zásada, že s ohľadom na 

rozsah je potrebné prijať určité obmedzenie, ktoré v našom prípade hovorí o tom, že jeden hlavný 

cieľ bude na seba viazať maximálne tri čiastkové ciele, na základe ktorých bude splnený hlavný 

cieľ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Koncepcia kombinovanej formy výučby 

 

Dôležitým prvkom schémy edukačného modelu je informačný element. Výhoda tohto riešenia je 

v tom, že pomocou informačných elementov je možné vytvoriť určitý scenár virtuálneho 

výučbového prostredia, ktoré sa bude líšiť od prostredia, ktorého štruktúru nie je možné meniť. 

Existencia informačných elementov dynamizuje edukačný model na princípe „viacnásobné 

použitie“, t.j. „uložená“ informácia je k dispozícii niekoľkým výučbovým témam. Aj napriek tomu, 

že sú medzi týmito informačnými elementmi minimálne väzby (sú nezávislé a samostatné), tvoria 

výučbový celok, ktorý optimalizuje poznávací proces zameraný na určitú problematiku. Informácie 

je možné účelovo zoradiť do skupiny, kombinovať ich a tak vytvoriť edukačný systém funkčný pre 

splnenie daného cieľa. Každý z týchto informačných elementov je svojím určením špecifický. 

Jednotlivé špecifiká je možné triediť, čo umožňuje informačné elementy kategorizovať. Praktický 

význam existencie týchto kategórií je v tom, že pomocou nich je možné vzdelávaciemu obsahu 

priradiť jeho funkciu vzťahujúcu sa na plnenie konkrétneho výučbového cieľa. Všetky tieto 

elementy hovoria o význame a cieli uvedených informácií, čím zároveň učiaceho sa motivujú 

a orientujú v poznávacom procese danej problematiky. Samotné štruktúrovane informačných 

elementov patrí k didaktickým zručnostiam tvorcu obsahu virtuálneho výučbového prostredia.  

Schopnosť učiť ako sa učiť je v prezenčnej forme učiacim sa jednoznačne stotožnená s osobnosťou 

učiteľa. V prípade virtuálneho výučbového prostredia bude túto funkciu učiaci sa stotožňovať 

s didakticko-technologickou úrovňou prostredia, v ktorom poznávací proces prebieha. Nechať 

v anonymite zámer tvorcu virtuálneho výučbového prostredia a nechať v anonymite názory učiacich 

sa na efektívne učenie sa je kontraproduktívne. Preto sú virtuálnym výučbovým prostredím 

vytvorené podmienky pre konštruktívnu komunikáciu oboch zúčastnených (pri kombinovanej 

forme výučby ide o kontinuitu s prezenčnou formou výučby). Strategickým zámerom vytvorenia 

mechanizmov pre túto komunikáciu je stav, keď je učiaci sa vtiahnutý do edukačného procesu 

s tým, že jeho spoluúčasť na tvorbe edukačného systému ho robí spoluzodpovedný za ním 

dosiahnuté výsledky učenia sa. Z uvedeného vyplýva, že pri kombinovanej forme výučby je 

potrebné zabrániť tomu, aby prezenčná forma výučby a výučba podporená virtuálnym výučbovým 

prostredím pôsobili navzájom izolovane. Činnosti, realizované jednou, alebo druhou formou 

výučby sa majú prejaviť ako vzájomná podpora poznávacieho procesu vedúca k porozumeniu. 

Prezenčná forma výučby - stratégia 

Optimalizácia edukačných činností realizovaných v školských podmienkach v kontinuite 

so samostatnou riadenou prácou učiacich sa podporenou virtuálnym výučbovým prostredí 

. 
Elektronická podpora prezenčnej formy výučby 

- kľúčové informácie pre porozumenie, 

- organizovanie a riadenie samostatnej práce učiaceho sa, 

- učenie ako sa učiť, 

- multimediálna podpora porozumenia, 

- vnútorná motivácia, 

- sebaorganizovanie, sebariadenie a sebahodnotenie, 

- interaktívnosť, 

- individualizácia tempom a obsahom, 

- spolupodieľanie sa na edukácii. 
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Pre pedagogickú prax majú význam odporúčania, ktoré sú interpretáciou skúseností argumentačne 

zdôvodnenými výsledkami výskumu. Aj edukačný model podlieha týmto požiadavkám a preto 

hovoriť o jeho účinnosti znamená skúmať jeho vplyv na rozvoj sledovaných kompetencií. 

Predmetom výskumu budú v tomto prípade výučbové ciele konkrétneho študijného odboru 

a programu. Zároveň je pozornosť venovaná otázkam, ktoré aplikáciu edukačného modelu 

zhodnocujú po stránke didaktickej, t.j. uvádzaná stratégia učenia sa je odrazom zámeru 

optimalizovať rozvoj sledovaných zručností. Hlavným cieľom výskumu je teda objektívne posúdiť 

mieru účinnosti edukačného modelu rozvoja sledovaných zručností. Dosiahnuť stanovený cieľ 

znamená plniť z neho vyplývajúce úlohy. Ide o úlohy zabezpečujúce podmienky výskumu, jeho 

realizáciu, získanie informácií a ich následne spracovanie do podoby odporúčaní pre prax. Jedná sa 

o tieto aktivity: 

 edukačný model aplikovať na výučbu daného predmetu s tým, že predmetnou aplikáciou sú 

rozvíjané sledované zručnosti jednej skupiny učiacich sa, pričom druhá skupina učiacich sa 

postupuje v zaužívanom spôsobe prezenčnej formy výučby, 

 vytvorenie možností realizovať inovačné zmeny, pričom sú identifikované úrovne 

sledovaných zručností a spôsob ich merania, 

 komparácia zistených skutočností o stave sledovaných zručností s požadovanými kritériami 

odrážajúcimi profil absolventa daného študijného programu, 

 identifikácia didaktických prvkov optimalizujúcich poznávací proces s porozumením, 

 návrh a tvorba multimediálnych učebných pomôcok aplikovateľných v navrhovanom 

edukačnom modeli, 

 organizačné zabezpečenie využiteľnosti navrhovanej podpory poznávacieho procesu, 

 identifikácia vzťahových súvislostí v rámci nastaveného systému rozvoja sledovaných 

zručností, 

 špecifikácia nástrojov pre štatistické spracovanie získaných informácií o výskumných 

skupinách, 

 vytvorenie dvoch skupín probantov, ktoré na úrovni sledovaných zručností nebudú vykazovať 

signifikantné rozdiely. 

Záver 

Na základe získaných skúseností z aplikácie edukačného modelu využívajúceho virtuálne výučbové 

prostredie je možné konštatovať dynamický charakter, t.j. edukačný model tohto typu sa bude 

vyvíjať tak, ako sa budú vyvíjať možností informačných a komunikačných technológií. Z toho 

vyplýva, že v budúcnosti nás čaká ešte rad výskumov, ktoré skúmaním účinnosti daného 

optimalizačného faktora posunú súčasné trendy vzdelávania bližšie k potrebám učiacich sa. V tejto 

súvislosti však nemôžeme zabudnúť na kompetencie učiteľa – tvorcu, resp. aplikátora inovačných 

zmien. Je dobré, ak ich rozvoj je súčasťou profilácie, resp. ide o možnosť získať tieto kompetencie 

v rámci kontinuálneho vzdelávania.  

 

Zoznam bibliografických odkazov:  

[1] BEISETZER, P. Edukačný model rozvoja zručností technického zobrazovania. 1. vydanie. 

Prešov : FHPV PU, 2012. s. 24. 94 s. ISBN 978-80-555-0627-2 

 

Adresa: 

FHPV PU v Prešove 

17. novembra 1, 08001 Prešov 

e-mail: peter.beisetzer@unipo.sk 



Prešov, 3. – 7.6.2013 

Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013 

 

 

18 

 

 

ZHODNOTENIE POČÍTAČOM REALIZOVANEJ PODPORY  

 

 

EVALUATION OF COMPUTER AIDED SUPPORT 

 

BEISETZER Peter, SR 

 

 

Abstrakt. Výber technických prostriedkov vyučovania podmieňuje zhodnotenie ich efektívnosti. 

V zmysle uvedeného sú v príspevku analyzované vybrané hľadiská s cieľom vyjadriť sa k nim.  

Analyzovaný súbor postojov a aktivít je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 033PU-4/2011 - 

Rozvoj kompetencií vytvárať virtuálne výučbové prostredie. 

 

Abstract. Selection of technical teaching aids creates the conditions for evaluating their 

effectiveness. Considering the abovementioned, the paper analyses selected aspects with the aim to 

make comments on them. Set of attitudes and activities analysed are the part of KEGA no. 033PU-

4/2011 project – Development of competencies to create virtual study environment. 

 

Kľúčové slová: počítačová podpora, samostatná práca, didaktické zhodnotenie, edukácia 

 

Key words: computer support, independent work, didactic evaluation, education 

 

 

Úvod 

Počítač radíme k tým technickým prostriedkom, ktoré v podmienkach výučby prispievajú k 

intelektuálnemu rozvoju osobnosti učiaceho sa. Ako sprostredkovateľ informácií stáva sa 

stimulátorom rozumových operácií, plní funkciu motivačnú, poznávaciu, vzdelávaciu, interaktívno-

komunikačnú, riadiacu, zefektívňujúcu a pod.. Aplikáciu počítača nie je možné zužovať len na 

otázky jeho hardvérového či softvérového vybavenia. S rozhodnutím zefektívniť samostatnú prácu 

počítačom súvisí didaktické zhodnotenie vyjadrujúce sa k predmetnej problematike v kontexte 

viacerých vedných odborov. V tejto súvislosti môže byť počítačová podpora samostatnej práce 

viacvýznamová, ale rešpektujúca pri tom princípy pedagogickej psychológie, fyziológie, 

ergonómie, sociológie, kybernetiky, prenosu a spracovania informácií, psychohygieny, 

uplatniteľnosti v praxi a i.  

1 Počítačom podporená samostatná práca učiacich sa 

Vhodnosť použitia počítača pre poznávací proces je možné analyzovať z viacerých hľadísk. Napr. z 

hľadiska základných funkcií (vzdelávacia, výchovná a poznávacia) edukačného procesu s cieľom 

vyjadriť sa najmä k: 

 vymedzeným edukačným cieľom a problémom, ktoré súvisia s danou problematikou, 

 podmienkam vytvárajúcim možnosť uplatniť netradičné formy, metódy samostatnej práce, 

 stratégii využitia vnútornej motivácie učiaceho sa pre stimuláciu poznávacieho procesu, 

 stratégii optimálneho dosahovania edukačných cieľov, 

 výberu tých technológií, ktoré pri systémovom uplatňovaní optimalizujú proces učenia sa, 

 štruktúre pravidiel usmerňujúcich poznávací proces, t.j. nájsť prostriedky spájajúce funkciu 

informačnú s funkciou riadiacou, 

 schopnosti učiteľov aplikovať technický prostriedok za účelom rozvoja sledovaných 

zručností, 
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 jednotlivým prvkom edukačného systému, k funkčnosti ich väzieb a pod., 

 rešpektovaniu individuality učiaceho sa a s ňou spojenou individualizáciou výučby, 

 štrukturalizácii väzieb na vybrané didaktické prostriedky. 

Zhodnotiť aplikáciu počítača pre samostatnú prácu je možné napr. v zmysle týchto úloh: 

 zdroj a nosič informácií – informatívna. Cieľom je poskytnúť učiacemu sa možnosť aktívne 

získavať informácie a to s výhľadom ich spracovania, uchovania a tvorivého aplikovania. 

Zároveň počítač vytvára možnosť poskytovať spätnú väzbu, t.j. umožniť učiacemu sa 

realizovať sebakontrolu, sebariadenie a sebahodnotenie.  

 systemizujúca. Táto úloha súvisí s predchádzajúcou, t.j. cieľom je pomôcť učiacemu sa 

vytvoriť systém zberu, prenosu, spracovania a uchovávania informácií, ktoré sprostredkoval 

počítač. 

 inštrumentálno - formatívna. Cieľom je rozvíjať zmyslové a rozumové poznávacie procesy na 

základe nadobúdania nových poznatkov a zručností. 

 motivačná. Cieľom je vyvolať u učiaceho sa záujem, samostatnou prácou s počítačom 

rozvíjať sledované zručnosti. Vzniknutá situácia vyvolá u učiaceho sa vnútorné stotožnenie sa 

s možnosťami počítača, čo sa navonok prejaví ako záujem využívať počítač pre plnenie úloh. 

 podporná. Cieľom je podporiť učiaceho sa v individuálnom prístupe k poznávaciemu procesu 

a nabádať ho, aby v rámci aplikácie počítača bol aktívny a samostatný. 

 názorná. Cieľom je prispieť k vytváraniu predstáv a zmyslových skúseností učiaceho sa. 

 racionalizačná a ekonomická. Cieľom je prispieť k efektívnosti poznávacieho procesu 

ekonomickou edukáciou. 

 sprostredkovanie reality praxe. Cieľom je vyvolať u učiaceho sa stav, keď rozvoj 

kompetencií v rámci štúdia konfrontuje s požadovanými kompetenciami praxe. 

Zhodnotiť aplikáciu počítača pre samostatnú prácu učiacich sa je potrebné v zmysle didaktických 

funkcií s vedomím, že úroveň didaktického zhodnotenia aplikácie počítača ovplyvní formovanie 

edukačného prostredia. Aplikácia počítača do výučby ovplyvní formovanie edukačného prostredia 

napr. v: 

 definovaní učebných cieľov. Učiacemu sa demonštrujeme výkon, ktorý je posudzovaný 

v zmysle splnených cieľov práce pomocou počítača. 

 prezentovaní informácií. Možnosti počítača sú využité k: znázorneniu, ilustrovaniu, 

vysvetľovaniu, doplneniu a pod. informácií, ktoré tvoria obsah samostatnej práce, resp. sú 

súčasťou edukačnej témy. 

 podnecovaní a stimulovaní diskusie. Možnosti počítača sú využité pre: 

 nastolenie problémovej úlohy, ktorá súvisí s cieľmi samostatnej práce,  

 vyvolanie diskusie o možných riešeniach daného problému, resp. o nastolení problému 

samotnými učiacimi sa, 

 prezentovanie tvorivosti pri používaní počítača. 

 usmerňovaní a riadení učebných aktivít učiacich sa. V rámci realizácie individuálneho 

prístupu počítač prevzal na seba úlohu učiteľa usmerniť učiaceho sa v jeho samostatnej 

činnosti. 

 simulovaní. Jedným z cieľov aplikácie počítača môže byť sprostredkovanie virtuálnej reality. 

Počítačom sprostredkovaná animácia znázorní abstraktnú alebo inak nedostupnú situáciu a tak 

zefektívni poznávací proces učiaceho sa.  

 hodnotení. Počítač, tým, že príslušným softvérom sprostredkováva obsah učiva je vhodný aj k 

overovaniu a následnému vyhodnoteniu sledovaného výkonu učiaceho sa.  

 administrácii. Aplikáciou počítača zároveň riešime otázku správneho priebehu samostatnej 

práce po stránke organizačnej, administratívnej a riadiacej. 
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K počítaču je potrebné sa vyjadriť aj ako ku prostriedku, ktorý je schopný prevziať na seba niektoré 

riadiace funkcie učiteľa, je schopný efektívne prispieť k realizácii sebakontroly, t.j. zaradiť ho ako 

prvok v systéme riadenej samostatnej práce. Počítačom riadená samostatná práca sa bude realizovať 

prostredníctvom počítačového programu, t.j. prostredníctvom pokynov. Učiteľ má možnosť využiť 

počítač k riadeniu pri výklade nového učiva, resp. pri opakovaní a overovaní vedomostí učiacich sa. 

Z uvedeného vyplýva, že učiteľ pri počítačovej podpore výučby odovzdá počítaču časť svojich 

funkcií (organizačnú, riadiacu, informačnú, kontrolnú a pod.), môžu vzniknúť obavy z určitej 

izolovanosti učiteľa od edukačného procesu. K tomu uvádzame, že pri aplikácii akýchkoľvek 

technických prostriedkov sa bez učiteľa nezabezpečí podstatný didaktický efekt a zároveň si je 

potrebne uvedomiť, že kontakt medzi učiteľom a žiakom je nenahraditeľný a je základom výchovno-

vzdelávacieho procesu ako celku. 

Čím je vyššia profesionálna pripravenosť učiteľa, tým je vyššia aj efektívnosť využitia rôznych 

multimediálnych edukačných prostriedkov a programov. Z toho vyplýva, že optimálna aplikácia 

technických prostriedkov vyučovania predpokladá primeranú zručnosť pre prácu s nimi. Dodávame, 

že k počítačovej gramotnosti učiteľa je potrebné priradiť aj kompetencie didakticky zhodnotiť 

a zúročiť aplikáciu počítača. Rozvoj kompetencií didakticky zhodnotiť aplikáciu počítača sleduje 

cieľ - zvýšiť kvalitu a efektívnosť samostatnej práce využívajúcej počítač a tým podporiť rozvoj 

pozitívneho vzťahu učiaceho sa k poznávaciemu procesu. Pôjde o podporu učenia sa, v rámci ktorej 

učiaci sa získa prostredníctvom počítača informácie, na ktoré spätne reaguje a tak s ním 

komunikuje. Zhodnocovanie aplikácie počítača sa odrazí najmä v procesoch vymedzujúcich ciele 

výučby a stratégiu organizovania a riadenia aktivít a samostatných činností učiacich sa. Na výstupe 

máme registrovať, že: 

 boli rámcovo stanovené, vymedzené aplikačné špecifiká počítača a to tak vo vzťahu 

k danému študijnému odboru, ako aj k rozvoju počítačovej gramotnosti ako takej, resp. 

aplikácia systémovo prispeje k rozvoju všeobecnej počítačovej gramotnosti, 

 učiaci sa pozná druh a rozsah tých počítačových činností, ktoré účinne prispejú k jeho 

profilovaniu, 

 sú jasné kritériá o hodnotení výkonu a to tak celkového, ako aj čiastočného, ktorý 

k celkovému prispel za podpory počítača (existuje možnosť sebariadenia a sebakontroly?), 

 počítač, okrem optimalizácie poznávacieho procesu, rozvoja požadovaných kompetencií 

umožní učiacemu sa sebarealizáciu, 

 časový harmonogram práce s počítačom neprispel k preťaženiu učiacich sa, ale zároveň 

v dostatočnej miere umožnil splniť výučbové ciele. 

Inovácia samostatnej práce počítačom si vyžaduje od jej realizátorov zhodnotenie aplikácie na 

základe tých princípov, ktoré práci s počítačom dajú didaktický charakter. Rozhodnutie aplikovať 

počítač sa má teda opierať o vybrané didaktické zákonitosti vyjadrujúce príčinno-účinné súvislosti, 

ktoré sú reálne v tej-ktorej konkrétnej aplikácii počítača. Didaktické zhodnotenie aplikácie počítača 

z pohľadu edukačného systému, predstavuje pomerne zložitý subsystém, ktorý bude tesne spojený 

s inými subsystémami (cieľmi a úlohami odborových didaktík, medzipredmetových vzťahov, 

manažmentom školy a i.). Takto zvolený prístup k transformácií počítača vo výučbe umožní:  

 predvídať účinky na rozvoj osobnosti učiaceho sa v zmysle rozvoja požadovaných 

kompetencií, 

 určiť a skúmať premenné na základe teórie a metodológie práce s počítačom a získaných 

skúseností z práce s ním, 

 vysvetliť javy prebiehajúce v konkrétnych, sledovaných činnostiach podporených počítačom, 

 robiť závery smerujúce k odporúčaniam, ktoré súvisia s efektívnou aplikáciou počítača, 

 realizovať spätnú väzbu a takto mať pod kontrolou výučbové situácie s cieľom identifikovať 

tie problémy, ktoré súvisia s používaním počítača a navrhovať riešenia, 
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 vypracovať teóriu riadenia procesov samostatnej práce, ktorej priebeh odráža špecifiká dané 

prácou s počítačom,  

 vysloviť sa k efektívnosti používania počítača, v rámci edukačného systému a vyslovenej 

doktríny o rozvoji počítačovej gramotnosti, 

 profilovať učiaceho sa v zmysle stratégie rozvoja počítačovej gramotnosti a v súlade 

s normami edukačného procesu,  

 postupovať v aplikácii počítača na základe prípadov, o ktorých je známe, že v ich realizácii 

existuje zhoda s edukačnými cieľmi a o efektívnosti niet pochýb.  

Z dosial uvedeného je vidieť, že predmetným zhodnotením sa vyšpecifikujú také princípy, ktoré sa 

označia prívlastkom „vhodné pre počítačovú podporu“. Daná špecifikácia sa bude opierať o: 

 procesy, ktorých priebeh je podmienený súborom okolností (zámerne navodených 

edukačnými cieľmi alebo prirodzene existujúcich v daných edukačných podmienkach, ktoré 

samostatnú prácu počítačovou podporou zvýhodnia, resp. znevýhodnia), 

 umiestnenie sledovaných činností v štruktúre systému samostatnej práce, resp. vymedzenia 

určitej časti samostatnej práce pre činnosti spojené s počítačom, 

 klasifikácie, kde na základe zostavenej hodnotovej stupnice bude konkrétnej činnosti s 

počítačom pridelené umiestnenie dôležitosti v alternujúcich možnostiach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Schematické znázornenie zhodnotenia aplikácie počítača 

 

Zo schémy na obrázku č. 1 je vidieť, že jedným z cieľov didaktického zhodnotenia aplikácie 

počítača je jej optimalizácia na báze hodnotenia produktu samostatnej práce. Produkt samostatnej 

práce sa stane prostriedkom efektívnej spätnej väzby. Informuje o tom ako počítač prispel 

k dosiahnutiu sledovaného výkonu. V tomto zmysle prebehne analýza aplikácie počítača z hľadiska: 

 hľadania možností zefektívneného rozvoja požadovaných kompetencií, 

 splnenia podmienky - aplikácia počítača má mať prierezový charakter, byť organickou 

súčasťou edukácie, 

 zistenia úrovne schopností samostatne využívať funkcie a možnosti počítača s určitým 

predpokladom, že učiaci sa riešil problémové úlohy samostatne, 

 vytvorenie vhodných podmienok pre využitie počítača ako prostriedku interaktívnej 

komunikácie,  
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 uplatnenia programu práce s počítačom využívajúceho nadanie učiacich sa z oblasti 

počítačových kompetencií v rámci štúdia daného odboru, resp. predmetu, 

 uplatniteľnosti tvorivých schopností učiteľa pre oblasť inovácie edukačného procesu 

počítačom, 

 využiteľnosti skôr nadobudnutej počítačovej gramotnosti, resp. tých kompetencií, ktorých 

rozvoj prebieha (prebiehal) vo výučbe iného predmetu, 

 vytvorenia podmienok riešiť problémové úlohy a v rámci nich realizovať analýzy, syntézy 

a abstrakcie, 

 možnosti sledovať a vyhodnocovať rozvoj počítačovej gramotnosti. 

Skutočnosť, že na základe systémového prístupu je možné do systému zhodnocujúceho aplikáciu 

počítača transformovať prvky edukačného systému (obr. č. 2) spôsobí vznik interakcie počítača 

s ostatnými prostriedkami - prvkami edukačného systému. Na takýto postup je možné uplatniť 

princíp diferencovaného prístupu zohľadňujúceho špecifiká toho-ktorého výučbového predmetu, 

resp. študijného odboru. Predmetné špecifiká budú analyzované na základe všeobecných 

didaktických princípov a princípov odborových didaktík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 Model systémového prístupu k zhodnocovaniu aplikácie počítača 

Kde: 

1 určenie obsahu samostatnej práce s počítačom, resp. miera aplikácie počítača vzhľadom na 

rozsah tých činností, ktoré súvisia s výučbovými cieľmi, 

2 špecifikácia tých edukačných cieľov z množiny, na dosiahnutí ktorých sa bude aplikácia 

počítača podieľať, 

3 špecifikácia úloh z množiny didakticky typovo označených pre riešenie s podporou počítača, 

4 vypracovanie stratégie pre aplikáciu počítača (podmienky, metodológia, stupeň samostatnosti, 

rozsah, špecifikácia využiteľnosti skôr nadobudnutých poznatkov a určenie úrovne zvládnutia 

novonadobudnutej počítačovej gramotnosti a iné), 

5 realizácia činností podporených počítačom, ktoré sú usmerňované programovo, 

6 vytvorenie systému spätnej väzby, ktorá bude pre zhodnocovací proces aplikácie počítača 

poskytovať informácie o jej efektívnosti. 

Systémový prístup k aplikácii počítača umožní sledované premenné hierarchicky usporiadať v 

sústave. Štrukturalizáciu je možné urobiť na základe vytvorených väzieb medzi jednotlivými 

premennými v rôznej konfigurácii. Premenné budú skúmané, analyzované vzhľadom na ich 

diferencovanosť, ktorá je podmienená špecifikami výučby jednotlivých predmetov, resp. študijných 

odborov. Sledovaniu a následnému vyhodnoteniu tých premenných, ktoré aplikáciou počítača budú 

meniť profil osobnosti učiaceho sa, bude predchádzať ich formulácia, ku ktorej prispeje: 

 definovanie tých zákonitostí, ktorým podlieha výber didaktických prostriedkov, 
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 stanovenie inštrukcií, odporúčaní (vyplývajúcich z typu úloh, štúdia a špecifických činností), 

ktoré odrážajú funkčné vlastnosti počítača, 

 zovšeobecnenie skúseností z práce s počítačom, resp. opakovaných počítačom podporených 

činností, 

 vypracovanie stratégie pedagogického pôsobenia opierajúceho sa o diagnostikovanie práce s 

počítačom a to tak v čase realizácie, ako aj v čase porealizačnom. 

Analýza aplikácie počítača spolu s teoretickou a praktickou verifikáciou sú tie aktivity, o ktoré sa 

bude opierať výber počítačom podporených činností, ktoré dostanú označenie – prívlastok: 

„efektívnosť dosiahnutá prácou s počítačom“. Aplikácia počítača majúca oporu v princípoch, bude 

mať podobu „otvorených pokynov“. Zároveň sa tieto princípy stavajú metodologickým základom 

pre vypracovanie tých kritérií, ktoré aplikácii počítača prisúdia konkrétnosť. V nich sa bude okrem 

iného odrážať:  

 spôsob, akým bola zrealizovaná integrácia počítača vo výučbe a v rámci nej v samostatnej 

práci, resp. transformácia profesionálnych softvérov na podmienky edukačného procesu, 

 stupeň efektívnosti aplikácie počítača, 

 didaktická funkcia počítača, 

 zaradenie počítača v štruktúre didaktických prostriedkov a spôsob ich vzájomnej podpory 

(počítač aj napriek svojej vysokej univerzálnosti nemá svojou aplikáciou izolovať ostatné 

didaktické prostriedky od ich možného využitia). 

Záver 

Didaktické zhodnocovanie aplikácie počítača je logickým vyústením stratégie implantovať 

do edukácii informačné a komunikačné technológie. Výsledok aplikácie ovplyvnia príčinno-účinné 

súvislosti poznávacieho procesu. Schopnosť učiteľa orientovať sa v danej problematike bude 

závisieť od úrovne poznania pedagogických, psychologických, kybernetických, ekonomických, 

odborových, informačných, riadiacich a  ďalších vied. Od tejto skutočnosti sa bude odvíjať 

schopnosť orientovať sa v množstve premenných, ktoré budú v práci s počítačom vystupovať na 

základe prijatých princípov, pravidiel, zákonitostí práce s počítačom. Didaktickým zhodnotením 

vyslovené odporúčania, ako aplikovať počítač, sú výsledkom odhalenia objektívnych súvislosti 

medzi pedagogicko-psychologickými javmi a didakticko-technickým charakterom počítača. Na 

tomto základe sa z počítača stáva systémový prvok aktívne pôsobiaci na rozvoj osobnosti učiaceho 

sa.  
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EXPERIMENTAL RESEARCH INTO INCREASING THE EFFECTIVENESS THE 

APPLICATION OF E-LEARNING IN VOCATIONAL TECHNICAL SUBJECTS 

 

 

K VÝSKUMU  ZVYŠOVANIA EFEKTÍVNOSTI  VYUČOVANIA APLIKÁCIOU 

ELEKTRONICKÉHO  VZDELÁVANIA V ODBORNÝCH TECHNICKÝCH 

PREDMETOCH 

 

BERNÁT Milan - DŽMURA Jaroslav, SR  

 

 

Abstrakt. Tento článok prináša niektoré praktické experimentálne výsledky výskumu, ktorého 

cieľom bolo vytvoriť systém výučby technických predmetov. Spomenutý systém výučby umožnil 

vizualizovať niektoré procesy a javy vo vyššom stupni názornosti, než ako môžu byť vizualizované 

prostredníctvom tradičných spôsobov vizualizácie.  

 

Abstract. This paper brings some practical experimental results of our research whose aim was to 

elaborate a system of teaching technical and natural subjects and a “know how” of  its using which 

would enable us to visualize more illustratively some processes that cannot be visualized through 

the traditional means of visualization. 

 

Kľúčové slová: počítač, výučba technických odborných predmetov 

 

Key words: computer, teaching technical and natural subjects 

 

 

Introduction, Basic Notions 

The arrival of computer technology has offered unprecedented opportunities for the application of 

computer simulation and animation in the teaching process. It has raised our awareness of the 

necessity of a new quality platform creation for visualisation of objects, processes and phenomena 

in teaching technical subjects. 

1 Empirical Research Conducted into Java Applets Application in Teaching Process 

We made a database of Java applets that served as a platform for the creation of the experimental 

innovative teaching system called NIESVA. It was designed for visualisation of teaching processes 

and phenomena through applets. In the process of our research the NIESVA system (in the form of 

concrete models designed for teaching selected thematic sections in teaching (pedagogical) 

faculties) was also experimentally verified. The method of pedagogical experiment was used to 

compare the two teaching systems in the experimental group (the NIESVA system) and the control 

group (traditional teaching system). The principle of the pedagogical experiment is demonstrated in 

Fig. 1. The concrete teaching system (the lift operation control) is demonstrated in Fig. 1. 
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Figure 1 The principle of the pedagogical experiment 

 

The main aim of the experimental research was to investigate the possibilities of the NIESVA 

system application in order to increase the effectiveness of the teaching process. 

Graph G.1.1 – Frequency distribution of learners’ performances achieved in the final didactic test 

within the pedagogic experiment
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   Graph G.1.2 – Distributive function of learners’ (scores) achieved in the final didactic test within 

the pedagogic experiment 
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1.1 Some results of the structural statistical analysis on the level of subtests system created on 

the basis of Niemierko taxonomy levels of teaching 

Graph G.2.1 – Frequency distribution of learners’ performances achieved in subtest N1 

(remembering) of the final didactic test within the pedagogic experiment 
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Graph G.2.2 – Distributive function of learners  scores achieved in subtest N1 (remembering) of the 

final didactic test within the pedagogic experiment
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Graph G.3.1 – Frequency distribution of learners’ performances achieved in subtest N2 

(comprehension) of the final didactic test within the pedagogic experiment 
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Graph G.3.2 – Distributive function of learners’ scores achieved in subtest N2 (comprehension) of 

the final didactic test within the pedagogic experiment

0,0 0,0

5,6 5,6

25,4

31,0

47,9

71,8

100,0 100,0

0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 2,7
5,5

30,1

71,2

100,0

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

x [scóre]

k
f[

%
]

Control group

Experimental group

Kĺzavý priemer/3 (Experimental group)

Kĺzavý priemer/3 (Control group)

 

1.2 Some results of the structural statistical analysis on the level of the system of subtests 

created on the basis of particular teaching topics 

Graph G.4.1 – Frequency distribution of learners’ performances achieved in subtest N3 (application) 

of the final didactic test within the pedagogic experiment
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Graph G.4.2 – Distributive function of learners’ scores achieved in subtest N3 (application) of the 

final didactic test within the pedagogic experiment
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Graph  5.1 – Frequency distribution of students performances achieved in thematically focused 

subtest T1 of the final didactic test within the pedagogic experiment
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Graph  5.2 – Distributive function of lerners’ scores performances achieved in the thematically 

focused subtest T1of the final didactic test within the pedagogic experiment
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1.3 Some results of the structural statistical analysis on the level of system of subtests created 

on the basis of particular tasks in the final didactic test 

G.8 – Graph of solution successfulness of the particular tasks of the final didactic test (within the 

pedagogic experiment) by the experimental and control group
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G.9 – Comparison of solution successfulness of the particular subtests (from the viewpoint of 

taxonomy of educational aims) by the experimental and control group in the final didactic test 

within the pedagogic experiment 
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G.10 – Comparison of solution successfulness of the particular thematically focused subtests by 

the experimental and control group in the final didactic test within the pedagogic experiment
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1.4 Some results of the quartile and cluster statistical analysis 

 

2 Initial Hypothesis of the Research 

H. The initial hypothesis: the proposed experimental teaching system (hereinafter NIESVA) will be 

more effective than the traditional teaching system. In order to be able to conduct successful 

quantitative and qualitative verification we divided the initial hypothesis into the following 

subhypotheses: 

H1 The cognitive learning performance (the results of the output didactic test) of the students 

thought by means of NIESVA will be better than of those thought traditionally. 

H2 At the end of the experimental period the students thought by means of NIESVA will achieve 

better or the same level of memory performance in comparison with the students thought in a 

traditional way (in the subtest N1 of the output didactic - test the learning taxonomies of 

Niemierko.).    

H3 At the end of the experimental period the students thought by means of NIESVA will achieve 

better or the same level in knowledge comprehension (in the subtest N2 of the output didactic test - 

the learning taxonomies of Niemierko) compared with the students thought in a traditional way.    

H4 At the end of the experimental period the students thought by means of NIESVA will achieve 

better or the same performance in the knowledge application (in the subtest N3 of the output 

didactic test - the taxonomies of Niemierko.) compared with the students thought in a traditional 

manner.    

We present only the central subhypotheses in the cognitive area here.  

The effectiveness of the NIESVA application in the natural and technical teaching process at 

(teachers) faculties was verified during a continuous series of long-term empirical research in 1993 

– 2005.  

In the process of our research the following methods (the method of pedagogical investigation and 

psychological-pedagogical method) were used: 

1/ the pedagogical experiment  the main method, a two-group model of the experiment (an 

experimental and a control group) conducted   synchronously and simultaneously; 2/ didactic tests; 

3/ the questionnaire method; 4/ the method of dialogue; 5/ the method of observation; 6/ the 

statistical methods of research data analysis.  

3  The Major Experimental Research Analyses Findings 

The statistical interpretation of the research analyses findings is concise as the graphs are 

explicatory enough. They include the digital data related the values in question as well as the basic 

characteristics of the statistical ensembles arranged into the tables. As we find them sufficiently 

descriptive we do not provide any additional verbal explanations. 

http://circleofinclusion.org/english/guidelines/modulefive/b.html
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3.1 The Interpretation of the Major Experimental Research Analyses Findings 

The overall analysis of the application of the present innovative teaching system utilising computer 

animation and simulation of natural and technical processes and phenomena by means of Java 

applets proves the good perspectives of the introduction of the innovative system into school 

practice. Moreover, it proves the system to become a valuable tool for increasing the effectiveness 

of the teaching of faculty teachers. Furthermore, it provides evidence to be a helpful means for 

achieving positive qualitative changes in students’ knowledge structure. The most encouraging is 

the fact that the present innovative system can be introduced into the teaching process without any 

radical transformation of the traditional teaching system (and in our view it is its crucial advantage). 

In addition, the NIESVA system was regarded as much more attractive and motivating than the 

traditional one by the participants of the research. What is more, the experiment students said that 

they were looking forward to being taught by means of NIESVA. 

The research findings confirmed that the Java applet application in teaching in natural and technical 

subjects is of great didactic importance. It broadens the horizon of visualization, application, 

didactic and educational possibilities which cannot be made available by traditional techniques of 

visualization of objects, processes and phenomena in the teaching process. 
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VIZUALIZAČNÉ A KONCEPČNÉ MOŽNOSTI ELEKTRONICKEJ A PRINTOVEJ 

VERZE “UČEBNICE” AKO VECI FUNGUJÚ   

 

 

VISUALIZATION AND DESIGN OPTIONS OF ELECTRONIC AND HARDCOPY  

VERSIONS "TEXTBOOK" HOW THINGS WORK  

 

BERNÁT  Milan - ŽÁČOK  Ľubomír, SR   

 

 

Abstrakt: Nástup výpočtovej techniky priniesol bezprostredné možnosti pre uplatnenie počítačovej 

simulácie a animácie vo vyučovacom procese. Ponúka nové možnosti zvyšovania názornosti 

vizualizácie procesov a javov vo výučbe technických odborných predmetov. 

 

Abstract. Arrival of computer technology has offered unprecedented opportunities for the 

application of computer simulation and animation in the teaching process. It has raised our 

awareness of the necessity of a new quality platform creation for visualisation of objects, processes 

and phenomena in teaching technical subjects. 

 

Kľúčové slová: počítač, výučba technických predmetov, 

 

Key words: computer, teaching technical subjects,    

 

 

Introduction 

Our expectation as well as the goal of our research was to prove that the new visualisation platform 

would help increase the effectiveness in the technical subject teaching process. 

The main goal of our research was to create computer models for improving technical subject 

teaching. Our objective was not only to create an innovative system of teaching electrical 

engineering subjects but also to verify it in the conditions of real school. 

For this purpose we created over two hundred computer models. The computer models were 

created, i.e. the individual static pictures and figures from the traditional printed text books or 

schemes included in the instructions for use in pupils’ model construction kits (meccanoes) were 

animated (or simulated). Our final objective was to create a virtual visualisation ‘appendix’ which 

enlarged the radius of action of traditional printed text book visualisation (as well as visualisation of 

instructions how to use pupils’ model electro-component-construction kits)  and moved it behind its 

natural borders. 

Moreover, on one of the computer models we demonstrated the technique of the computer model 

creation and its didactic application. The creation principles, strategies and tactics of the other 

computer models are analogical. In general, the key point of the application of visualisation may be 

articulated as follows: those phenomena, processes and objects that can be visualised in a 

traditional, it means static way (a picture or a figure in a textbook, a plastic model or other three-

dimensional models such as a model construction kit, etc.) are to be visualized traditionally. Those 

phenomena, processes and objects which go beyond the possibilities of the traditional and 

conventional ways of visualisation are to be visualised by means of computer models (‘enlargement 

of a hand of knowledge’). 
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On the contrary, the visualisation by means of an computer model may be improved by a practical 

and real attribute that is contained in a textbook or a model construction kit but not in an computer 

model. 

1 Thematic unit of  the collection of computer models 

The created collection of computer models was called Electrical Engineering and Informatics 

around us in computer models. In order to strengthen the didactic application of the computer 

model the names of the individual computer models begin with the words         “How 

does………operate/function? To be more concrete: (Selection of core programmes which form the 

basis of educational package) 

T1. thematic unit : How to produce electricity in nuclear power? How is electricity 

produced from hydropower? How to produce electricity in thermal power plants? How does the 

production and distribution of electricity from the power plant to the consumer?  

The principal essence of the whole : What is the principled nature of production and distribution of 

electricity (electricity distribution chain) from the power plant to the consumer?   

T2. thematic unit : How does the wiring for lighting in the living room chandelier? How 

does the wiring for the lighting of a long hallway? How does the wiring for lighting stairs?   

The principal essence of the whole : What is the principled nature of wiring a house?  

T3. thematic unit : How does iron in the household ? How does instant water heater? How 

does an electric boiler (water heater)? How does the electric refrigerator? How does the kettle? 

How does a traditional stairway light switch in the projects?  

The principal essence of the whole : What is the essence of principled action "thermostat (bimetal 

with) -temperature controller"?  

T4. thematic unit : How does the child control toy car controlled buffers? How does 

management run the elevator ? How does the management of crane operation? How does the 

schedule line motor control contactor with two buttons? How does the contactor control of three 

different cities? How does the blocking and signaling transport links? What is the principled nature 

of reversing the motor running?  

The principal essence of the whole : What is the essence of principled action-relay circuit 

controlled by two buttons?   

T5. thematic unit : How does the driving electric? How does the trolley drive? How does 

the battery charger? What is the essence of principled action rectifiers? How does a dynamo on a 

bicycle? How does snow ski lift operator? How does the carousel drive? How does the power 

cable?   

The principal essence of the whole : What is the nature of activities principálna direct electrical 

rotating machines? What is the nature of activities principálna AC electrical rotating machines? 

What is the essence of principled action star delta switch?   

T6. thematic unit : How does "photocell"? How does the fire alarm? How does security 

protection objects (bezkontakná)? How does security protection (information Contact) objects, eg. 

in galleries or museums? How does "trigger at the toilet water"? How does management work 

"hand dryers" in the toilet? How does light dimmer?  

The principal essence of the whole : What is the principled nature of the activities of the transistor 

operating in switching mode? What is the principled nature of the difference in operating activities 

of the transistor amplifier mode?   
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T7. thematic unit : How does the "audion" (audio amplifier)? How does the amplifier 

(sound) for guitar? How does "bug" ("spy")? How does the intercom (speakerphone between 

rooms)? How does the "electronic babysitter" ("singing potty")? How does Domophons (home 

phone? How does "amplifier for hearing aids?" How does "optical telephone"? How does "Optical 

Network? How does a conventional "wired" phone? What is the principled nature of the activities 

one-amp?   

The principal essence of the whole : What is the essence of principled action and two multi-stage 

amplifier ?  

T8. thematic unit : How does an electronic thermometer to measure the temperature of the 

human body? How does personal electronic weight? How does the electronic scale in store? How 

does an electronic gauge for measuring blood pressure? How does electronic barometer 

(measuring pressure)? How does an electronic hygrometer (air)? What is the operating principle 

CD player? What is the operating principle CD recorder? What is the principled nature of AD 

converter work?  

The principal essence of the whole : What is the essence of principled action DA converter?  

T9. thematic unit : How does electronic advertising lights? How does light "flashing" the 

Christmas tree? How does the flashing rear lights on your bike?   

The principal essence of the whole : What is the principled nature of work shift register?   

T10. thematic unit : How does the electronic lock on the code? How does the automatic 

ticketing on public transport? How does the vending machine?How does the electronic control 

operation of traffic lights at the crossroads?   

The principal essence of the whole : What is the principled nature of the digital comparator 

function? What is the principled nature of "control logic circuits"?   

T11. thematic unit : How do electronic digital timer? How does the alarm clock? How 

does the electronic timing for the athletic oval? How does automatic mail sorter at the post office? 

How does an electronic speedometer on the bike? How does the electronic counting money in the 

bank? How does the timer for switching on and off electrical appliances? How does the electronic 

"dice"? How does the slot machine?   

The principal essence of the whole : What is the principled nature of the electronic pulse counter 

functions?   

T12. thematic unit : How does automatic dishwasher? How does the washing machine? 

How does automatic autodishwasher? ?   

The principal essence of the whole : What is the essence of principled action "steps chain"?   

T13. thematic unit : How does electronic siren? How do electronic organ? How does the 

bell with the melody? How does an electronic metronome?   

The principal essence of the whole : What is the principled nature of the functions of electronic 

multivibrator?  

T14. thematic unit : How does the connection from the mobile network? How does the 

electronic digital control panel?   

The principal essence of the whole : What is the principled nature of the functions and the multiplex 

Demultiplex?   

T15. thematic unit : How does an electronic calculator? How does using an electronic 

cash register barcode scanner in the store? How does e-assessment in the play "arrow"? How does 
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the arithmetic logic unit of the computer? How does the counting adder for two binary numbers?  

How does a microprocessor?  

The principal essence of the whole : What is the principled nature of the operation of the machine 

for processing information?  

T16. thematic unit : How does a computer keyboard? How does the indicator scores in the 

stadiums? How does sedemsegmentový viewer?   

The principal essence of the whole : What is the principled nature of the functions of digital 

transmitter code?   

T17. thematic unit : How do semiconductors? How does the semiconductor diode?  

The principal essence of the whole : How does the band model of conductivity of solids? 

2 Empirical Research Conducted into collection of computer models Application in 

Teaching Process 

The research sample consisted of 118 pupils of the 4th grade from the five technical  schools of the 

eastern region. Pupils of the 4th grade forming a research sample were on the basis of results 

achieved in the input didactic tests divided into experimental and control. group. 58 pupils were 

placed in the experimental group and 60 pupils in the control group.  

Pedagogical experiment was carried out from January to June 2011. In the experimental group, 

there was applied the computer models and in the control group, there was education carried out 

without computer support (using traditional way of teaching). 

The statistical interpretation of the research analyses findings is concise as the graphs are 

explicatory enough. They include the digital data related the values in question as well as the basic 

characteristics of the statistical ensembles arranged into the tables. As we find them sufficiently 

descriptive we do not provide any additional verbal explanations.  
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The overall analysis of the application of the present innovative teaching system utilising computer 

animation and simulation of technical processes and phenomena by means of computer models 

proves the good prospectives of the introduction of the innovative system into school practice. 

Moreover, it proves the system to become a valuable tool for increasing the effectiveness of the 

teaching of electrical engineering at non-electrical engineering faculties. Furthermore, it provides 

evidence to be a helpful means for achieving positive qualitative changes in students’ knowledge 

structure. The most encouraging is the fact that the present innovative system can be introduced into 

the teaching process without any radical transformation of the traditional teaching system (and in 

our view it is its crucial advantage). 

In addition, the NIESVE system was regarded as much more attractive and motivating than the 

traditional one by the participants of the research. What is more, the experiment students said that 

they were looking forward to being taught by means of  NIESVE. 

Conclusion 

The research findings confirmed that the Java applet application in teaching in natural and technical 

subjects is of great didactic importance. It broadens the horizon of visualization, application, 

didactic and educational possibilities which cannot be made available by traditional techniques of 

visualization of objects, processes and phenomena in the teaching process. Using Java applets 

which would enable us to visualize more illustratively some processes  that cannot be visualized 

through the traditional means of visualization. 
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ELEKTRONICKÝ KURZ – PODPORA PRÍRODOVEDNÉHO VZDELÁVANIA 

ŠTUDENTOV ODBORU PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA  

 

 

ELECTRONIC CLASSES –  THE SUPPORT OF NATURAL SCIENCE EDUCATION FOR 

STUDENTS OF PRESCHOOL AND ELEMENTARY EDUCATION 

 

BERNÁTOVÁ Renáta, SR 

 

 

Abstrakt. V príspevku popisujeme základné kroky pri tvorbe elektronického kurzu v LMS EKP. 

Vychádzame  z našich skúseností, ktoré sme získali vytváraním elektronického kurzu v rámci  

projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na PU - ITMS 26110230048 (ŠF EÚ). Projekt je zameraný 

na zvýšenie kvality e-learningového vzdelávania v podmienkach Pedagogickej fakulty PU. 

Elektronický kurz pod názvom Prírodoveda s didaktikou je určený študentom odboru predškolská 

a elementárna pedagogika.   

 

Abstract. In the contribution we describe basic steps in the creation of electronic classes in LMS 

EKP. We use our experiences, which we gained in the creation of electronic classes in the project. 

The increase of the quality of education at PU-ITMS 26110230048 ( ŠF EU ). The project is 

oriented to increase the quality of e-learning education in the conditions of the Faculty of Education 

PU. Electronic classes under the title Natural science with didactics is dedicated to students of 

preschool and elementary education.  

 

Kľúčové slová: elektronický kurz, LMS EKP, predškolská a elementárna pedagogika  

 

Key words: electronic classes, LMS EKP, preschool and elementary education 

 

 

Úvod 

Elektronický kurz je základnou jednotkou v elektronickom vzdelávaní. Obsahuje spravidla 

multimediálne študijné materiály (texty, videá, audionahrávky, interaktívne odkazy apod.) [4] . 

LMS (Learning Management System) je systém pre riadenie výučby, riešiaci administratívu 

a organizáciu výučby v rámci e-learningu. LMS aplikácia v sebe zahrňuje spravidla najrôznejšie on-

line nástroje pre komunikáciu a riadenie štúdia a zároveň sprístupňuje študentom učebné materiály 

on-line, alebo aj off-line. LMS aplikácií je mnoho − od jednoduchých cez najrôznejšie LMS z 

akademickej sféry, až po rozsiahle a zložité komerčné aplikácie [4] . 

LSM predstavuje virtuálne “učebné” prostredie, v ktorom sa nachádzajú výučbové kurzy, testy, 

študijné inštrukcie, učebné plány alebo diskusné fóra [2].    

V učebnom prostredí LMS EKP sme vytvorili elektronický kurz pre podporu prírodovedného 

vzdelávania študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika.   

1 Základná štruktúra elektronického kurzu Prírodoveda s didaktikou 

Základnú štruktúru elektronického kurzu Prírodoveda s didaktikou tvorí obsah (pozri obrázok 1), 

jednotlivé lekcie kurzu, zdroje kurzu a slovník pojmov (pozri obrázok 2).  
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Obrázok 1 Základná štruktúra elektronického kurzu – obsah kurzu 

 

 

Obrázok 2 Slovník pojmov 

 

1.1 Základná štruktúra lekcie 

Obsahovo je elektronický kurz Prírodoveda s didaktikou členený do jednotlivých lekcii. Lekcia je 

chápaná ako základná jednotka elektronického kurzu. Každá  lekcia  má svoju vnútornú štruktúru, 

ktorú tvorí:  

Úvod 

Čo by ste mali vedieť ... 

Motivačný prvok 

Kapitoly a podkapitoly 

Zhrnutie 

Doplnkové materiály 

Autotest  
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V úvode každej lekcie sa autor kurzu prihovára študentom a stručne im oznámi obsahové zameranie 

danej lekcie. Napr. “Vážení študenti, vítajte v lekcii venovanej charakteristike vyučovacieho 

predmetu prírodoveda v primárnej škole. Vyučovací predmet prírodoveda je súčasťou vzdelávacej 

oblasti Príroda a spoločnosť spolu s vyučovacím predmetom vlastiveda.  Podľa rámcového 

učebného plánu pre základné školy platného od 1.9.2011 má prírodoveda stanovený povinný počet 

vyučovacích hodín tri hodiny pre primárny stupeň vzdelávania”.   

Nasledujú kľúčové slová celej lekcie zoradené v abecednom poradí. Napr. “Kľúčové slová:  ciele 

vyučovacieho predmetu prírodoveda, environmentálna výchova, historický vývoj,  kognitívna 

oblasť, obsah predmetu, pracovné učebnice, pracovné zošity, prierezová téma,  psychomotorická 

oblasť, rok 1976, rozvoj špecifických postojov, učebnice prírodovedy od roku 1997, vecné učivo do 

roku 1945, vecné učivo od roku 1945 do roku 1959, vecné učivo po roku 1960, vlastiveda,  žiak 

mladšieho školského veku” 

V časti Čo by ste už mali vedieť autor podáva študentom informáciu, ktoré študijné materiály majú 

mať preštudované pred štúdiom danej lekcie. Napr.: “Pred študovaním tejto lekcie by ste mali mať 

preštudovaný Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy”. 

Do úvodnej časti každej lekcie môže autor vložiť nejakú zaujímavú informáciu, obrázok, animáciu 

či video, ktoré budú plniť najmä motivačnú funkciu pre štúdium danej lekcie. Napr.: “Označenie 

vyučovacieho predmetu pojmom prírodoveda sa prvýkrát realizovalo v roku 1976 prijatím 

dokumentu Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy. Pôvodný vyučovací predmet   

vlastiveda sa rozčlenil na dva samostatné predmety prírodovedu a vlastivedu, ktoré sa vyučovali 

v 3. a 4. ročníku. V 1. a 2. ročníku sa vyučoval predmet prvouka”. 

Súčasťou lekcie sú kapitoly. V úvode kapitole sa prezentuje jej názov a informácia o jej obsahovom 

zameraní. Napr. “Prírodoveda ako vyučovací predmet v primárnej škole a jej historický vývoj. 

V tejto kapitole charakterizujeme vyučovací predmet prírodoveda v primárnej škole a stručne 

popisujeme historický vývoj vecného učiva od roku 1928 po súčasnosť”. Text kapitoly je členený do 

podkapitol. Podkapitoly sa členia na menšie časti – odstavce (pozri obrázok 3).   

 

 

Obrázok 3 Podkapitola Vyučovacia metóda opis 
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V zhrnutí autor kurzu stručne vymedzí kľúčové informácie z obsahu danej lekcie.  Napr. 

“Prírodoveda ako samostatný vyučovací predmet bola kreovaná v roku 1976. Do roku 2008 sa 

prírodoveda vyučovala v 3. a 4. ročníku v rozsahu po dve hodiny týždenne. V súčasnosti sa 

spravidla prírodoveda vyučuje v každom ročníku primárnej školy, povinná časová dotácia, ktorú 

vymedzuje štátny vzdelávací program sú 3 hodiny pre celý primárny stupeň vzdelávania. 

S vyučovacím predmetom prírodoveda úzko súvisí prierezová téma Environmentálna výchova, učivo 

ktorej sa významne implementuje do tohto vyučovacieho predmetu”. 

V časti doplnkové materiály  autor kurzu uvedie zoznam ďalších študijných materiálov s webovými 

odkazmi, ktoré pomôžu študentovi pri štúdiu danej lekcie  (pozri obrázok 4). 

 

 

Obrázok 4 Doplnkové materiály 

 

Poslednou súčasťou lekcie je autotest, ktorý obsahuje päť testových úloh s rôznou formou – 

dichotomické, polytomické, doplňovacie a priraďovacie. Po riešení testovej úlohy študent dostáva  

okamžitú spätnú väzbu o správnosti, resp. nesprávnosti riešenia testovej úlohy. Pozri obrázok 5. 
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Obrázok 5 Autotest 

 

Do elektronického kurzu môže autor vložiť videá, zvukové nahrávky, animácie (pozri obrázok 6 

a 7), PowerPointove prezentácie.  

 

Obrázok 6  Animácia funkcie tráviacej sústavy pre žiakov primárnej školy 
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Obrázok 7  Animácia procesu trávenia v žalúdku 

 

Záver 

V našom príspevku sme popísali základné kroky pri tvorbe elektronického kurzu v prostredí LMS 

EKP. Počítačom podporovaná výučba sa využíva  na vysokých školách aj pri vzdelávaní budúcich 

učiteliek pre materské školy ako o tom píše [1], ale aj na nižších stupňoch vzdelávania pri výučbe 

prírodovedných predmetov, napr. biológie ako o tom píšu [3].  Nami vytvorený elektronický kurz 

bude využívaní študentmi 1. roka magisterského štúdia ako podpora pre prírodovedné  vzdelávanie 

študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika v dennej i v externej forme štúdia. 
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ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE V MOODLI  

 

 

ELECTRONIC TESTING IN THE MOODLE  

 

BERNÁTOVÁ Renáta, SR 

 

 

Abstrakt. V príspevku prezentujeme informácie o možnostiach využívania elektronického 

testovania v Moodli v prírodovednej edukácii. Pozornosť venujeme najmä formám testových úloh, 

ktoré môžeme v elektronickom testovaní využívať a opisu základných krokov pri tvorbe 

elektronického testu v Moodli.  

 

Abstract. In the paper we present information about possibilities of using electronic testing in the 

Moodle in the natural science education. The attention we give mainly to forms of the tasks, which 

we can use in the electronic testing and the description of basic steps to create  an eletronic test in 

the Moodle.  
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Úvod 

Didaktické testy sú moderným prostriedkom na zisťovanie kvantity i kvality vedomostí a zručností 

učiacich sa subjektov [5].  Podľa [1] didaktický test je nástroj systematického zisťovania (merania) 

výsledkov vyučovacieho procesu. Podľa [3] didaktický test je druhom písomnej skúšky, pri ktorej 

žiak čo najúspornejšie odpovedá na vopred pripravenú testovú úlohu. Od bežnej písomnej skúšky sa 

didaktický test líši najmä tým, že je navrhovaný, overovaný, hodnotený a interpretovaný podľa 

určitých, dopredu stanovených pravidiel [2].  

Jednou z dôležitých  súčastí kvalitného elektronického kurzu sú testy. Je ich možné využívať 

dvoma spôsobmi -  ako autodidaktický test, ktorý slúži ako spätná väzba pre študujúceho 

elektronický kurz. Spravidla je takýto autotest zaradený po každej lekcii kurzu. Pri autoteste sa 

študentovi okamžite po riešení testovej úlohy zobrazí informácia, či testovú úlohu riešil správne 

alebo nesprávne. Ak ju riešil nesprávne, môže sa vrátiť k testovej úlohe a riešiť ju opäť. V druhom 

prípade ako priebežný či výstupný didaktický test, ktorý slúži tvorcovi ako spätná väzba o úrovni 

osvojených poznatkov študentmi. V tomto prípade sa riešenia jednotlivých testových úloh posielajú 

tvorcovi testu [4].  

Predpokladom pre elektronické testovanie študentov je vytvorenie banky testových úloh z učiva 

elektronického kurzu, z ktorej sa následne generujú testové úlohy do jednotlivých variantov testov 

podľa kritérií, ktoré určí tvorca elektronického testu.  Elektronické testovanie umožňuje archivovať 

výsledky v Moodli.  

1 Formy testových úloh vhodných pre elektronické testovanie  

Moodle ponúka rôzne formy testových  úloh, ktoré tvorca banky môže využiť. V ďalšom texte 

popíšeme tie testové úlohy, ktoré sa nám najviac osvedčili pri elektronickom testovaní 

v prírodovedných predmetoch. Prvou formou je dichotomická testová úloha, ktorá patrí 
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k zatvoreným testovým úlohám. Formulovaná je v podobe tvrdenia a riešiteľ má rozhodnúť či je 

tvrdenie správne alebo nesprávne. Pozri obr. 1. 

 

Obrázok 1 Ukážka dichotomickej testovej úlohy v Moodli 

 

Polytomická testová úloha (zatvorená testová úloha) ponúka viac možných odpovedí. Moodle 

ponúka dva varianty tejto testovej úlohy a to jedna správna odpoveď alebo viac správnych 

odpovedí. Pozri obr. 2. 

 

       

Obrázok 2 Ukážka polytomickej testovej úlohy s jednou správnou odpoveďou a s viacerými 

správnymi odpoveďami 

 

Pri doplňovacej testovej úlohy, ktorá patrí k otvoreným testovým úlohám, riešiteľ tvorí krátku 

odpoveď v podobe číslice, jedného slova. Je vhodná najmä pri testovaní zapamätaných faktov. 

Môže sa využívať vtedy, ak odpoveď je jednoznačná. Pri tvorbe otvorených testových úloh autor 

zadáva citlivosť na rozlišovanie malých a veľkých písmen. Môže zvoliť alternatívu, že na 

rozlišovaní veľkých a malých písmen nezávisí alebo závisí. Pozri obr. 3.  

 

 
 

 

Obrázok 3 Ukážka doplňovacích testových  úloh 
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V priraďovacej testovej úlohe (zatvorená testová úloha) riešiteľ testu musí správne priradiť 

k pojmom v ľavom stĺpci pojem z ponúkaných možností v pravom stĺpci.  Vhodné je v pravom 

stĺpci ponúknuť o jeden pojem  viac, aby posledné priradenie nebolo automatické. Pozri obr. 4.  

 

 
Obrázok 4 Ukážka priraďovacej testovej úlohy 

 

2 Tvorba banky testových úloh 

Testové úlohy vytvára autor v banke testových úloh.  V banke testových úloh (kliknutím na odkaz 

vytvoriť novú testovú úlohu) sa autorovi zobrazí ponuka foriem úloh a označením si zvolí formu 

testovej úlohy (pozri obr. 5).  

 

 

Obrázok 5 Ukážka banky testových úloh a výber formy testovej úlohy 
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3 Tvorba testu 

Test konštruuje tvorca v lekcii pridaním činnosti test (pozri obr. 6). Nový test označí názvom 

a nastaví všetky potrebné parametre ako napr. dátum a čas začiatku a ukončenia testovania, 

rozloženie testových úloh na jednu stránku (najvhodnejšie je umiestniť jednu testovú úlohu na 

stránku), možnosť miešania poradia testových úloh, možnosť miešania poradia odpovedí pri 

polytomických úlohách, počet pokusov riešenia testu.  

 

Obrázok 6 Ukážka výberu činnosti test 

 

V parametroch nastaví aj informáciu, či má byť riešiteľovi testu zobrazená spätná väzba po 

vyriešení každej testovej úlohy alebo až po ukončení riešenia celého testu. Pozri obr. 7.  

 

Obrázok 7 Ukážka okamžitej spätnej väzby po vyriešení testovej úlohy 
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Ďalším krokom pri tvorbe testu je vloženie testových úloh z banky do kontrétneho testu. Realizuje 

sa po uložení parametrov testu a kliknutím na odkaz upraviť test. V ľavom okne vyberieme 

kategóriu testu. Do kategórii umiestňujeme testové úlohy podľa vopred určeného kritéria, napr. 

podľa taxonómií alebo podľa tematických celkov. Zobrazia sa nám všetky testovú úlohy z danej 

kategórie. Testové úlohy môžeme presunúť do testu dvoma spôsobmi a to buď manuálnym 

označením testových úloh alebo náhodným výberom. Pri náhodnom výbere je potrebné manuálne 

zapísať do okna počet testových úloh, ktoré majú byť prenesené z danej kategórie banky do testu 

(pozri obr. 8).  

 

Obrázok 8 Ukážka možnosti výberu testových úloh do testu 
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Obrázok 9 Ukážka riešenia testovej úlohy v Moodli so zobrazeným spätnej väzby pre riešiteľa testu 

Záver 

V našom príspevku sme sa venovali opisu základných krokov pri tvorbe elektronických testov 

v Moodli. V porovnaní s tradičným printovým testovaním študentov vidíme hlavný prínos 

elektronického testovania v časovej úspore pri vyhodnocovaní úspešnosti riešenia jednotlivých 

testových úloh.  Ďalšou výhodou je okamžitá spätná väzba pre riešiteľa testu.  Po ukončení riešenia 

testu sa študentovi zobrazí informácia o úspešnosti riešenia testu zobrazená najčastejšie 

v percentách (závisí od nastavenie daného parametra).  Pedagóg získava okamžitú informáciu 

o úspešnosti riešenia testu študentmi, ktorí sa zúčastnili testovania.   
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KOMPETENCIE UČITEĽOV V POUŽÍVANÍ INTERAKTÍVNYCH TABÚĽ  

 

 

TEACHERS` COMPETENCES IN THE USE OF INTERACTIVE WHITEBOARDS  

 

BREČKA Peter, SR 

 

 

Abstrakt. Predkladaný príspevok sa stručne zaoberá špecifikáciou kompetencií učiteľa potrebných 

pre prácu s interaktívnou tabuľou, pričom vychádza z kľúčových kompetencií pedagóga na 

Slovensku, ktoré boli navrhnuté na základe dokumentov formulujúcich požiadavky na vybudovanie 

učiacej sa spoločnosti, ako aj medzinárodných dokumentov týkajúcich sa profesie učiteľa a 

celoživotného vzdelávania.  

 

Abstract. The article briefly deals with the specification of teacher`s competencies needed to work 

with the interactive whiteboard, which is based on the core competencies of teacher in Slovakia. 

These competencies were designed on the basis of documents stating requirements to build a 

learning society, as well as international documents relating to the teaching profession and lifelong 

learning. 

 

Kľúčové slová: kompetencia, didakticko-technologické kompetencie, digitálne kompetencie 

 

Key words: competence, didactic and technological competences, digital competences 

 

 

Úvod 

Je dôležité, aby počiatočné vzdelávanie a odborná príprava ponúkali učiteľom dostatok 

prostriedkov na rozvoj kľúčových kompetencií v takej miere, ktorá ich dostatočne pripraví na 

učiteľskú prax a ktorá bude predstavovať základ pre ich ďalší profesionálny rast. K nim už v 

súčasnosti neodmysliteľne patria aj digitálne kompetencie. Učitelia by mali byť schopní rozvíjať 

a aktualizovať svoje kľúčové kompetencie počas celého života. Každý pedagóg potrebuje širokú 

škálu kľúčových kompetencií, aby sa mohol pružne prispôsobiť rýchlo sa meniacim podmienkam 

výučby. 

1 Kompetencie učiteľa 

„Pojem kompetencia znamená právomoc, dosah právomoci, spôsobilosť vykonávať istú činnosť.“ 

[4] Kľúčové kompetencie sú jednotlivé, logicky súvisiace a nadväzujúce činnosti učiteľa, ktoré 

podporujú učenie sa žiakov. Kompetencia vymedzuje právomoci profesionála, čo smie a čo má 

robiť. 

Pedagóg by mal mať podľa Kyriacoua [6] kompetencie v nasledovných oblastiach: 

 Plánovanie a príprava vyučovacieho procesu. 

 Realizácia vyučovacej jednotky. 

 Riadenie vyučovacej jednotky. 

 Manažment pozitívnej atmosféry – klímy triedy. 

 Udržovanie pracovnej disciplíny. 

 Hodnotenie prospechu žiaka. 

 Reflexia (hodnotenie) vlastnej práce (sebareflexia). 
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K tomu neodmysliteľne patria profesijné predpoklady pre vykonávanie učiteľskej profesie. Ide 

o odborné, pedagogicko – psychologické, metodické a osobnostné predpoklady.Učitelia môžu svoje 

kľúčové kompetencie rozvíjať. K rozvoju kompetencií môžeme prispieť, ak si v prvej fáze 

uvedomíme, čo kompetencia znamená, čo obnáša. Je dôležité identifikovať jej jednotlivé prvky 

a usporiadanie, chápať jej funkciu a možnosti akými ju zvládnuť. V druhej etape musíme 

kompetenciu využívať v praxi aby sme dosiahli jej rozvoj. Tretím krokom k jej rozvoju je spätná 

väzba. Tá umožňuje zlepšiť kompetenciu na základe vyhodnotenia jej úspešnosti pri použití v praxi. 

Expertná skupina Európskej komisie rozdelila kompetencie učiteľa do dvoch veľkých skupín. 

Kompetencie vzťahujúce sa na proces učenia zahrňujú vstupné charakteristiky žiakov (znalosti 

a porozumenie sociálnym, etnickým, kultúrnym rozdielom žiakov, ktorých rozmanitosť vyžaduje 

individualizáciu učebných príležitostí, prispôsobenie vyučovania žiakom, diferenciáciu výučby 

prípadne vyučovanie v iných jazykoch) a meniace sa podmienky vyučovania (zmena rolí učiteľa, 

dôraz na facilitáciu a zodpovednosť, otvorenosť učebného prostredia, účasť na výskume a vlastnom 

profesionálnom rozvoji). 

Kompetencie vzťahujúce sa na výsledky učenia vychádzajú najmä z medzinárodných dohovorov 

o kľúčových kompetenciách, ktoré má človek dosiahnuť, aby sa uplatnil v spoločnosti. Ide teda 

o kompetencie k občianstvu, európanstvu a udržateľnému rozvoju, kompetencie pre učiacu sa 

spoločnosť (celoživotné vzdelávanie, digitálna gramotnosť, inovácie atd.), kompetencie pre 

integráciu informačno-komunikačných technológií (IKT) do výučby, tímovú prácu, participáciu na 

tvorbe školského kurikula, evalvácii, spolupráci s rodičmi a sociálnymi partnermi. [8] 

Používanie IKT sa odporúča v súvislosti s digitálnou a matematickou zručnosťou a následne 

v kontexte so základnými zručnosťami vo vede a technológiách. Všeobecne sa predpokladá, že IKT 

majú veľmi pozitívny vplyv na učenie sa. Odporúča sa, aby učitelia používali rôzne typy hardvéru, 

vrátane počítačov, projektorov, interaktívnych tabúľ atď. Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti 

v súčasnosti veľký rozmach v používaní zaznamenali na Slovensku interaktívne tabule. Pri práci 

s interaktívnymi tabuľami hovoríme najmä o kompetenciách vzťahujúcich sa na proces učenia, ale 

taktiež sa vzťahujú aj na výsledky učenia v rámci integrácie IKT do výučby. Tieto môžeme 

označovať ako didakticko-technologické kompetencie a znamenajú prepojenie šiestich spolu úzko 

súvisiacich oblastí, ktorými sú: 

1. Odborno – predmetové kompetencie. 

2. Digitálne kompetencie. 

3. Kompetencie v oblasti plánovania a prípravy. 

4. Psychodidaktické kompetencie. 

5. Kompetencie v oblasti riadenia a realizácie vyučovacej jednotky. 

6. Kompetencie v oblasti hodnotenia a sebahodnotenia. 

V ďalšej časti si bližšie rozoberieme digitálne kompetencie, ktoré bezprostredne súvisia 

s využívaním a nasadením interaktívnej tabule do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

1.1 Digitálne kompetencie 

K profesionálnemu zvládnutiu využívania interaktívnej tabule vo svojej vyučovacej jednotke si 

učitelia musia osvojiť nové digitálne kompetencie, ktoré v sebe zahŕňajú schopnosti z oblasti 

informačnej a komunikačnej gramotnosti, to znamená dispozície pedagóga komplexne ovládať a 

využívať informačné a komunikačné technológie. Digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté a kritické 

používanie technológie informačnej spoločnosti (TIS) na pracovné účely, vo voľnom čase a na 

komunikáciu. Je založená na základných zručnostiach v IKT: používanie počítača na získavanie, 

posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácii a na komunikáciu a účasť 

v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu.  
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Digitálna kompetencia si vyžaduje riadne porozumenie a vedomosti o povahe, úlohe 

a príležitostiach TIS v každodenných súvislostiach. Patria sem hlavné počítačové aplikácie ako 

textový a tabuľkový procesor, databázy, ukladanie a riadenie informácií a porozumenie 

príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s internetom a komunikáciou pomocou 

elektronických médií (elektronická pošta, sieťové nástroje) pre zdieľanie informácií, a spoluprácu 

na sieti, vo vzdelávaní a výskume. Potrebné zručnosti zahŕňajú schopnosť vyhľadávať, 

zhromažďovať a spracovávať informácie a používať ich kritickým a systematickým spôsobom, 

posudzovať relevantnosť a rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom a zároveň 

rozpoznávať prepojenia. Učitelia by mali byť schopní používať nástroje na tvorbu, prezentáciu 

a porozumenie zložitým informáciám a sprístupniť si, vyhľadávať a používať služby založené na 

internete, používať TIS na podporu kritického myslenia, kreativity a inovácie. Toto využívanie TIS 

si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám a zodpovednému používaniu 

interaktívnych médií.  

Otázkou ale ostáva špecifikácia týchto zručností, t.j. ktoré konkrétne sú rozhodujúce v práci 

pedagóga, ktoré sa najvýraznejšou mierou podieľajú na kvalifikovanom využívaní príslušných 

systémov interaktívnych tabúľ vo vyučovaní. Medzi tie najdôležitejšie sme zaradili: 

1. Používanie prostriedkov interaktívnej tabule (obsluha a zapojenie audiovizuálnej 

didaktickej techniky, samotnej tabule a jej doplnkových zariadení – datavideoprojektor, 

počítač, tablet, vizualizér, multifunkčné stylusy, hlasovací systém, kamkordér a pod.). 

2. Voľba výučbových materiálov (analýza vzdelávacieho programu a učiva z hľadiska 

vhodnosti pre ciele učebného plánu a požadovaných žiackych výkonov s ohľadom na 

vekové osobitosti). 

3. Tvorba výučbového materiálu k interaktívnym tabuliam a jeho pedagogické hodnotenie – 

schopnosť využívať multimediálne technológie vo výučbe (používanie základnej 

softvérovej podpory a ďalších zdrojov ako sú  interaktívne flashové animácie, šablóny, 

kvízy, videosekvencie a zvuky). 

4. Sledovanie vývoja multimediálnych technológií k interaktívnym tabuliam (aktualizácie 

softvérov a doplnkových zdrojov, mapovanie vývoja používania, výsledkov aplikácie, 

problémov používania interaktívnych tabúľ, informovanie sa o možnostiach tvorby 

obsahu, výmena skúseností, metód, tipov, rád v rámci učiteľskej komunity. [2] 

Pri rozvoji požadovaných kompetencií je potrebné mať na pamäti, že nejde len o schopnosť 

vytvárať učebné pomôcky podľa istého vzoru, ale rozvíjať také kompetencie, ktoré vedú k 

tvorivosti učiteľa. Na rozvoj kompetencií pre vytváranie učebných pomôcok pre interaktívne tabule 

a pre prácu s interaktívnou tabuľou nadväzujú kompetencie vhodným spôsobom voliť metódy, 

formy a ďalšie prostriedky výučby, aby bola zachovaná aktivita a rozvíjaná tvorivosť žiakov.  

2 Príprava na vyučovanie s využitím interaktívnej tabule 

Didaktika v ostatných rokoch prechádza veľkou reformou, pretože výpočtová technika nám 

umožňuje používať pri vyučovaní nové interaktívne metódy a prostriedky. Do popredia sa dostala 

názornosť a zvýšila sa kvalita i možnosti prezentácie učiva. Učenie tak nadobudlo celkom nový 

moderný charakter. V tomto trende je vlastne celý zmysel používania všetkých zariadení 

výpočtovej techniky a audiovizuálnej techniky. Samozrejme bokom nemôžu zostať ani interaktívne 

tabule.  

Príprava učiteľa na vyučovanie s využitím interaktívnej tabule nie je jednoduchá. Vytvorenie 

interaktívnej úlohy si vyžaduje určité zručnosti pri práci s externými editormi (na spracovanie 

grafiky, animácií, zvukov, videa atď.) a so samotným softvérom tabule. Pripraviť sa na hodinu s 

využitím interaktívnej tabule je pre učiteľa aj z časového hľadiska náročnejšie, avšak osvojením si 

krok za krokom všetkých prvkov programu sa časová dotácia potrebná pre prípravu zníži. Okrem 
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kvalitnej písomnej prípravy sa od neho žiada aj tvorba, príprava kvalitnej interaktívnej úlohy, aby 

vyučovanie bolo efektívne a názorné. Samotná príprava musí byť časovo rozvrhnutá do 

jednotlivých etáp vyučovacieho procesu, obsah má byť premietnutý do predpokladaných 

pedagogických situácií, ako sú individuálne či frontálne skúšanie, evokácia, uvedomenie učiva, 

reflexia - upevňovanie nového učiva, riešenie nových úloh, zadanie domácej úlohy, písomné 

preverovanie vedomostí, testovanie. Práve v uvedených pedagogických situáciách je široká paleta 

možností použitia interaktívnej tabule.  

Dostál uvádza, že učiť s interaktívnou tabuľou umožňuje prezentovať triede učebnú látku novým 

spôsobom, dynamicky, so zvýraznením väzieb a súvislostí a umožňuje učiteľom aj žiakom 

pracovať so vzdelávacími objektmi. Týmto spôsobom sú učiteľovi aj žiakovi sprístupnené rozsiahle 

zdroje výučbových materiálov, ktoré môžu byť prezentované v súvislostiach a vzájomných väzbách 

pri rešpektovaní didaktických zásad. [3] 

Záver 

Potreby modernizácie príprav učiteľov si vyžadujú, aby ich učiteľ bol zdatným aj v práci 

s informačnými a komunikačnými technológiami. Informačná spoločnosť vyžaduje zmeny na 

všetkých stupňoch vzdelávania, v ich aplikácii, v príprave a v pedagogickej praxi učiteľov. 

Interaktívne tabule vyžadujú zmenu spôsobu, obsahu a foriem vzdelávania, zmenu práce žiaka a 

kladú značné nároky na prácu a prípravu učiteľa. S tým súvisí aj rozvoj potrebných kompetencií pre 

prácu s interaktívnou tabuľou. Škola, ktorej prvoradou úlohou je pripraviť žiakov na život v 

súčasnej spoločnosti, musí inovovať spôsob vyučovania s cieľom zvyšovania efektívnosti 

vzdelávacieho procesu zavádzaním modernej didaktickej techniky a informačných 

a komunikačných technológií. 
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LMS EKP NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE 

 

 

LMS EKP AT THE FACULTY OF EDUCATION OF THE UNIVERSITY OF PRESOV 
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Abstrakt. Priekopníkom v oblasti e-learningovej alternatívy tradičného vzdelávania je bezpochyby 

Pedagogická fakulta PU v Prešove (PF PU), ktorá od roku 2005 ponúka akreditované štúdium v 

externej forme metódou e-learningu. Od začiatku sme chápali dištančné štúdium formou e-

learningu ako možnosť inovácie tradičného štúdia s využitím technológií internetu. 

 

Abstract. Faculty of Education of the University of Presov (PF PU) is a pioneer in the field of e-

learning alternative to a traditional education, offering accredited study in the external form by e-

learning method since 2005.  Since the beginning, we understood e-learning distance study form as 

a possibility of innovation of the traditional study by using Internet technologies. 

 

Kľúčové slová: LMS, Moodle, EKP, e-learning 
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Úvod 

Priekopníkom v oblasti e-learningovej alternatívy tradičného vzdelávania je bezpochyby 

Pedagogická fakulta PU v Prešove (PF PU), ktorá od roku 2005 ponúka akreditované štúdium v 

externej forme metódou e-learningu.  Od začiatku sme chápali dištančné štúdium formou e-

learningu ako možnosť inovácie tradičného štúdia s využitím technológií internetu. Máme zato, že 

informačné a komunikačné technológie prinášajú množstvo pozitív, ktoré vhodným spôsobom 

doplňujú a podporujú vzdelávanie. Vzdelávací proces je v spomínanom prípade sprostredkovaný, 

riadený, distribuovaný a vyhodnocovaný prostredníctvom počítačov, pomocou hypermediálnych 

vzdelávacích materiálov a sofistikovaných programových systémov. Mali sme a máme otázky, či e-

learningový spôsob vzdelávania má svoje opodstatnenie, či negatíva (napr. strata osobného 

kontaktu ai.) neprevyšujú pozitíva. Naše výsledné analýzy musia vychádzať predovšetkým z 

poznatkov pedagogiky a psychológie, premietajúcich sa do celého procesu vzdelávania, o čo sa 

snažíme počas celého doterajšieho procesu implementacie.  

S počiatočnými problémami preklenutými aj s podporou projektu ESF "Dištančné vzdelávanie v 

kontexte celoživotného vzdelávania" sa e-learning u nás rokmi stabilizoval a získal si svoju pevnú 

pozíciu u všetkých zainteresovaných. Iste, ako všetko aj tento variant prináša so sebou pozitíva, aj 

negatíva, výhodou PF PU je, že ich v súčasnosti vieme konkretizovať, identifikovať. Ako sme už 

spomínali od roku 2005 sme krok po kroku začali implementovať dištančnú výučbu, neskôr blende-

learning do výučby na našej fakulte. Rozhodli sme sa pre systém Moodle s tým, že keď raz budeme 

bohatí, prejdeme na systém iný. V súčasnosti môžeme neskromne pobedať, že sme jedinou fakultou 

na Prešovskej univerzite, ktorá systematicky využíva toto prostredie. V súčasnosti máme 286 

hotových kurzov, ktoré kopírujú všetky študijné programy, ktoré fakulta ponúka. Zároveň 

prostredie Moodlu využívame k zverejňovaniu materiálov len pre vybrané skupiny študentov, napr. 

štátnicové otázky apod. 
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Obrázok 1 Úvodná stránka LMS Moodle na PF PU 

(Zdroj: https://moodle.pf.unipo.sk/, dostupné 20.5.2013) 

 

V tejto etape môžeme jednoznačne konštatovať úspech a obľubu e-learningu v oblasti študijných 

opôr (výskumy, napr. Adamkovičová, M., 2010). Študenti dlhodobo o tento typ výučby javia 

záujem, ich aktivizácia a motivácia sa v tejto verzii vzdelávania javí ako najmenší problém, aj keď 

je pravdou, že najvhodnejšia sa im javí kombinovaná forma štúdia (blended learning). Úroveň 

jednotlivých kurzov na PF PU je rôzna, ale to je hádam v akademickom prostredí a nielen v ňom 

prirodzené – sú učitelia, ktorí sa e-learningom nadchli. Vytvárajú zaujímavé a náročné kurzy, iní 

naopak naplnili nevyhnutné a skončili....Uvedené im nemožno vyčítať – na fakulte zatiaľ 

neexistoval systém motivácie a odmeňovania tvorcov kurzov. V súčasnosti je možné vytvorené 

kurzy spĺňujúce publikačné kritériá evidovať ako publikačné výstupy s ich štandardnou 

publikačnou registráciou, takto na fakulte už pripravujeme vybrané učebné texty, na základe 

publikačných výstupov prebieha hodnotenie pedagógov ako podklad pre odmeňovanie, elektronické 

publikovanie je tiež cestou. 

Prešovská univerzita je jednou z úspešných univerzít v počte získaných projektov zo štrukturálnych 

fondov Európskej únie. Operačné programy Veda a výskum a Vzdelávanie sú platformami, v 

ktorých je aj naša fakulta skúsenou a úspešnou žiadateľkou a riešiteľkou. 

Na Slovensku, tak ako vo väčšine postkomunistických krajín (ale nielen v nich) rezonujú otázky 

kvality vzdelávania v celom jej rozsahu. V súčasných podmienkach je nemožné, aby univerzita, či 

fakulta oblasť kvality ignorovala. Núti nás konkurenčné prostredie, rebríčky ratingových agentúr, 

záujem verejnosti, verejná mienka, financie dotujúce fakultu a mnoho iných faktorov, ktoré my 

všetci zúčastnení procesu vzdelávania neustále pociťujeme. Súhlasiť s Liessmannom (2012), ktorý 

pochybuje o rebríčkoch, umiestneniach v PISE a kde-kade je príjemne, no v súčasnej situácii 

nereálne. Či chceme, či nechceme musíme súťažiť... 

Je teda prirodzené, že orientácia na zvyšovanie kvality vzdelávania na vzdelávacích inštitúciách sa 

stáva podmienkou kvalitného fungovania procesov odohrávajúcich sa vo vysokoškolskom štúdiu. 

Strategické dokumenty univerzít smerujú k požiadavkám zvyšujúcej sa kvality a stanovujú rámec 
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pre vymedzenie postupov k ceste za kvalitou. Univerzitné zámery deklarujú pre oblasť vzdelávania 

a sociálnej podpory študentov okrem iných nosné ciele: 

- zamerať sa na zvyšovanie a hodnotenie kvality vzdelávania, 

- vzdelávaciu činnosť univerzity realizovať spôsobom, ktorý bude zárukou udržania statusu 

univerzity, 

- vytvárať kvalitné podmienky na štúdium s akcentom na inovácie, 

- v kontexte celoživotného vzdelávania mapovať potreby trhu práce a v spolupráci s externým 

prostredím ponúkať študijné programy na rozširovanie vzdelania, resp. doplnenie vzdelania.  

1 Projekt zo ŠF OPV 

Práve projektom z vyššou pridanou hodnotou z hľadiska kvality činností prebiehajúcich na PU je 

projekt "Zvýšenie kvality vzdelávania na Prešovskej univerzite v Prešove", ktorý PF PU získala. 

Projekt začal v januári 2012 s dobou realizácie 2 roky a bol schválený v objeme 570 976 EUR. Ako 

jediná fakulta z PU bola vybraná práve PF PU z dôvodu najväčších skúsenosti s realizáciou e-

learningu. Cieľom projektu je návrh a overenie systému priameho merania kvality a návrh opatrení 

na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe 1.1.5 Predškolská a 

elementárna pedagogika - návrh a overenie prostredia pre systém riadenia vzdelávania a virtuálnej 

učebne a kreovanie  metodického a didaktického konceptu tvorby e-learningových kurzov. 

Cieľovou skupinou sú všetci študenti v dennej a externej forme vo vybranom študijnom programe. 

Tento projekt ponúka vysoko profesionálnu alternatívu k LMS Moodle a tou je virtuálna platforma 

EKP (Enterprise Knowledge Platform), v ktorej prebieha tvorba pilotných kurzov a následne ich 

overenie prostredníctvom Kirkpatrickovho modelu kvality. Súčasťou projektu je už dnes všeobecne 

obľúbená Wiki. 

 

Obrázok 2 Prostredie LMS EKP na PF PU 

(Zdroj: http://elearning.pf.unipo.sk/, dostupné 20.5.2013) 
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Obrázok 3 Wiki na PF PU 

(Zdroj: http://wiki.unipo.sk/pages/viewpage.action?pageId=5865578, dostupné 20.5.2013) 

 

Od realizácie projektu si sľubujeme zvyšovanie kvality e-learningu založenej na výkone viacerých, 

na seba nadväzujúcich činností: 

1. Vybudovanie infraštruktúry pre zavedenie e-learningovej podpory vzdelávania ako nástroja pre 

zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a nástroja pre získavanie údajov pre systém 

priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

2. Vytvorenie pilotných vzdelávacích kombinovaných programov.  

3. Návrh systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania. Tento systém má 

zahŕňať nasledujúce stupne vyhodnotenia (podľa Kirkpatrickového modelu):  

- reakcia: Ako študenti reagujú na výučbu? – dotazník spokojnosti študenta s 

prezentovaným obsahom a jeho formou, metódami vzdelávania, vyučujúcim, podporou 

zo strany vyučujúceho, organizácie i študijnej skupiny, 

- vyučovanie: Koľko sa študenti naučili? – meranie prírastku vedomostí realizáciou 

elektronických testov zameraných na vzdelávacie ciele na začiatku a po skončení výučby.  

- chovanie: Ako sa zmenilo chovanie študentov? – zmena chovania študenta vplyvom 

inovatívneho vyučovania, pozorovanie spôsobu práce študenta, zaznamenanie 

jednotlivých krokov pri plnení zadanej úlohy, dotazník zameraný na zhodnotenie 

problémov pri riešení danej úlohy, 

4. výsledky: Aký efekt malo vzdelávanie pre fakultu? Aký efekt má vzdelávanie pre absolventa a 

prax? 
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Záver  

Našou úlohou je venovať pozornosť hlavne kvalite a zamerať sa na fakt, prečo meníme tradičné, 

prečo inovujeme, prečo hľadáme cesty na získanie čo najväčšej klientely, čo z toho máme, či naša 

námaha prináša efekt spoločenský, finančný. Od pripravovaných aktivít si na PF PU sľubujeme 

kvalitatívny posun v nami poskytovaných službách. 
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KVALITA VZDELÁVANIA REALIZOVANÉHO E-LEARNINGOM 

 

 

THE QUALITY OF EDUCATION REALIZED THROUGH E-LEARNING 

 

BURGEROVÁ Jana - ADAMKOVIČOVÁ Martina, SR 

 

 

Abstrakt. Kvalita je pojem, ktorý rezonuje vo všetkých sférach nášho života, vzdelávací systém 

nevynímajúc. Práve akcent na vzdelávanie a uplatňovanie štandardov kvality na oblasť vzdelávania 

je cesta, ktorá môže viesť k úspechu našich vzdelávacích inštitúcií. Je na všetkých aktéroch 

vzdelávania ako nastavia procesy a systém tak, aby spĺňal štandardné kritériá kvality, ktoré je 

možné aplikovať aj na vzdelávanie. Ku kvalite bezpochyby prispievajú aj inovácie, vo vzdelávaní aj 

inovácie vo forme aplikovania technológií. Alternatívne, resp. podporné vzdelávanie 

prostredníctvom technológií, najmä internetu udomácnené ako e-learning musí podliehať kritériám 

kvality rovnako ako vzdelávanie tradičné, v istých oblastiach hádam aj viac. Inovatívne nástroje 

môžu byť prínosom s efektom zvýšenia kvality pri zachovaní pravidiel spomenutých v predloženom 

príspevku, ktorý vznikol aj s podporou projektu KEGA 033PU-4/2011. 

 

Abstract. Quality is a concept which resonates in all areas of our life including the education 

system. Putting the emphasis on education and implementation of quality standards in a field of 

education is the way which would lead to success of our educational institutions. It is up to all 

participants in education to set the processes and system so that they fulfil the standard quality 

criteria which could also be applicable to education. Innovations in education as well as the 

innovations in a form of new technologies application undoubtedly contribute to the quality. 

Alternative or more precisely supporting education through technologies (internet in particular), 

known as e-learning, must be as well as the traditional education, if not more, subjected to quality 

criteria. Innovative tools can contribute to the effect of increasing the quality while keeping the 

rules mentioned in the present paper, which was created with the support KEGA 033PU-4/2011. 

 

Kľúčové slová: (max. do konca riadku) kvalita vzdelávania, technológie, IKT, e-learning 

 

Key words: (max. do konca riadku) The Quality of Education, Technologies, ICT, e-learning 

 

 

Úvod 

Jednou z možných ciest ako zvyšovať, merať kvalitu je aj existencia dynamických foriem výučby, 

ktoré využívajú moderné IKT prostriedky so špeciálnou softvérovou základňou. Počítačom 

podporovaná výučba je bežnou požiadavkou súčasných trendov vzdelávania. Dištančná platforma 

vzdelávania v kontexte e-learningu môže byť jednou z možností skvalitnenia procesu vzdelávania, 

individualizácie vzdelávania, ekonomizácie vzdelávania a najmä širšieho sprístupnenia vzdelávania 

rôznym skupinám záujemcom o vzdelávanie – či už z geografického, socioekonomického, 

zdravotného alebo iného hľadiska. Úlohou e-learningu je okrem iného: 

 potreba zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu ako hlavného nástroja pre lepšie 

uplatnenie absolventov na trhu práce, 

 potreba sprístupnenia systému vysokoškolského vzdelávania širšej skupine potenciálnych 

študentov,  
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 snaha zaviesť a prezentovať vzorový model kontinuálneho zvyšovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania.  

Realizovať tento proces znamená disponovať kompetenciami používať prostriedky IKT, disponovať 

vedomosťami o elektronickej podpore vzdelávania, vedieť o alternatívach výučby vo virtuálnych 

výučbových prostrediach.  

Orientácia na zvyšovanie kvality vzdelávania na vzdelávacích inštitúciách je podmienkou 

kvalitného fungovania procesov odohrávajúcich sa vo vysokoškolskom štúdiu. Strategické 

dokumenty univerzít smerujú k požiadavkám zvyšujúcej sa kvality a stanovujú rámec pre 

vymedzenie postupov k ceste za kvalitou. Aj PU v svojom strategickom dokumente Dlhodobom 

zámere na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2015 stanovuje pre oblasť vzdelávania a sociálnej 

podpory študentov okrem iných nasledovné ciele: 

- zamerať sa na zvyšovanie a hodnotenie kvality vzdelávania, 

- vzdelávaciu činnosť univerzity realizovať spôsobom, ktorý bude zárukou udržania statusu 

univerzity, 

- vytvárať kvalitné podmienky na štúdium, 

- v kontexte celoživotného vzdelávania mapovať potreby trhu práce a v spolupráci s externým 

prostredím ponúkať študijné programy na rozširovanie vzdelania, resp. doplnenie vzdelania.  

Pre oblasť hodnotenia kvality činnosti: 

- zvyšovať kvalitu činností univerzity vo všetkých oblastiach (vzdelávanie, výskum, 

podnikateľská činnosť), 

- vytvoriť metodiku hodnotenia výkonnosti a kvality práce zamestnancov univerzity v oblasti 

vzdelávania, vedy a výskumu. 

Prirodzene nesmieme zabudnúť na kvalitu interného systému vzdelávania, na kvalitu prvkov 

tvoriacich tento systém. V nasledujúcom si podľa stanovených štandardov budeme popisovať prvky 

tvoriace e-learningový systém. 

1 Kvalita vzdelávania a e-learning 

Za základné východisko budeme považovať model TQM (Total Quality Management), ktorý 

možno považovať za štandard v definovaní kvality a za základ v ceste za výnimočnosťou EFQM 

(European Foundation for Quality Management). Ak aplikujeme štandardizované modely kvality na 

školstvo, podrobujeme analýzam a banchmarkingu najmä procesy prebiehajúce na školách. Je 

nespochybniteľné, že vzdelávací proces v celom svojom rozsahu je základným procesom, ktorý má 

spĺňať kritériá kvality, resp. konvergovať k nim v čo najvyššej možnej miere. Ako uvádza Turek 

(2009) pre kvalitu vyučovacieho procesu z pohľadu už spomínaného TQM sú rozhodujúce 

nasledovné prvky: 

- orientácia na spokojnosť zákazníkov (študenti, učitelia, verejnosť), 

- orientácia na vyučovací proces, 

- kontinuálne, nepretržité zlepšovanie, zdokonaľovanie vyučovacieho procesu, 

- vytvorenie priaznivej klímy (kultúry) vo vyučovacom procese. 

Orientácia na spokojnosť zúčastnených znamená realizovať e-learning k spokojnosti všetkých 

zainteresovaných - štátu, manažmentu školy, ekonomickým ukazovateľom tohto procesu, k 

spokojnosti študentov, učiteľov. 
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Orientáciou na vyučovací proces chápeme potrebu disponovať najnovšími poznatkami (učitelia), 

poznať trendy v oblasti inovácií, v psychológií, v pedagogike, v odborových didaktikách. To 

prirodzene nejde bez kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Bez kompetencií práce s IKT, bez 

kompetemcií tvorby a metodiky e-learningovývh kurzov. Je dôležité, aby všetci aktéri e-learningu 

pochopili, že ide o proces vyučovania a učenia v celom jeho rozsahu a so všetkými atribútmi - 

prednášok, zadaní, diskusií, testov a následných hodnotení. Smerom k študentom je potrebné 

realizovať formatívne hodnotenie, aby študent vedel, čo robí správne, či sa správne učí s cieľom 

spätne reagovať. N okamžitú spätnú väzbu je e-learningový systém nenahraditeľný s absolútnou 

objektivitou hodnotenia. 

Kontinuálne, nepretržité zlepšovanie, zdokonaľovanie vyučovacieho procesu vyžaduje najmä od 

učiteľov neustále analyzovanie svojej práce, zamýšľanie sa nad tým, či ju robíme dobre, či existuje 

súlad medzi tým, čo dávame, čo študent potrebuje, čo ciele predmetov vymedzujú. Motivovať, ako 

aktivovať, ako zvyšovať záujem sú aapekty, bez ktorých e-vzdelávanie nemá šancu na úspech. 

Vytvorenie priaznivej klímy (kultúry) vo vyučovacom procese hovorí samo za seba. Študent sa má 

cítiť príjemne, učiteľ rovnako, má existovať vzájomná komunikácia, ktorá zvlášť v e-learningu je 

nosnou, no v reále často absentuje najmä pre jej náročnosť. E-learning priaznivú klímu vyplývajúcu 

z jeho podstaty vytvára - štúdium vlastným tempom, vo vlastnom režime a čase, možnosť 

opakovania, dostupnosť relevantných zdrojov, vizualizácia procesov a udalostí apod. 

Je potrebné zdôrazniť, že e-learning chápeme ako vzdelávací proces realizujúci sa v špeciálnych 

integrovaných výučbových prostrediach doplnených o možnosti virtuálnych prostredí. Preto aj 

vyššie spomenuté prvky vymedzujúce kvalitu vzdelávacieho procesu budeme analyzovať v 

kontexte e-learningu, aj ako alternatíve tradičného vzdelávacieho procesu. Za ideálne vstupy pre 

realizáciu e-learningu považujeme: 

- softvér pre inovatívne formy vzdelávania a vykonávanie meraní výstupov elektronickou 

formou,  

- odborných pracovníkov - učiteľov, tútorov vytvárajúcich obsahovú náplň predmetov,  

- odborných pracovníkov - učiteľov, tútorov pre spracovanie metodiky,  

- odborných konzultantov (aj z radov IT, metodikov),  

- odborné služby súvisiace s nastavovaním prostredia a navrhovaním systému priameho 

merania kvality,  

- podporné manuály, resp. školenia. 

Realizácia zvyšovania kvality e-learningu je založená na výkone viacerých, na seba nadväzujúcich 

činností: 

1. Vybudovanie infraštruktúry pre zavedenie e-learningovej podpory vzdelávania ako nástroja pre 

zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a nástroja pre získavanie údajov pre systém 

priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

2. Vytvorenie pilotných vzdelávacích kombinovaných programov.  

3. Návrh systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania. Tento systém by 

mohol zahŕňať nasledujúce stupne vyhodnotenia:  

- reakcia: Ako študenti reagujú na výučbu? – dotazník spokojnosti študenta s 

prezentovaným obsahom a jeho formou, metódami vzdelávania, vyučujúcim, podporou 

zo strany vyučujúceho, organizácie i študijnej skupiny, 
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- vyučovanie: Koľko sa študenti naučili? – meranie prírastku vedomostí realizáciou 

elektronických testov zameraných na vzdelávacie ciele na začiatku a po skončení výučby.  

- správanie: Ako sa zmenilo správanie študentov? – zmena správania študenta vplyvom 

inovatívneho vyučovania, pozorovanie spôsobu práce študenta, zaznamenanie 

jednotlivých krokov pri plnení zadanej úlohy, dotazník analayzujúci problémy pri riešení 

úlohy, 

- výsledky: Aký efekt malo vzdelávanie pre organizáciu? – uplatnenie študentov v praxi 

odmerané formou praktickej skúšky, pričom je treba sledovať najmä presnosť 

vypracovania úlohy a čas na jej vypracovanie. Dostupnosť, rýchlosť aplikácie, presnosť 

merania a vyhodnotenia údajov, ich archivácia by mala byť zabezpečená pohodlnejšou a 

pružnejšou elektronickou formou. 

4. Overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

Zvyšovanie kvality e-learningu je možné realizovať so zreteľom na: 

- Vzdelávací materiál – výber, vytvorenie a prispôsobenie obsahu vzdelávania má zásadný 

význam pre jeho kvalitu. Vytvoriť digitálny materiál vyžaduje disponovať kompetenciami 

(uvádzame v iných príspevkoch), internet ponúka množstvo zdrojov a inšpirácií, je dôležité 

dodržiavať najmä autorské práva a správne uvádzať citácie a zdroje. 

- Štruktúru - virtuálne prostredie - virtuálne prostredie je jednou z najdynamickejších a rýchlo 

sa meniacich vlastností e-learningového vzdelávania, preto výber virtuálneho prostredia je 

dôležitý aspekt s ohľadom na možnosti vzdelávacej inštitúcie. 

- Komunikácia, spolupráca a interaktivita - koncept virtuálnej univerzity a digitálneho obsahu 

podporuje komunikáciu, spoluprácu a interaktivitu novými spôsobmi.  

- Hodnotenie študenta – metódy hodnotenia by mali podporovať tvorivosť, kritické myslenie a 

znalosti v danej oblasti. e-learning na jednej strane poskytuje flexibilitu v čase a mieste 

hodnotenia študentov, no zároveň spôsobuje komplikácie z pohľadu bezpečnosti a overovania. 

Preto by mali byť vytvorené a implementované postupy a predpisy, ktoré zaručia dostupnosť 

hodnotiacich nástrojov, identitu a pravosť  informácií. 

- Pružnosť a prispôsobivosť - medzi vlastnosti pružnosti a prispôsobivosti dizajnu vzdelávania 

patrí: umiestnenie (kde študovať), čas (kedy študovať), trvanie (dĺžka študijného obdobia), 

študijné tempo, prispôsobenie metód osobám so zdravotným postihnutím, veľkosť študijnej 

skupiny, individuálne, skupinové štúdium.  

- Podpora (študentov a zamestnancov) - podpora študentov a pedagógov musí zahŕňať viac než 

technické otázky. V rámci e-learningového vzdelávania je sociálna podpora považovaná za 

minimálne rovnako dôležitú ako technická podpora. Pre učiteľov by v tejto súvislosti mala byť 

zabezpečovaná podpora od expertov a administrátorov. 

- Kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov – kvalifikácia pracovníkov a ich skúsenosti s e-

learningom sú kľúčové faktory úspechu.  

- Vízia – dôležité pri e-learningu je budovať stratégie a poskytnúť všetkým zainteresovaným víziu 

rozvoja.  

- Alokácia zdrojov - v e-learningu musia byť zdroje presunuté z fyzických objektov 

(posluchárne, knižnice, kancelárie) do technickej infraštruktúry, oddelení podpory a rozvoja 

zamestnancov. Je zrejme, že vývoj interaktívneho obsahu a online materiálov si vyžaduje 

osobitné nároky, ideálne odmenené finančnými prostriedkami. 
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Ak vychádzame z princípu, že e-learning má oblasť infraštruktúrnu, organizačnú a hodnotovú 

môžeme z analýz, pozorovaní a zo skúsenosti s realizáciou e-learningového vzdelávania 

konštatovať, že najväčšie rezervy, resp. príčiny menšej úspešnosti e-learningu sú spojené s 

hodnotovou infraštruktúrou. Technická platforma ponúka možnosti pre všetkých, ktorí chcú. E-

learning v zmysle moderného vyučovania a učenia sa možno realizovať aj v prostrediach open 

source a dokonca veľmi úspešne. Aj organizačné hľadisko vyplývajúce z implementácie e-learningu 

je pomerne dobre zvládnuteľnou oblasťou, avšak je nutné poznamenať, že záleží na iniciátoroch, 

máme skúsenosti, že je ďaleko úspešnejšie začať a realizovať e-learning, ak iniciátormi je 

organizácia, resp. jej vedúci pracovníci. Ale to len, pokiaľ hovoríme o organizačnej, resp. 

technickej infraštruktúre. Takže vraciame sa k tvrdeniu, že najproblematickejšou oblasťou je oblasť 

hodnotová - vnútorná motivácia vyučujúcich, ich kompetencie, pochopenie výhod takto 

realizovaného vzdelávania. V tejto súvislosti si pripomeňme argumenty "za e-elarning" (Turčáni, 

2006): 

 inovácia a modernizácia súčasného vzdelávania, 

 snaha otvoriť vzdelávanie aj pre ľudí, ktorí z rozličných dôvodov nemajú možnosť 

navštevovať denné štúdium, denné štúdium podporiť inovatívnou formou, 

 potreba odstránenia prekážky dostupnosti a distribúcie študijných materiálov, 

 využitie flexibilnosti e-learningovej podpory, 

 zapojenie lektorov z iných inštitúcií alebo z iných krajín sveta,  

 obmedzené priestorové kapacity univerzít a vysokých škôl (možnosť vzdelávať sa väčšiemu 

počtu záujemcov), 

 snaha univerzít a vysokých škôl zredikovať náklady na prevádzku, 

 organizácia štúdia, ktorá môže byť prispôsobená aj pre menší počet účastníkov súbežne.  

Doplnené pozitívami, ku ktorým pripisujeme: 

 zohľadnenie individuality študujúceho v tempe a náročnosti učiva, 

 odstánenie bariér študentov so zdravotným postihnutím, s rozdielným sociaálnym statusom, 

 nižšie náklady na vzdelávanie a distribúciu materiálov, 

 jednoduchá aktualizácia dokumentov, 

 vyššia miera interaktivity za pomoci multimediálnych elementov, simulácie reality ai. 

Je teda zrejmé, že hnacím motorom, prečo presadzovať e-learning je snaha vzdelávanie inovovať, 

modernizovať technológiami. Z dotazníkových prieskumov, napr. z prieskumu, ktorý sa konal na 

Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2006 je nespochybniteľné, že študenti 

e-learning vítajú.  

Tvrdíme, že aj pre menej počítačovo gramotných (najmä staršie ročníky externých študentov) nie je 

prekážkou, naopak motiváciou. V čom teda vidíme najväčšie prekážky úspechu? Je ňou absencia 

spomínanej snahy inovovať, modernizovať a meniť zabehané, odskúšané postupy, spojená so 

zvýšeným úsilím naučiť sa ovládať nové softvérové prostredie, vytvárať elektronické materiály 

(často bez technického suportu), venovať aj osobné voľno vzhľadom na časové špecifiká štúdia, 

vytvárať hodnotiace nástroje a budovať dôveru v takto realizované vzdelávanie. E-learning je v 

našich podmienkach prácou najviac - najmä pre učiteľa, tútora. A bohužial prácou nehonorovanou. 

Motiváciou môže byť vytvorenie databázy študijných materiálov v celom rozsahu, ktorá poskytuje 

vyučovanie na vyššej úrovni so zachovaním požiadavok na vzdelávanie. Pri zachovaní požiadaviek 

na publikačné výstupy, aj elektronické materiály evidovať na tejto úrovni. 



Prešov, 3. – 7.6.2013 

Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013 

 

 

62 

 

Záver 

Kvalita vzdelávania jednoznačne závisí od nástrojov použitých v celom jeho kontexte. Inovatívne 

nástroje môžu byť prínosom s efektom zvýšenia kvality pri zachovaní pravidiel spomenutých v 

predloženom príspevku. Nie je možné zrazu nájsť návod ako kvalitu dosiahnúť, ale je nutné o nej 

hovoriť a konkretizovať do detailných procesov, pri ktorých je ďaleko ľahšie kvalitu špecifikovať a 

definovať. E-learning je inovatívnou formou učenia spojenou s využitím dostupných technológií 

umožňujúcich nevídané možnosti. Bolo by škoda tieto možnosti nevyužiť práve na ceste k 

zvyšovaniu kvality vzdelávania. 
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KVALITA VZDELÁVANIA A SPÄTNÁ VÄZBA 

 

 

EDUCATION QUALITY AND FEEDBACK 

 

BURIANOVÁ Mária - TOMANOVÁ Júlia, SR 

 

 

Abstrakt. Problematika celoživotného vzdelávania s podporou informačno-komunikačných 

technológií a hodnotenie kompetencií pedagógov i študentov, je hlavnou témou predkladaného 

príspevku. Graficky spracované výsledky prieskumu vyjadrujú porovnanie názorových rozdielov 

učiteľov a študentov, týkajúce sa otázok hodnotenia úrovne digitálnych kompetencií a metód 

vzdelávania s podporou IKT. 

 

Abstract. The issue of lifelong learning with the support of ICT and assessment skill of teachers 

and studentsis the main theme of the paper. Graphs displaying the results of the survey reflect 

differences of opinion comparison of teachers and students on issues of assessing the levelof digital 

skills and methods of education using ICT. 

 

Kľúčové slová:  celoživotné vzdelávanie, kvalita vzdelávania, sebahodnotenie 
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Úvod  

Potreba stáleho rastu osobných kompetencií najmä v oblasti IKT, je dôsledkom dynamického 

vývoja techniky a technológií. Tento vývoj za posledné desaťročie síce spôsobil zníženie podielu 

fyzickej práce, ale zvýšil nároky na psychiku človeka a súbežne inicioval potrebu sebavzdelávania, 

okrem iného i pre naplnenie pocitu užitočnosti a sebarealizácie 

1 Microlearning a Elearning 

Mobilita, prístup k internetu, rýchlosť a výkon spracovania informácií, sú v ich neustálom vývoji 

zamerané na prekročenie vlastných limitov. Vývoj funkcií mobilných zariadení otvárajú cestu k 

mobilnému vzdelávaniu. Týmto procesom sa forma e-learningu (pevné miesto) presúva do nového 

zariadenia, ktoré mnoho ľudí nosí „vo vrecku“ každý deň. Najlepším príkladom všetkých týchto 

faktorov je tablet (iPade - iPhone). Umožní pracovať bez obmedzenia času alebo priestoru, s 

najlepším technickým prevedením a jednoduchým používateľským rozhraním.  

Mnoho študentov všetkých vekových kategórií našli v tejto technológii skvelý nástroj učiť sa nielen 

bez ohľadu na vzdialenosť k vzdelávacej inštitúcii, ale učiť sa kdekoľvek a kedykoľvek. Na 

definovanie nového konceptu mobilného vzdelávania sa zaviedol pojem m-learning. Prínosom m-

learningu sú inovácie v oblasti vzdelávania a jeho funkčnosť, jednoduchosť prístupu a používania a 

najlepšie využitie mobility študujúceho (Ididactic.com, 2012). Mikrovzdelávací obsah a okamžitá 

spätná väzba prispieva k zvýšeniu motivácie učiť sa bez bariér. Nedoriešenou otázkou však naďalej 

ostáva skutočnosť, že každý z poskytovateľov m-technológií používa svoj vlastný operačný systém 

a vlastné platformy pre distribúciu ďalších aplikácií. Preto nie je doteraz zaručená kompatibilita 

jednotlivých platforiem (Elearningeuropa.info, 2012).  
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Napriek uvedenému je potrebné poznamenať, že i keď sa už odborníci zaoberajú microlearningom, 

e-learning a poskytovanie vzdelávacích obsahov cez virtuálne vzdelávacie prostredia, ešte stále nie 

je na všetkých vysokých školách úplnou samozrejmosťou. Ako uvádza Beisetzer (2012), pre 

aplikáciu takého virtuálneho výučbového prostredia, v ktorom jeho tvorca dosiahne úroveň 

aktívneho prvku edukačného systému, je možné očakávať, že prispeje k:  

 vytvoreniu určitého štandardu štúdia na vysokej škole,  

 zvýšeniu efektívnosti a atraktívnosti riadeného samoštúdia,  

 realizácii poznávacieho procesu s porozumením.  

Náročnosť tvorby vlastných e-vzdelávacích obsahov a ich pravidelná aktualizácia, s dôrazom na 

spätnú väzbu od účastníkov vzdelávania, je jednou z kľúčových požiadaviek pri ich návrhu a 

tvorbe. 

2 Kvalita vzdelávania v e-learningu 

Je možné iba súhlasiť s Burgerovou (2012), že posudzovanie kvality vzdelávania s podporou e-

learningu je založené na výkone viacerých, na seba nadväzujúcich činností a to od vybudovania 

infraštruktúry, cez návrh a tvorbu pilotných vzdelávacích kombinovaných programov, až po návrh 

systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania. Tento systém by mal zahŕňať 

nasledujúce položky vyhodnotenia:  

 reakcia: Ako študenti reagujú na výučbu? (dotazník spokojnosti študenta s prezentovaným 

obsahom a jeho formou, metódami vzdelávania, vyučujúcim, podporou zo strany 

vyučujúceho, organizácie i študijnej skupiny),  

 vyučovanie: Koľko sa študenti naučili? (elektronické testy),  

 chovanie: Ako sa zmenilo chovanie študentov? (vplyv metód vyučovania, pozorovanie 

spôsobu práce študenta, spätná väzba na zhodnotenie problémov pri riešení úloh a ďalších 

problematických partií,  

 výsledky: Aký efekt malo vzdelávanie pre organizáciu? (praktická skúška, sledovanie 

presnosti a času vypracovania úlohy).  

Metódy vzdelávania používané na Katedre informatiky, sa od štandardných metód v mnohom 

nelíšia. Prezenčná forma vzdelávania nemení svoju tradičnú podobu. Prednášky sa striedajú s 

cvičeniami a seminármi, ale v každej z uvedených aktivít sa režim face-to-face prelína s režimom 

online alebo offline. Záujem študentov o inovačné metódy by však bez primeranej motivácie ostal 

nepovšimnutý. Fázy využívané zo širokej škály metód edukačného procesu pokračujú expozičnou 

metódou, fixačná metóda sa vzťahuje k opakovaniu a upevňovaniu učiva a preto je používaná počas 

cvičení a seminárov. Metóda diagnostická a klasifikačná je vyvrcholením alebo ukončením 

zmieneného cyklu.  

E-learningová podpora vzdelávania sa pri optimálnom riešení štruktúry a obsahu modulu silne 

približuje prezenčnej forme vzdelávania tým, že aplikuje uvedené metódy a ako pridanú hodnotu, 

motivuje študenta rozširovať svoje zručnosti. Ako zdôrazňuje Badia iCuchet (2013), dosiahnutie 

zručností predstavuje len nástroj, ale to čo sa musíme naučiť je kreativita, ktorá by ale bez myslenia 

bola zbytočná.  

3 Hodnotenie a sebahodnotenie učiteľov a študentov 

Hodnotenie vzdelávacích e-learningových modulov prebieha neustále. Na jednej strane sú spätnou 

väzbou získavané názory študentov, ktoré poskytujú tútorovi potrebné informácie, pre uplatnenie 

priebežnej evalvácie vzdelávacieho obsahu. Na druhej strane môže takáto spätná väzba poslúžiť, 

podľa charakteru otázok, ako zrkadlo pri sebareflexii učiteľa. Dotazník, ktorý sme predložili 

študentom rozširujúceho štúdia Informatika (učitelia ZŠ a SŠ), okrem ďalších položiek, obsahoval i 
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sebahodnotiace otázky. Celkovo dotazník pre učiteľov obsahoval 16 položiek. Z nich predkladáme 

výsledky 3 položiek. 

 

Položka 1 (učitelia):Ako by ste vyhodnotili vaše predchádzajúce vedomosti a zručnosti z oblasti 

informatiky, s prihliadnutím na požiadavky, ktoré sú kladené na vás teraz na VŠ? 

 

 

Okrem uvedenej položky, boli v časti dotazníka Nadobúdanie vedomostí a zručností v oblasti IKT 

ďalšie, ktorými sme sledovali napr. miesto, kde absolvovali vzdelávanie, ako by posúdili metódy 

lektorov vzdelávania na absolvovaných kurzoch, ako im vyhovuje prostredie LMS Moodle, ako 

často a v akých predmetoch používajú IKT, čo im prekážalo pri zvyšovaní kompetencií v iných 

vzdelávacích inštitúciách a ďalšie. 

Položka 2 (učitelia): Predmet Informatika/Informačná výchova na vašej škole vyučujete:  

(Odpovede na Položku 2 súvisia s prijatím novej školskej reformy v roku 2008 a vyučovaním 

nových predmetov.) 
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Položka 3 (učitelia): Zhodnoťte, ktoré z uvedených možností, vám najviac pri vzdelávaní 

nevyhovovali. 

 

V ďalšej časti príspevku predkladáme zúžený výber odpovedí od študentov 2. ročníka FPV UKF v 

Nitre. Zaujímali sme sa o ich náhľad na kompetencie svojich učiteľov na strednej škole a na 

vysokej škole, na didaktické prostriedky, ktoré používali a používajú ich učitelia v prezenčnej 

forme výučby, na spôsob získania digitálnych kompetencií a ďalšie. Celkový počet položiek v 

dotazníku bolo 16.  

Položka 4 (študenti): Ako by ste vyhodnotili vaše digitálne kompetencie, ktoré ste nadobudli na 

strednej škole: 
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Položka 5 (študenti): Ako by ste vyhodnotili digitálne kompetencie vašich učiteľov informatiky na 

strednej škole: 

 

Ako je zrejmé z výsledkov, až 25,81 % študentov vyhodnotilo úroveň digitálnych kompetencií 

učiteľov na SŠ za dostatočné až nedostatočné, na rozdiel od hodnotenia vlastnej úrovne, kde ani 

jeden študent sa neohodnotil na nulovú úroveň. Na druhej strane, ani jeden študent neohodnotil 

vlastnú úroveň na výbornú. Najväčšie percento dosiahla úroveň dobré – 41,94 %. Na vynikajúcej 

úrovni bolo vyhodnotených iba 3,23% učiteľov.  

Položka 6 (študenti):Vyhovovali vám kvalitatívne (štruktúra, obsah) vzdelávacie moduly v prostredí 

LMS Moodle? 

Z odpovedí študentov vyplýva, že 87,1 % vyhodnotili kvalitatívnu úroveň vzdelávacích modulov 

ako dobrú a veľmi dobrú. Vynikajúcu úroveň priradilo hodnoteným vzdelávacím modulom 6,45 % 

študentov a skôr nevyhovujúcu rovnako 6,45 % študentov. 

 

 

Z odpovedí študentov vyplýva, že 87,1 % vyhodnotili kvalitatívnu úroveň vzdelávacích modulov 

ako dobrú a veľmi dobrú. Vynikajúcu úroveň priradilo hodnoteným vzdelávacím modulom 6,45 % 

študentov a skôr nevyhovujúcu rovnako 6,45 % študentov. 
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Záver 

Zvyšovanie kvality vzdelávania, vrátane implementácie nových prístupov pomocou IKT, ostanú iba 

v deklaratívnej rovine, pokiaľ si učitelia sami neuvedomia nevyhnutnosť zvyšovania úrovne 

vlastných digitálnych kompetencií, neosvoja si ich a nezačnú používať v praxi. Je častým javom, že 

študenti v poslednom období preukazujú vyšší stupeň digitálnych kompetencií než ich učitelia. 

Viaceré digitálne komponenty preukázali, okrem iného, svojou implementáciou do tradičných 

foriem a metód vzdelávania, zvýšenie motivácie študujúcich. Je teda potrebné zo strany učiteľov 

veľmi rozhodne zvážiť, prečo je celoživotné alebo ďalšie vzdelávanie pre nich také dôležité. 

 

Zoznam bibliografických odkazov:  

[1] BADIA I CUTCHET, M. 2013. IKT a kreativita v školách sú vzájomne prepojené. [online]. 

[cit. 2013-05-17]. Dostupné na internete: <http://www.euractiv.sk/informacna-spolocnost/ 

lanok/ikt-podporuju-kreativitu-mladeze-v-skolach-020604>.  

[2] BEISETZER, P. (2012). Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej 

edukácii. In : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Integračný 

charakter odbornej a špeciálnej edukácie. Vydavateľstvo PU Prešov, 2012. ISBN 978-80-555-

0664-7.  

[3] BURGEROVÁ, J. (2012). Vybrané aspekty kvality vzdelávania na PU. In :Zborník príspevkov 

z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Integračný charakter odbornej a špeciálnej 

edukácie. Vydavateľstvo PUPrešov, 2012. ISBN 978-80-555-0664-7.  

[4] BURIANOVÁ, M. – TOMANOVÁ, J. (2013). Inovácia vzdelávacích programov 

vytvorených pre celoživotné vzdelávanie pedagógov vysokých škôl. UMB Banská Bystrica, 

2013. In: Zborník z národnej konferencie DidInfo 2013. ISBN 978-80-557-0527-9.  

[5] ELEARNINGEUROPA.INFO. 2012. From E-learning to M-learning. ISSN: 1887-1542. 

[online]. [cit. 2013-05-24]. Dostupné na internete: <http://elearningeuropa.info/sites/ 

default/files/asset/From-field_32_3.pdf>.  

[6] IDIDACTIC.COM. 2012. Apple & Education. Inovatívna výučba. [online]. [cit. 2013-05-24]. 

Dostupné na internete:<http://sk.apple.ididactic.com/tag/m-learning/>.  

 

Adresa: 

Mária Burianová, PaedDr. Bc. PhD.  

Katedra informatiky,  

Fakulta prírodných vied  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

Tr. A. Hlinku 1 949 01 Nitra  

mburianova@ukf.sk 

 

Júlia Tomanová, Mgr. PhD.  

Katedra informatiky, 

Fakulta prírodných vied  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

Tr. A. Hlinku 1 949 01 Nitra 

jtomanova@ukf.sk 



Prešov, 3. – 7.6.2013 

Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013 

 

 

69 

 

 

VLE A INTERAKACIE AKO SPÔSOB ZVYŠOVANIA EFEKTÍVNOSTI UČENIA SA 

 

 

VLE – INTERACTIONS AS A WAY OF IMPROVING LEARNING EFFICIENCY 

 

CIMERMANOVÁ Ivana, SR 

 

 

Abstrakt. Interakcie vo vzdelávaní môžu mať rôznu formu: interakcie študentov, študentov 

a učiteľa, interakcia s materiálom a objektmi apod. Správne využitie interakcií vedie k úspešnému 

učeniu sa ako v tradičnej triede tak i vo virtuálnom prostredí. Autorka pojednáva o dizajne e-kurzov 

s poukázaním na možnosti ako podnecovať e-študentov k interakcii, aktivite a kreativite v on-line 

kurzoch. Článok prináša i ukážky z online a digitálneho kurzu autorky, ktoré boli určené študentom 

pripravujúcim sa na učiteľskú profesiu – budúcim učiteľom anglického jazyka. 

 

Abstract. Interaction in the educational environment is present in various forms: interaction among 

students, students and teacher, interaction with materials and objects, etc. The correct use of 

interactions can lead towards the successful learning in the traditional classroom as well as in the 

virtual environment. The author discusses the e-course design with the special focus on the possible 

ways how to force or challenge e-students to be interactive, active and creative in an online course. 

The article presents also the samples from an online course and digital courses prepared for pre-

service English language teachers. 

 

Kľúčové slová: VLE, interakcia, študent, online 

 

Key words: VLE, interaction, student, online 

 

 

Úvod 

Virtuálne vzdelávacie prostredie si buduje svoje miesto v našom vzdelávacom priestore. Viaceré 

firmy ho využívajú na vzdelávanie svojich zamestnancov a častejšie sa s ním už stretávame i na 

vysokých školách, zriedkavejšie na stredných školách. Či už slúži priestor na dištančné vzdelávanie, 

kombinovanú výučbu, tzv. blended learning, alebo ako podporné prostredie pre počítačom 

podporovanú výučbu (s čím sa dnes už stretáme dokonca i na základných školách) je potrebné, aby 

tvorcovia obsahu a dizajnéri prostredia zvážili kľúčových aktérov, vzdelávacie procesy ale 

i manažment vzdelávania, tvorbu pozitívnej atmosféry a sociálnej klímy. 

1 Typy interakcií 

Niektoré online kurzy sú založené na lineárne členenom texte, ktorý nepodporuje kritické myslenie, 

spoluprácu a komunikáciu medzi študentmi. Je však nutné rozlišovať čo je e-kurz a čo je 

elektronicky zverejnený učebný text, ktorý bol pôvodne spracovaný pre tlač a následné spracovanie 

študentom. Učitelia využívajú rôzne platformy (vrátane L(C)MS) na sprístupnenie materiálu 

žiakom, ktorý ho následne tlačia a pracujú s ním. Väčšinou sa jedná o doplnkový materiál pre 

prezenčnú formu vzdelávania, prípadne materiál pre samoštúdium. Avšak v on-line kurzoch sa 

očakávajú rôzne typy interakcie ako i rôzne formy spätnej väzby. Vzhľadom na fyzickú 

neprítomnosť učiteľa a presun istých zodpovedností smerom na študenta je potrebné materiály, 

ktoré sú určené pre dištančné vzdelávanie je nevyhnutné ich spracovať rešpektujúc charakteristiku 

tejto formy vzdelávania a pozíciu študenta v ňom. 
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Watts (2010) definuje 3 hlavné typy interakcií v on-line dištančnom kurze. Ten istý model uvádzal 

i napr. Moore (1989): 

 študent – obsah 

 študent – študent 

 študent – učiteľ. 

Tútor (e-moderátor, učiteľ, inštruktor – na Slovensku sú tieto termíny používané viacmenej ako 

synonymné, v anglickom jazyku môžu mať tieto termíny odlišný význam) je jedným z kľúčových 

faktorov, ktoré vplývajú na úspech kurzu. Tútor pomáha študentom najmä v začiatkoch, 

v počiatočnej fáze jeho oboznamovania sa s prostredím, kedy sa žiak musí zoznámiť nielen so 

spolužiakmi ale i samotným prostredím. Tútor sa v prípade potreby „zviditeľňuje“, je istým 

zdrojom informácií, plní rolu sprievodcu a facilitátora, vytvára možnosti žiakom pre kooperáciu. 

Tútor musí mať dobré sociálne zručnosti, byť dobrý v komunikácii, musí mať zručnosti 

a skúsenosti s vedením diskusie a zároveň by mal maž základné technické vzdelanie týkajúce sa 

práce v prostredí (VLE). 

Tejto fáze však predchádza ešte prípravná fáza kurzu, kedy je kurz tvorený, či už učiteľom, alebo 

celým tímom vývojárov, vytvára sa samotné prostredie kurzu – graficky i obsahovo, pričom sa 

plánuje priebeh procesov vrátane vytvárania možností pre interakcie žiakov s ich spolužiakmi, 

s tútorom a objektmi.. 

2 Salmonov Model 

Salmon (2003, 2000) uviedla Model online vzdelávania využívajúc networking (pozri obr. 1), ktorý 

definuje jednotlivé etapy realizácie kurzu zameriavajúc sa na rolu moderátora kurzu. Kurz delí do 

piatich etáp, pričom cieľom prvej etapy je vystaviť študentov platforme a umožniť im pozitívnu 

skúsenosť z úspešného používania technológií. Salmon odporúča už v tejto prvej etape (Prístup 

a motivácia), aby bola naviazaná spolupráca s inými učiacimi sa v kurze, pričom by to mal byť 

nevysoký počet (štyria až piati žiaci). Žiaci môžu napríklad napísať krátke e-maily o sebe, 

o motivácii, prečo sa rozhodli zapísať do daného kurzu, o svojich záujmoch, či o knihách, ktoré 

práve čítajú, čím sa vytvára aj prvý priestor na socializáciu. 

 

Obrázok 1 Model online vzdelávania využívajúc networking (Salmon, 2003) 
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Je vhodné poskytnúť im podporu pre prípad problémov, ale podobne môže byť nápomocný kontakt 

so spolužiakmi. Viaceré kurzy ponúkajú, resp. obsahujú Technické a Sociálne fóra, ktoré tvoria 

dôležitý priestor na komunikáciu a riešenie vzniknutých problémov a otázok, ktoré môžu počas 

kurzu vyvstať. Je vhodné, ak prvé témy do diskusného fóra zadá tútor, následne podľa jeho vzoru 

môžu témy pridávať všetci účastníci kurzu. 

 

Obrázok 2 Ukážka technického fóra vytvoreného v LMS Moodle. 

 

V druhej, socializačnej, fáze je pozornosť zameraná na budovanie dôvery, snažíme sa zistiť dôvody 

pre ich účasť v kurze a zároveň by mali získať aj prvé skúsenosti s „e-tivitami“. V tejto etape 

zvyčajne stanovuje pravidlá pre online prácu a komunikáciu. Salmon zdôrazňuje, že e –moderátori 

musia využiť svoje zručnosti na to, aby účastníci kurzu si budovali pocit spolupatričnosti do 

komunity. Tretia fáza (Výmena informácií) poskytuje priestor na to, aby študenti začali pracovať 

s ďalšími zdrojmi. V ďalšej fáze navádzame študentov k online diskusiám, ktoré by mali mať svoju 

štruktúru – otvorenie témy, vyhľadávanie informácie, budovanie znalostí a uzavretie problematiky. 

Poslednú fázu nazýva Rozvoj. Salmon uvádza, že je to priestor na socializáciu, rozlúčenie sa a na 

možné naplánovanie ďalšej spolupráce. 

3 Langov Model 

Zatiaľčo Salmon nazerá na kurz z perspektívy učiteľa a dizajnéra, resp. tvorcu kurzu, Mark Lange 

(in Schone, 2007) definuje etapy (ktoré on nazýva úrovňami) zameriavajúc sa na študenta: 

 Úroveň 1 – Pasivita – Študent participuje najmä ako prijímateľ informácie. Študenti môžu 

pracovať s online textami, tabuľkami, ilustráciami a pod.. 

 Úroveň 2 – obmedzená interakcia – Študenti reagujú v zmysle inštrukcií krátky odpoveďami 

alebo aktivitami, napr. reagujú na otázky s výberom odpovede, či priraďovacími cvičeniami. 

 Úroveň 3 – Complex Instruction – Študenti už okrem priraďovania musia aj napr. vpisovať, 

resp. písať texty a očakáva sa od nich i vlastné hodnotenie informácií. Môžu to byť 

i napríklad aktivity, kde postup je podmienený odpoveďami a rozhodnutiami urobenými 

samotnými študentmi. 

 Úroveň 4 – interakcia v reálnom čase – študenti môžu byť účastníkmi simulácií, ktoré 

odzrkadľujú reálne situácie. Tieto vzdelávacie jednotky sa väčšinou realizujú 

v kolaboratívnom prostredí za účasti ostatných študentov a facilitátora. 
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4 Význam interakcií 

Chickering a Gamson (1987) ilustrujú význam interakcií vo vzdelávaní a naformulovali sedem 

princípov pre dobrú prax v pregraduálnom vzdelávaní:  

 podpora vzťahu študent – učiteľ (interakcia – študent – inštruktor, tútor, učiteľ), 

 podpora spolupráce (interakcia študent - študent, študent – učiteľ), 

 podpora aktívne učenie sa, 

 poskytuje okamžitú spätnú väzbu (študent - obsah), 

 dôraz na čas na úlohu (študent - obsah), 

 vysoké očakávania (študent – učiteľ, interakcia študent - študent), 

 rešpektujú rozmanité talenty a spôsoby učenia sa. 

Za kľúčové teda považujú aktivitu, očakávania, kooperáciu, interakciu, diverzitu a zodpovednosť. 

Moderátor kurzu vedie a riadi komunikáciu v kurze hneď od jeho začiatku, kedy si študenti budujú 

svoju pozíciu a budujú si návyky ohľadne nielen ich práce v kurze, ale i ich komunikácie. Preto je 

dôležité, aby moderátor (slúžiaci ako vzor) hneď v úvode poukázala na benefity správnej 

a otvorenej komunikácie. E-mailová komunikácia, či posielanie správ vrámci vzdelávacieho 

prostredia hrajú v úvodnej etape kurzu dôležitú úlohu, napomáhajú budovaniu dôvery medzi 

učiteľom a študentmi ako i medzi študentmi samotnými. Taktiež napomáhajú budovaniu 

sebadôvery, ktorá je dôležitým faktorom pre úspešnosť vzdelávania. V e-prostredí sú využívané 

alternatívne prostriedky,  ktoré máme k dispozícii v klasickej triede, napr. vyjadrenie emócií 

pomocou emotikonov na vyjadrenie pocitov, dohodnuté pravidlá pre účasť v komunikácii apod. 

 

Obrázok 3 Interakcia Učiteľ - študent 

 

Watts (2010) uvádza nasledovné výhody interakcií:  

 interakcie budujú vzťah v komunite, uvedomeniu si pozície a zodpovednosti jedinca 

v komunite, čo vedie k uspokojeniu jedinca a zefektívneniu učenia sa (Brown, 2001). 

 Interakcie poskytujú študentom  spätnú väzbu, ktorá je potrebná pre študenta, aby vedel ako 

zvládajú kurz. 

 Interakcie umožňujú študentom prístup k učebným materiálom ako i priestor na zdieľanie 

znalostí a skúseností so spolužiakmi. 
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Cieľom interakcie je, aby študenti boli aktívnejšie zapojení do vzdelávacieho procesu. Všetky typy 

interakcie napomáhajú študentovi, aby sa cítil bezpečne, akceptovaný, schopný pracovať 

a napredovať. Dizajnéri kurzov a tútori sú zodpovední za plánovanie interakcií a i ich realizáciu. 

Tútor musí byť dobrým manažérom, musí dokázať vytvoriť študentocentrické vzdelávanie, do 

centra pozornosti nesmie vstupovať materiál, či učiteľ. Je to náročné, avšak takýto prístup dáva 

priestor študentovi nielen na memorizáciu, ale i priestor na dedukciu, analýzu, syntézu, vedie ich 

k spolupráci, čo napomáha rozvíjať sociálne kompetencie a pripravuje ich pre reálne situácie 

v živote. 

Viacerí študenti, ktorí majú skúsenosť s prvkami dištančných kurzov potvrdzujú v spätnej väzbe, že 

interakcia bola dôležitou pre ich napredovanie v kurze a pre budovanie pozitívneho prístupu, resp. 

motivácie k obsahu predmetu, ako i budovaniu si vzťahov v komunite. Nemôžem povedať žeby bol 

rozdiel medzi klasickou hodinou a moodlom. Ale nebol pre mňa žiaden problém komunikovať so 

všetkými – učiteľkou, spolužiakmi, najmä cez email, keďže sme sa naučili posielať správy v modli – 

ale v moodli sme nemali veľa predmetov, takže som tam nestrávila veľa času). Bol v tom systém 

a nútil nás dodržiavať termíny (aj učiteľku , dostali sme prednášky, ktoré boli poprepájané 

a dobre s v nich orientovalo. Museli sme veľa čítať a robiť zadania, ale aspoň nás to donútilo spolu 

pracovať  a robiť veci načas! Mohli sme si stiahnuť dokumenty, čo bude dobrý podklad na štátnice. 

Zaujímavé postrehy uvádzali študenti aj čo sa týka ich autonómnosti a tvorivého prístupu k riešeniu 

problémov. Zadania boli zaujímavé. Nútili nás zamyslieť sa nad príčinami problému a až potom 

sme mohli navrhnúť postup ako ho vyriešiť. Nedalo sa použiť predpísaný postup, museli sme ho 

vytvoriť samy. Bolo dobré, že sme pracovali v skupine, lebo sme si mohli urobiť spoločný 

brainstorming a spoločne navrhnúť i riešenie. Mikuláštik (in Ali Taha, Tej, 2012, s. 13) uvádza 

medzi základnými predpokladmi a vlastnosťami tvorivého človeka autonómiu nezávislosť, 

nekonvenčnosť (čo je podmienkou i pre úspešné fungovanie v e-priestore), originalita, činorodosť 

(ktorú vieme podporiť správnymi interakciami), intuícia, logika (opäť aktívna práca študentov vedie 

k rozvíjaniu týchto vlastností a schopností), odvaha a viera  v hodnoty práce. Správne vedenie 

študenta vedie k rozvoju tvorivosti využívaním vybraných techník ako sú brainstroming, prípadové 

štúdie, simulácie apod.) 

Záver 

Využívanie rôznych druhy interakcií vo VLE napomáha zefektívňovaniu kurzov a dáva študentom 

možnosť získať pocit vzdelávacieho kooperatívneho priestoru a nie prístupu do elektronickej 

knižnice. Taktiež umožňuje rozvíjanie tvorivosti.  Možnosť získavania a poskytovania spätnej 

väzby ich vedie k uvedomovaniu si, že sú kľúčovou súčasťou vzdelávania. LMS je systém,  ktorý 

obsahuje nástroje na zaznamenávanie činnosti študentov, umožňuje im zorganizovať si obsah ako 

i zorganizovať sa časovo a umožňuje ich smerovať k využívaniu nielen kognitívnych, ale i  

metakognitívnych stratégií učenia sa ako i afektívnych i sociálnych prirodzeným spôsobom.  

V tomto článku sme nemali ambíciu priniesť zoznam možností a typov interakcií, ale radšej 

poukázať na kľúčovú rolu učiteľa/dizajnéra v procese prípravy a moderovania efektívneho kurzu 

(podobne ako to je i v prezenčnej výučbe). 
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DIGITÁLNE KOMPETENCIE UČITEĽA HUDOBNEJ VÝCHOVY AKO DISPOZÍCIA 

PRE IMPLEMENTÁCIU IKT DO HUDOBNEJ EDUKÁCIE 

 

 

THE DIGITAL COMPETENCES OF MUSIC TEACHER AS DISPOSITION FOR 

IMPLEMENTATION IKT IN MUSIC EDUCATION 

 

DEREVJANÍKOVÁ Anna – DZURILLA Martin – ŠIMČÍK Daniel, SR 

 

 

Abstrakt. Príspevok približuje problematiku digitálnych kompetencií učiteľa hudobnej výchovy 

v praxi primárnej edukácie. Vymedzuje kľúčové a špeciálne hudobné kompetencie, ako 

aj osobnostné kompetencie, ktoré v súčinnosti s digitálnymi kompetenciami dávajú učiteľovi 

hudobnej výchovy predpoklad pre účinnú implementáciu multimediálnych hudobných obsahov 

a informačno-komunikačných technológií do hudobnej výchovy.   

 

Abstract. The paper presents the issue of the digital competences of music teacher in the practice of 

primary education. It defines key and special musical competences, and personable competences, 

which in conjunction with digital competences give the teacher of music education assumption for 

the effective implementation of multimedia music contents, and information and communication 

technology in music education. 

 

Kľúčové slová: Hudobná edukácia. Učiteľ hudobnej výchovy. Digitálne kompetencie. IKT. 

 

Key words: Music education. Music teacher. Digital competences. ICT. 

 

 

Úvod 

V príprave učiteľov pre primárne vzdelávanie javí dôležitým, aby študenti disponovali profesijnými 

kompetenciami, ktoré im umožnia efektívne vykonávať svoje povolanie. Súhlasíme s A. 

Douškovou (2011), podľa ktorej má rozvoj profesijných znalostí tvoriť poznatkovú bázu učiteľa 

zahŕňajúcu vedomostnú, zručnostnú, postojovú, skúsenostnú a hodnotovú zložku. Nevyhnutným sa 

má stať zosúladenie profesijných kompetencií s kompetenčným profilom učiteľa na primárnom 

stupni školy. Sem majú patriť kompetencie orientované na žiaka, kompetencie orientované na 

edukačný proces a kompetencie orientované na sebarozvoj učiteľa. Samotný pojem kompetencia 

vymedzujú autori R. Hrmo – I. Turek (2003) ako schopnosť (správanie, činnosť alebo komplex 

činností), ktorú charakterizuje vynikajúci výkon v niektorej oblasti činnosti, vyskytujúci sa oveľa 

častejšie a dôslednejšie pri dosahovaní vynikajúcich výkonov,  ako  pri  dosahovaní  priemerných 

výkonov v určitej oblasti. Za kompetentného v určitej oblasti sa zvykne považovať človek, ktorý má 

schopnosti, motiváciu, vedomosti, zručnosti atď. robiť kvalitne to, čo sa v príslušnej oblasti robiť 

vyžaduje. 

Z vyššie uvedenej charakteristiky usudzujeme, že kompetencia obsahuje iba tie činnosti, zručnosti, 

ktoré sú typické pre vynikajúci výkon. Neobsahuje explicitne vedomosti, ale zahŕňa v sebe 

aplikáciu príslušných vedomostí, ktoré sú predpokladom dosiahnutia vynikajúceho výkonu. 

Najdôležitejšiu časť z množiny kompetencií tvoria kľúčové, ktoré sú vhodné na riešenie väčšinou 

nepredvídateľných problémov umožňujú jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v 

práci, osobnom i spoločenskom živote. Podmienkou osvojenia kľúčových kompetencií je získať 

solídny  základ toho, čo  nazývame  „vedieť  čo“ a „vedieť  prečo“ v rámci  definovaného kurikula 
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každej krajiny, ktoré by  sa priebežne  rozširuje v priebehu  života  jednotlivca  pre účely  rôznych 

podmienok práce a spoločnosti vo forme kľúčových kompetencií. 

Zámerom Národného programu je vytvoriť podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania 

prostredníctvom využitia motivácie k učeniu,  prehĺbenia emocionalizácie, uplatnenia autoregulácie, 

socializácie, kognitivizácie a kreativizácie človeka. Vychádzajúc z uvedených požiadaviek Národný 

program (MŠ SR, 2002) formuluje kľúčové kompetencie človeka:  

- komunikačné schopnosti a spôsobilosti, 

- personálne a interpersonálne schopnosti, 

- schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, 

- pracovať s modernými informačnými technológiami, 

- realizácia numerických a symbolických aplikácií, 

- formovať občiansku spoločnosť.  

Ako máme možnosť postrehnúť, Národný program medzi kľúčové kompetencie nezaraďuje 

kompetencie z umeleckej oblasti. V súčasnej odbornej literatúre síce nachádzame veľmi podrobne 

spracovanú problematiku kompetencií učiteľa primárnej školy (charakteristiky, definície, 

systematizácie, diferenciácie a rôzne uhly pohľadov), no v prípade vymedzenia hudobných 

kompetencií hudobného pedagóga sa tejto oblasti venuje zatiaľ málo pozornosti. Na túto skutočnosť 

upozorňuje I. Medňanská (2010). Vychádzajúc z analýzy legislatívnych dokumentov a odbornej 

pedagogickej literatúry uvedená autorka zisťuje, že vo všetkých materiáloch absentuje rozvíjanie 

takej kompetencie, ktorá by budovala estetický vkus a potrebu umeleckých aktivít. Autorka ďalej 

zdôrazňuje dôležitosť estetických kompetencií, nevyhnutných pre rozvoj emocionálnej stránky 

človeka, jeho hodnotovej orientácie, kultivácie správania a pozitívnych postojov. Na absenciu 

umeleckých kompetencií v pedagogike poukazuje taktiež B. Balcárová (2010), ktorá považuje za 

nevyhnutné začleniť do štruktúry kompetencií učiteľa primárnej edukácie aj hudobné 

kompetencie: 

1. Kľúčové hudobné kompetencie. 

2. Špeciálne hudobné kompetencie. 

3. Osobnostné kompetencie. 

Kľúčové hudobné kompetencie autorka vníma súčasť tzv. všeobecných kľúčových kompetencií. 

Patrí sem odborná príprava a pedagogická spôsobilosť, ktorá sa odvíja z časového hľadiska 

a obsahovej náplne. 

Medzi špeciálne hudobné kompetencie zahŕňa špecifické hudobné schopnosti, zručnosti, 

spôsobilosti, pedagogické skúsenosti, ako aj vlastnú učiteľovu hudobnosť a potenciál. Na to, aby 

bol hudobný pedagóg úspešný je potrebná nielen metodická príprava, ale aj konkrétna aplikácia 

odborných kompetencií v hudobnej edukácii aj z hľadiska didaktického.  

Autorka uvádza okrem kľúčových a špeciálnych hudobných kompetencií aj osobnostné 

kompetencie, prítomnosť ktorých je veľmi potrebná nielen v hudobnej edukácii.  

Napriek ucelenej systematizácii kompetencií učiteľa hudobnej výchovy, ktoré spracovala B. 

Balcárová (2010) chceme pripomenúť ešte jednu dôležitú skutočnosť, na ktorú poukazuje H. 

Váňová (2010) v publikácii hudba pre deti – multimediálne projekty. Autorka v nej apeluje na 

nutnosť dispozície základných zručností pri práci s počítačom u všetkých učiteľov hudobnej 

výchovy, pričom vychádza z vlastnej hudobno-didaktickej praxe realizovanej na pôde Pedagogickej 

fakulty UK v Prahe. S uvedenou autorkou môžeme len súhlasiť, pretože dnešná škola, ako aj 

prostredie mimo nej je charakteristické všadeprítomnosťou nových technológií, ktoré dávajú 

možnosť učiteľovi hudobnej výchovy hľadať, nachádzať a uplatňovať nové metódy vo svojej 
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pedagogickej praxi. Splnenie takýchto úloh nevyhnutne predpokladá u učiteľa hudobnej výchovy 

okrem kompetencií obsiahnutých v systematike B. Balcárovej (2010) aj digitálne kompetencie pri 

práci s IKT. Z dôvodu prehľadnosti a lepšieho uchopenia pojmu digitálne kompetencie učiteľa 

primárnej edukácie v predmete hudobná výchova považujeme za nevyhnutné načrtnúť najskôr 

problematiku digitálnych kompetencií a taktiež digitálnej gramotnosti. 

Podľa A. Haškovej (2004) digitálna gramotnosť rozvíja informačnú gramotnosť. Obsah pojmu je 

historicky determinovaný do sedemdesiatych rokov 20. storočia, kedy išlo o algoritmicky 

orientovanú počítačovú gramotnosť, ktorá zahŕňala základnú obsluhu počítača a osvojovanie si 

základných pravidiel programovania. V dnešnej dobe sa počítačová gramotnosť chápe ako 

schopnosť pracovať s aplikačným softvérom a využívať počítač na získavanie a spracovanie 

informácií. M. Velšic (2011, s.3) uvádza, že „digitálna gramotnosť vo všeobecnosti zahŕňa 

schopnosť porozumieť informáciám a používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov 

prezentovaných prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií“. 

Spomínaný autor ďalej tvrdí, že digitálna gramotnosť predstavuje pomerne zložitý jav, ktorý však 

možno efektívne vyjadriť prostredníctvom syntetizujúceho ukazovateľa –  indexu digitálnej 

gramotnosti (Digital Literacy Index – DLI), ktorý pozostáva z indikátorov digitálnej gramotnosti 

(ovládanie hardvéru, ovládanie softvéru, prácu s informáciami a schopnosť komunikácie). J .Kalaš 

(2011) pod obsahom digitálnej gramotnosti rozumie súbor schopností, znalostí, zručností a 

porozumenia potrebného na primerané,  bezpečné  a produktívne  používanie  digitálnych  

technológií  na učenie sa a poznávanie. 

A. Cartelli (2010) vo svojej štúdii definuje digitálne kompetencie ako integráciu technickej 

(schopnosť skúmať a flexibilne čeliť novým technologickým situáciám), kognitívnej (výber, 

interpretácia a hodnotenie informácií na základe ich vhodnosti a reliability) a etickej dimenzie 

(konštruktívna interakcia v komunikácii), kombinácia ktorých vedie k nadobúdaniu 

kolaboratívnych vedomostí. 

Uvedenú definíciu je podľa nášho názoru nutné bližšie vymedziť konkrétnymi schopnosťami, ktoré 

nachádzame u S. Javorského a K. Pribilovej (2010) – digitálna  kompetencia v sebe nesie 

multidimenzionálnu (integruje kognitívne, medzipredmetové a spoločenské schopnosti a zručnosti), 

komplexnú (potrebuje viac času a kontextuálnu rôznorodosť, než jej dopad začne byť evidentný) 

a parciálnu (ide o prepojenosť s ostatnými kľúčovými kompetenciami) vlastnosť. Autor ďalej 

uvádza, že digitálna kompetencia spočíva v schopnosti:  

- skúmať a čeliť novým technologickým situáciám flexibilne, 

- analyzovať, vyberať a kriticky hodnotiť informácie, 

- využívať technologické potenciály na riešenie problémov, 

- uvedomovať si zodpovednosť a akceptovať legislatívne práva na informácie. 

Z uvedeného dedukujeme, že obsah digitálnych kompetencií nie je možné s určitosťou do 

budúcnosti prognózovať, pretože ich determinuje dynamický charakter napredovania, ktorý je 

podmienený viacerými spomínanými faktormi, nevynímajúc súčasný životný štýl ako aj neustálu 

inováciu IKT. Odhliadnuc od digitálnych kompetencií by si mal učiteľ hudobnej výchovy dokázať 

osvojiť hudbu, vnímať jej umelecké a estetické hodnoty, vedieť ju inštrumentálne interpretovať 

a mal by mať i dostatočné teoretické vedomosti. V dnešnej dobe, vychádzajúc z kľúčových 

kompetencií, by mal učiteľ hudobnej výchovy v primárnej škole disponovať aj kompetenciou 

pracovať s modernými informačnými technológiami, teda digitálnou kompetenciou. Sme toho 

názoru, že  v príprave budúcich učiteľov hudobnej výchovy je nevyhnutná nielen príprava po 

stránke vokálnej, inštrumentálnej, interpretačnej, teoretickej a didaktickej, ale aj po stránke 

informačno-komunikačnej v zmysle integrácie multimediálnych obsahov a moderných technológií 

do hudobno-edukačného procesu. H. Váňová (2010) zdôrazňuje, že v príprave budúcich učiteľov 
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hudobnej výchovy je potrebné zohľadniť požiadavky nových kurikulárnych dokumentov 

a celospoločenské tlaky na využívanie informačných technológií, resp. multimediálnej tvorby 

v školách a pripraviť budúcich učiteľov hudobnej výchovy na špecifiká práce s počítačom. Autorka 

ďalej uvádza, že pokiaľ učiteľ má snahu využívať počítač počas edukácie, mal by disponovať 

základnými zručnosťami v práci s počítačom, aby v prípade potreby bol schopný tvoriť základné 

výukové multimediálne materiály: 

- skenovať, či kopírovať obrázky z internetu, 

- pracovať so zvukovou stopou (orezávať podľa didaktického zámeru), 

- obohacovať zvukovú stopu o vizuálnu zložku, 

- kopírovať a orezávať videá z youtube, 

- kopírovať a orezávať videoukážky (DVD, nahrávky z televízie), 

- vytvárať powerpointové prezentácie s vkladaním obrázkov, zvuku a videa. 

Súhlasíme s autorkou H. Váňovou a dopĺňame, že vo vzťahu k príprave budúcich učiteľov je 

žiaduce zabezpečiť prípravu pre prácu s IKT a ich implementáciou do hudobnej výchovy 

v primárnej edukácii. Systematickou prípravou je teda možné zaistiť, aby učiteľ nadobudol 

digitálne kompetencie aj v priestore, ktorý ponúka hudobná edukácia. Okrem získavania a 

rozvíjania digitálnych kompetencií sa domnievame, že je potrebné venovať pozornosť konkrétnym 

zásadám aplikácie multimediálnych obsahov na hodinách hudobnej výchovy, čiže to znamená 

vedieť: 

- posúdiť kedy a ako využívať IKT na hodinách hudobnej výchovy a vedieť kriticky 

posúdiť, či daný prostriedok zlepšuje edukáciu (ak tomu tak nie je, tak aplikáciu danej 

technológie nie je vhodné použiť za každú cenu), 

- zhodnotiť v príprave, resp. plánovaní, či zvolený multimediálny prostriedok vo výučbe 

sa priamo vzťahuje ku konkrétnemu obsahu, hudobno-výchovnej činnosti alebo cieľu, 

ktorý sme si zvolili, 

- posúdiť, či zvolený multimediálny prostriedok umožní dosiahnuť stanovený cieľ výučby 

efektívnejším spôsobom, ako keby výučba prebiehala bez jeho použitia. 

Vychádzajúc z našich pilotných prieskumov, poznatkov nadobudnutých praktickými skúsenosťami 

pri práci s multimediálnymi obsahmi a IKT v hudobnej edukácii a opierajúc sa o teoretické 

vedomosti nadobudnuté štúdiom odbornej literatúry uvádzame návrh digitálnych kompetencií 

učiteľa hudobnej výchovy v primárnej škole pri práci s IKT,  multimédiami a ich derivátmi, 

pozostávajúcimi z týchto schopností, zručností a spôsobilostí. Učiteľ hudobnej výchovy by teda mal 

byť schopný: 

- digitálne spracovať text, obrázky, fotografie, notové zápisy a pod., 

- editovať zvukové ukážky a hudobné skladby pre deti (elementárne zručnosti v používaní 

hudobno-editačného softvéru), 

- nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pri inštrumentácii 

rytmu, melódie a tvorbe hudobného aranžmánu (v používaní hudobno-kompozičného 

softvéru) k známym piesňam a k vlastnej autorskej tvorbe,  

- elementárnym spôsobom korigovať videonahrávky s hudobno-didaktickým obsahom, 

- vytvoriť prezentácie s hudobno-multimediálnym obsahom, 

- získavať nové informácie v oblasti hudby pomocou internetu, 

- pracovať s hudobnými databázami rôzneho druhu, 

- diagnostikovať hudobné vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov auditívnou a 

audiovizuálnou technikou, 

- realizovať sebareflexiu auditívnou a audiovizuálnou technikou, 
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- vzájomne komunikovať v komunite hudobných pedagógov prostredníctvom 

komunikačných technológií (elektronické konferencie, in-line komunikácia, elektronické 

konzultácie vo forme on-line dialógu), 

- prezentovať výsledky vlastnej práce vo forme elektronického dokumentu, alebo vo 

forme mediálnych elementov na domovských internetových stránkach svojho 

pracoviska, prípadne sociálnych sieťach. 

Vyššie uvedené digitálne kompetencie učiteľa hudobnej výchovy v primárnej škole podľa nášho 

názoru nie sú automaticky garanciou toho, že multimediálny obsah výučby prezentovaný 

modernými IKT môže aj automaticky zaručiť úspešnosť a vyššiu účinnosť plnenia kurikúl 

hudobnej výchovy. Na to, aby bol učiteľ v tomto smere úspešný, musí samozrejme disponovať 

samotnými hudobnými kompetenciami. Až priamou integráciou kľúčových hudobných 

kompetencií, špeciálnych hudobných kompetencií, osobnostných kompetencií a digitálnych 

kompetencií učiteľa hudobnej výchovy je možné efektívne využívať moderné vyučovacie 

prostriedky v hudobno-edukačnej praxi. To predpokladá nasledujúce úlohy smerujúce k učiteľovi 

hudobnej výchovy: 

- spoľahlivo sa orientovať v IKT aplikovateľných do hudobnej edukácie a chápať podstatu 

týchto koncepcií, 

- plánovať, navrhovať a kreovať efektívne prostredie pre hudobno-edukačný proces s 

podporou technológií tak, aby zabezpečovalo plnenie cieľov a obsahov v predmete 

hudobná výchova, ako aj rozvoj kompetencií žiakov oblasti hudobnej výchovy, 

- realizovať študijné plány, ktoré zahŕňajú vyučovacie stratégie s podporou 

multimediálnych technológií tak, aby motivovali a aktivizovali žiakov k hudbe, 

- využívať technológie na uľahčenie postupov efektívneho hodnotenia žiakov, 

vyhodnocovania edukačného procesu, diagnostikovania hudobných schopností 

a zručností žiakov, 

- flexibilne sa orientovať v priestore technologického progresu, aplikovať nové poznatky 

do edukácie so zámerom skvalitňovať a obohacovať svoju profesionálnu prax, 

- chápať sociálne, etické, zákonné a ľudské otázky, ktoré súvisia s využívaním multimédií, 

IKT a internetu v hudobnej edukácii a toto porozumenie vedieť aplikovať v praxi, 

- kriticky uvažovať a hodnotiť vhodnosť a účelnosť implementácie IKT do hudobnej 

edukácie 

Záver 

Sumarizácia poznatkov tejto časti práce indikuje nutnosť nadobúdania a permanentného rozvoja 

kompetencií učiteľa,  na ktorého sú v súčasnej dobe  kladené čoraz vyššie nároky a preto je na 

mieste položiť si otázku, aký by mal byť učiteľ hudobnej výchovy. Podľa nášho názoru učiteľ 

hudobnej výchovy, ktorému záleží na vlastných profesijných kvalitách, by si mal uvedomiť nielen 

to, akým potenciálom disponuje (na čom môže do budúcnosti stavať), ale mal sa zamyslieť aj nad 

tým, čo je jeho slabšou stránkou a mal by sa pokúsiť ju eliminovať. Na otázku aký by mal byť 

v skutočnosti učiteľ hudobnej výchovy v primárnej edukácii odpovedá E. Baranová (2004, s. 29) 

takto: „Ak by sme chceli nájsť ideálneho pedagóga hudobnej výchovy, tak by sme hľadali speváka, 

inštrumentalistu, učiteľa a skladateľa s optimálnymi hudobno-teoretickými vedomosťami a v 

súčasnosti aj informačno-komunikačnými kompetenciami. Bez prívlastku ideálny s návratom do 

reality predstavuje dobrého pedagóga hudobnej výchovy kvalifikovaný učiteľ s hudobnými a 

pedagogickými vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami“.   
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E-LEARNING AKO NOVÝ FENOMÉN VZDELÁVANIA VO VÝCHOVNO-EDUKAČNEJ 

PRAXI 

 

 

E-LEARNING AS A NEW PHENOMENON IN EDUCATION IN TEACHING AND 

EDUCATIONAL PRACTICE 

 

FEDORKO Vladimír, SR 

 

 

Abstrakt. Postupným vývojom nových technológií a predovšetkým uplatňovaním inovatívnych 

prístupov k využitiu technológií vo vzdelávaní nadobúda e-learning čoraz viac podôb a prístupov. 

E-learning je vnímaný ako vzdelávací proces, súbor nástrojov na  podporu vzdelávacieho procesu, 

systém riadenia vzdelávania, platforma sociálnej siete s cieľom výmeny poznatkov, skúseností, 

interakcie a možnosti spoluvytvárať vzdelávací  obsah. To všetko začína efektívne plniť e-learning 

v modernej spoločnosti. Príspevok reflektuje e-learning ako nový fenomén vo vzdelávaní, vo 

výchovno-edukačnej praxi, ktorý je špecifický svojím poslaním a najmä didaktickým procesom. 

 

Abstract. The gradual development of new technologies and in particular the application of 

innovative approaches to the use of technology in education shall enter into e-learning more and 

more forms and approaches. E-learning is seen as a learning process, a set of tools to support the 

learning process, learning management system, platform, social network for the exchange of 

knowledge, experience, interaction and opportunities shaping the educational content. Elearning 

starts to fulfill these conditions effectively in the modern society. Contribution reflects the e-

learning as a new phenomenon in education, In the educational process and educational practice 

that is specific to its mission, and in particular didactic process. 

 

Kľúčové slová: e-learning, výchova k prosociálnosti, vzdelávanie, výchovno-edukačná prax. 

 

Key words: e-learning, prosocial education, learning, teaching and educational practice. 

 

 

Úvod 

Na splnenie svojich životných potrieb, v práci a samozrejme aj vo vzdelávaní sa ľudia vždy 

usilovali využiť dostupné technológie. Prvé pokusy využiť učebné technológie sa uskutočnili už v 

„počítačovom praveku“ v 60. rokoch 20. storočia. Učebné automaty sa však kvôli málo 

presvedčivým výsledkom a nestabilnej technológii v praxi neujali. Postupným vylepšovaním 

samotnej technológie, prienikom tzv. mikropočítačov do škôl a neskôr aj do domácností sa počítače 

stávali čoraz viac súčasťou ľudských životov. Pokrok v oblasti informačno-komunikačných 

technológií, ako napr. využitie multimédií (video, zvuk, animácia) priniesli zvýšený záujem o ich 

využitie aj na vzdelávacie účely. Nástup internetu v 90. rokoch 20. storočia využitie informačno-

komunikačných technológií vo vzdelávaní len urýchlil. Na prelome tisícročí sa už e-learning 

považoval za novú generáciu dištančného vzdelávania a je zatiaľ dobrým príkladom, ako sa dajú 

technológie efektívne využiť vo vzdelávaní (Frk, s. 107, 2010). 
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1 E-learning vo vzdelávacom systéme a teoretické koncepty ako jeho teoretické východisko 

Vzdelávací systém bol dlhé stáročia charakterizovaný ako systém, ktorý sa snažil vzdelávať 

predovšetkým verbálnou a písomnou formou, pomocou kriedy a tabule. Tento spôsob vzdelávania 

však vo svojej podstate pretrváva aj v súčasnosti, a je podporovaný ďalšími materiálnymi a 

nemateriálnymi (formy a metódy) prostriedkami potrebnými k naplneniu vyučovacích cieľov. Tieto 

„klasické a historicky osvedčené postupy vzdelávania“ sa využívajú s rôznymi obmenami. Kvantita 

učiva je definovaná vzdelávacími štandardami a kvalita sa odvíja od odborného vzdelania učiteľa. 

Kvantitu a kvalitu materiálnych prostriedkov vo výchovno-edukačnej praxi ovplyvňuje technický 

pokrok a ekonomické možnosti spoločnosti. V súčasnom svete predstavuje internet najrozšírenejšiu 

a najmasovejšiu informačnú a komunikačnú technológiu, ktorá umožňuje všeobecnú ale aj adresnú 

obojsmernú komunikáciu. Sme doslova zo všetkých strán zaplavení pojmami ako sú elektronický 

biznis, e-marketing, epublikovanie, e-vzdelávanie, e-government a pod. Písmeno „e“ v tomto 

prípade vyjadruje elektronické spracovanie informácií a ich distribúciu po elektronických 

komunikačných sieťach. Technický vývoj sa totiž nedá zastaviť a postupne sa stáva základným 

pilierom aj pri vytváraní nových foriem vzdelávania. Tento moderný spôsob vzdelávania prináša do 

škôl nové impulzy a možnosti pre učiteľa i študenta. Vhodnou kombináciou „klasického“ a 

elektronického vzdelávania (e-learning, e-vzdelávanie) sa vytvárajú nové možnosti realizácie 

myšlienok učiteľa a požiadaviek na študenta. Je to nový pohľad na spôsob vysokoškolského 

vzdelávania, v ktorom sa spájajú odbornosť a skúsenosti učiteľa – lektora a výhody informačno-

komunikačných technológií. Výsledkom ich vzájomného pôsobenia je nielen skvalitnenie ľudskej 

činnosti, ale vzdelávanie sa stáva zaujímavejším, efektívnejším a adresnejším (Lepiš, 2006, s. 44). 

Konštruktivizmus je využívaný ako teoretické východisko pre prechod od prezenčných foriem k e-

learningu. Konštruktivizmus vo svojej podstate reprezentuje historicky podmienený odklon od 

behaviorálne podmieneného vzdelávania ku vzdelávaniu založenému na kognitivistickej teórii. 

Kognitívny konštruktivizmus sa snaží realizovať didaktické postupy založené na predpoklade, že 

poznávanie sa uskutočňuje konštruovaním tak, že si učiaci subjekt spojuje fragmenty informácií z 

vonkajšieho prostredia do zmysluplných štruktúr a dokáže s nimi ďalej pracovať (Bertrand, 1998). 

Práve tieto konštruktivistické očakávania dokážu vo vzdelávaní naplniť informačné a komunikačné 

technológie používané v e-learningu. Konektivizmus vo svojom koncepte ide ešte ďalej, kým 

konštruktivistický prístup je vhodný na prechod z prezenčných foriem vzdelávania, konektivizmus 

rozpracúva koncept vzdelávania v kyberpriestore a v súčasnosti skúma hlavne možnosti využitia 

internetových sociálnych sietí vo vzdelávaní. Vzdelávanie v tomto prípade prekračuje obvyklé 

hranice a stáva sa integrovanou súčasťou interakcie s inými ľuďmi v kyberpriestore, resp. s 

kyberpriestorom ako takým. Jednotlivé princípy konektivizmu ponúkajú východiská pre realizáciu 

pokročilejších verzií e-learningu: a.) učenie je schopnosť prepájania špecializovaných uzlov, či 

zdrojov informácií, b.) schopnosť učiť sa je dôležitejšia ako aktuálne nadobudnutý objem 

vedomostí, c.) zdrojom učenia nemusia byť len ľudia, ale aj technológie. Znalosti môžu byť 

obsiahnuté v komunite, sieti alebo databáze, d.) schopnosť nachádzať súvislosti a paralely medzi 

rôznymi oblasťami, myšlienkami, konceptami je základná zručnosť (Siemens, 2005). Určitou 

formou reinterpretácie andragogiky s významným vplyvom konektivizmu je koncept heutagogiky 

(heutagogy), ktorý rozpracovavajú Hase a Kenyon (2007). Heutagogika uprednostňuje sebariadené 

a kolaboratívne vzdelávanie, ktoré spolu s adaptívnymi systémami zabezpečia individualizované 

vzdelávanie v personalizovanom vzdelávacom prostredí, presne reagujúcom na aktuálne potreby 

učiaceho sa. Významná časť procesu vzdelávania sa tak odohráva interakciou s inými učiacimi sa a 

s umelou inteligenciou (počítačové adaptívne systémy). Pokrok pri výskume umelej inteligencie, 

experimenty so vzdelávacími sieťami a pokročilé znalostné systémy vytvárajú dobré predpoklady 

na rozvoj takýchto foriem vzdelávania v blízkej budúcnosti. 
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Komplexnejšie vidí perspektívu vzdelávania koncept kybergogiky (cybergogy) spracovaný 

Wangom (2008). Wang konceptom rozvíja myšlienky Carriera a Mouldsa, (2003), ktorí kombinujú 

fundamentálne prvky pedagogiky a andragogiky s cieľom vytvoriť nový prístup k online 

vzdelávaniu. Kybergogika pracuje s kognitívnymi, emocionálnymi a sociálnymi faktormi online 

vzdelávania. Kybergogika zdôrazňuje rozdiel medzi prezenčným a online vzdelávaním a snaží sa o 

návrh “vyučovacieho modelu” (instructional design model), pomocou ktorého sa snaží zabezpečiť 

tzv. “engaged learning”, čiže “učenie sa so záujmom. Tento prístup rieši aspekty motivácie, 

sociálneho kontaktu a pozitívneho emocionálneho naladenia k online vzdelávaniu. Experimentálne 

sa prvky kybergogiky úspešne využívajú vo virtuálnom vzdelávavaní (Second life a pod.), čo môže 

predznamenávať možnosti rozvoja vzdelávania vo virtuálnej realite (Scopes, 2009). Pri reflexii 

týchto nových konceptov je zrejmé, že pôvodné koncepcie e-learningu (1.0) nedokážu uspokojivo 

aplikovať do vzdelávacej praxe a didaktickej architektúry tieto inovatívne prístupy. Otvára sa teda 

priestor pre nové generácie e-learningu a rozvoj online vzdelávania. 

2 E-learning a jeho model realizácie 

Ak vychádzame z definície e-learningu podľa Masieho, zakladateľa elearningového priemyslu, „e-

learning je nástroj využívajúci sieťové technológie na vytváranie, distribúciu, výber, administráciu 

a neustálu aktualizáciu vzdelávacích materiálov“. Môžeme konštatovať, že svojim obsahom 

vystihuje podstatu pre činnosti spojené s dosiahnutím požadovaného cieľa. V súčasnosti môžeme 

hovoriť o masívnom prenikaní e-learningu do rôznych oblastí vzdelávania, ako sú napríklad 

vnútrofiremné vzdelávanie, školstvo, rôzne kurzy pre verejnosť poskytované vzdelávacími 

agentúrami a pod. Hlavným rysom e-learningu je edukačný proces pozostávajúci z kurzov a lekcií 

s podporou informačných a komunikačných technológií. Medzi ďalšie rysy môžeme zaradiť: 

 vznik nových spôsobov interakcie učiteľa – tútora a študenta prostredníctvom študijných 

materiálov spracovaných v elektronickej forme; 

 podľa stupňa spracovania študijných materiálov sú k dispozícii rôzne formy interaktívnej a 

multimediálnej komunikácie; 

 komplexnosť vzdelávania prostredníctvom špeciálnych softvérových aplikácií, ktoré 

obsahujú aj možnosti archivácie študijných výsledkov účastníkov; 

 snaha o štandardizáciu edukačného procesu. 

Ak hovoríme o e-learningu, máme na mysli tzv. trojvrstvový model z hľadiska jeho realizácie. Pre 

úspešnú aplikáciu elektronického vzdelávania je kľúčovou oblasťou voľba vhodných foriem 

spracovania obsahu vzdelávacích programov. Ide o prvú vrstvu, ktorá má sprostredkovať 

prezentáciu a distribúciu relevantných informácií študentom, ktorí ich budú mať sprístupnené v 

danom čase a na požadovanom mieste. Tvorba obsahu elektronického vzdelávania nie je len 

jednoduchý mechanický prevod textov do podoby webových stránok a ich eventuálna grafická 

úprava. Učiteľ sa stáva tvorcom učebných dokumentov so špecifickým poslaním – kvalitu 

prezenčnej formy štúdia transformovať do účelne zostavených dokumentov v elektronickej podobe 

s využitím všetkých foriem prezentácie. Základným predpokladom efektívneho vzdelávania touto 

formou je tak kvalifikovaný výber oblastí a tém, ktoré sú vhodné pre e-learning, ako aj špeciálne 

didaktické spracovanie elektronických vzdelávacích programov dištančného charakteru. Druhá 

vrstva zabezpečuje interaktivitu medzi študentami a lektormi/tútormi kurzu, prípadne inými 

zložkami zúčastňujúcimi sa tohto procesu. Táto vrstva pozostáva z prostriedkov pre komunikáciu 

medzi študentami a pedagógom, napríklad prostredníctvom e-mailu, chatu, diskusného fóra a pod. 

Technologickým základom elektronického vzdelávania je Learning Management System (LMS), 

tvoriaci v podstate tretiu vrstvu, ktorá umožňuje skladovanie, prezentáciu informácií vrátane 

multimédií, ale aj sledovanie jeho priebehu a výsledkov, vrátane komplexnej administrátorskej 
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podpory. LMS by sa mal vyberať s ohľadom na aktuálnu informačnú a komunikačnú infraštruktúru 

a kompatibilitu s už používanými informačnými systémami. Samotným obsahom e-learningových 

kurzov sa zaoberajú systémy LSMS (Learning Content Management System), ktoré poskytujú 

nástroje 5 pre tvorbu kurzu s možnosťou prenositeľnosti 6 jednotlivých kurzov z jedného systému 

do druhého. Dnešné systémy riadenia výučby poskytujú rozsiahle možnosti synchrónneho 

vzdelávania (priamy styk s inými študentmi a lektorom, napríklad konferencie, chat, virtuálne 

triedy, zdieľanie aplikácií, spoločná tabula, ...) a v kombinácii s asynchrónnym vzdelávaním 

(komunikácia medzi lektorom a študentom neprebieha „face to face“ a tempo si určuje sám študent) 

vytvárajú dôležitú súčasť systému univerzitného vzdelávania. V súčasnosti sa stretávame aj s 

ďalšou skratkou WBT (Web Based Training), ktorá označuje počítačové vzdelávanie s podporou 

webových technológií s prístupom on-line synchrónne alebo on-line asynchrónne a umožňuje 

využívať virtuálnu učebňu. Problematike e-learningu sa venuje dnes každá univerzita a uvedomuje 

si ju prevažná väčšina pracovníkov univerzít. Napriek tomu však nie dostatočne a správne sa tento 

problém rieši. Vo väčšine prípadov prevažujú čiastkové riešenia, pretože na komplexné a systémové 

riešenie chýbajú nielen finančné prostriedky, ale aj „e-odborne zdatní tvorcovia – pedagógovia. Ale 

nie je to nič zvláštne, pretože takáto situácia je typická pre obdobia začiatkov nástupu nových 

technológií, ale v tomto prípade ide o ďalšiu etapu, o komplexnejšie využitie informačných a 

komunikačných technológií pre aplikáciu odborného obsahu predmetu. Preto je potrebné hľadať 

komplexné riešenie problému, vypracovať systém implementácie a postupne ho podľa možností 

finančných a ľudských zdrojov realizovať (Lepiš, 2006). 

Rozlišujeme dve podoby e-learningu:  

 off-line vzdelávanie – nevyžaduje, aby bol počítač, ktorý študent pri výučbe používa, 

pripojený k počítačovej sieti, študujúci získavajú učebné materiály na disketách, CD alebo 

DVD nosičoch; 

 on-line vzdelávanie – vyžaduje zapojenie pracovnej stanice do počítačovej siete internetu či 

intranetu, študijné materiály sú distribuované prostredníctvom sieťových komunikačných 

prostriedkov. 

On-line výučbu možno realizovať dvoma spôsobmi: 

 synchrónnou formou – je charakteristická tým, že všetci účastníci môžu komunikovať z 

rôznych miest, ale len v presne stanovenom čase prostredníctvom počítačových konferencií, 

interaktívnej video-komunikácie, ale aj chatovaním, alebo sa realizuje formou bežnej 

učebňovej výučby; 

 asynchrónnou formou – študenti nemusia byť v rovnakom čase na rovnakom mieste, 

neštudujú v rovnakom okamihu, sami si zvolia čas prístupu k vzdelávacím materiálom. 

Asynchrónna výučba je flexibilnejšia, príkladom sú korešpondenčné kurzy, e-mail, diskusné 

skupiny alebo webové stránky (Pomffyová, 2009). 

E-learning podporuje uvedené spôsoby štúdia, ale okrem iného umožňuje aj zdieľanie a využívanie 

firemného intelektuálneho kapitálu a v neposlednom rade celý proces riadenia vzdelávania. 

Záver 

Didaktická výučba, ale aj evalvácia v procese on-line vzdelávania sa proti tradičným metódam 

výučby, kontroly môže javiť ako jednoduchšia. Učitelia majú väčší priestor na vytvorenie viacerých 

a kreatívnejších podnetov k výučbe, rôznych spôsobov hodnotenia a prípravu škály hodnotenia 

väčších skupín študentov. Transfer schopností je možné uskutočniť v prostredí predpokladajúcom 

cieľovú spätnú väzbu. Zvyšuje sa v celosvetovom meradle využívanie veľkého počtu metód 

overovania autenticity výsledkov daného učiaceho sa, v rámci ochrany proti negatívnym vplyvom 
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a okolnostiam (podvody, vírusy a pod.) Pozitíva sú jednoznačné, no nesmieme opomenúť ani 

negatíva tohto procesu. Je však viditeľné, že tento spôsob výučby určite obohatil a obohacuje našu 

spoločnosť. 
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VYUČOVANIE ANGLICKEJ MORFOLÓGIE V BLENDED-LEARNINGOVOM 

PROSTREDÍ 

 

 

TEACHING ENGLISH MORPHOLOGY IN BLENDED-LEARNING ENVIRONMENT 

 

FERENČÍK Milan - KRAJŇÁKOVÁ Diana, SR 

 

 

Abstrakt. Príspevok predkladá návrh kurzu anglickej morfológie určeného pre blended-learningové 

prostredie a informuje o skúsenostiach z jeho implementácie. Anglická morfológia je koncipovaná 

v tradícii systémovo funkčnej gramatiky, v chápaní ktorej jazyk predstavuje inventár výrazových 

prostriedkov, ktorý je používateľom jazyka k dispozícii, spolu s inventármi iných znakových 

systémov, na plnenie ich komunikačných cieľov. Kurz objasňuje fungovanie jazyka a ilustruje ho 

na aktuálnych ukážkach diskurzov z vybraných prostredí spoločenského života. Kurz poskytuje 

študentom nástroj na kritické hodnotenie použití jazyka, čím prispieva k ďalšiemu prehlbovaniu ich 

jazykových kompetencií. 

 

Abstract. The paper presents a proposal of a course of English morphology which is designed for 

the blended-learning environment and reports on the experience with its implementation. English 

morphology is conceived within the tradition of systemic-functional grammar which views 

language as an inventory of resources which language users employ, along with resources from 

other semiotic systems, to meet their communication goals. The course explains the functioning of 

the language and illustrates it up-to-date samples of discourses representing selected areas of social 

life. This course provides students with a tool for critical evaluation of any use of language, 

contributing thus to the deepening of their language skills. 

 

Kľúčové slová: anglická morfológia, systémovo-funkčná gramatika, blended-learning, register 

 

Key words: English morphology, systemic-functional grammar, blended-learning, register 

 

 

Úvod 

Kurz morfológie angličtiny je tradičnou súčasťou jazykového modulu študijných programov 

anglického jazyka. V našom prostredí sa vyučuje tradične v štrukturalistickej paradigme zameranej 

na viac-menej detailný popis systému angličtiny, pričom študenti získavajú znalosti o gramatickom 

systéme angličtiny ako relatívne autonómnej oblasti jazyka izolovaného od ostatných jeho 

komponentov. Tradične je gramatika vysvetľovaná ako zoznam jednotiek s istými vlastnosťami 

a pravidiel na ich používanie. Tento nepochybne prepracovaný a zavedený prístup však dosiahol 

svoje limity, keďže adekvátne nereflektuje na potrebu pripraviť kompetentného študenta angličtiny, 

ktorý pri vyvinutej cudzojazyčnej kompetencii má dostatočné metajazykové zručnosti na to, aby bol 

schopný kritického hodnotenia použití jazyka. Predkladaný kurz morfológie angličtiny koncipovaný  

v systémovo-funkčnej paradigme nemá ambíciu nahradiť tradičné štrukturalistické prístupy jej 

vyučovania, ale je navrhovaný ako ich komplement, keďže sa ukazuje, že má schopnosť nielen 

jazyk popísať a vysvetliť, ale predstavuje hotový nástroj na analýzu použití jazyka ako 

komplexných sociálnych aktov. 
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1 Systémovo-funkčná gramatika  

Systémovo-funkčná gramatika (SFG), ktorá je vplyvná a prepracovaná paradigma jazyka navrhnutá 

a rozpracovaná M. A. K. Hallidayom (1978) v rámci systémovo-funkčnej lingvistiky, chápe jazyk 

ako systém prostriedkov na ´výrobu významu´ (meaning-making), ktorý má v rámci iných 

semiotických systémov centrálne miesto a ktorý je stvárňovaný funkciami, ktoré plní. Halliday 

formuluje tri jazykové makro/metafunkcie: reprezentačná (representational or ideational), ktorá sa 

manifestuje v konceptualizácii (výseku) sveta predkladanej používateľom, interpersonálna 

(interpersonal), ktorá sa realizuje v módoch  pôsobenia používateľa na svoje sociálne prostredie, 

a textová (textual), ktorá organizuje správu s cieľom zabezpečiť jej koherentné spracovanie. SFG 

chápe tieto makrofunkcie ako vzájomne prepojené, fungujúce simultánne a realizujúce sa na 

konšteláciách prostriedkov všetkých rovín jazyka, a to v troch zodpovedajúcich oblastiach, t.j. pole 

(field), vzťah (tenor) a mód (mode), ktoré spolu predstavujú tzv. register. 

Tabuľka 1 Schéma systémovo-funkčnej gramatiky 

SFG ako analytický nástroj bola od svojich začiatkov aplikovaná v rôznych oblastiach používania 

jazyka a iných semiotických systémov a preukázala svoju robustnosť a vitalitu. 

2 Metodologické východiská kurzu: blended learning 

Cieľom kurzu je popri budovaní poznatkovej bázy o systéme a štruktúre anglického jazyka 

(a rozvoji teoretického a metateoretického myslenia) rozvíjať schopnosti študentov používať jazyk 

nielen ako nástroj kritického hodnotenia použití jazyka vo vybraných sférach spoločenského života 

(konverzácia, médiá, technológia), ale aj ako nástroj, ktorý umožňuje efektívne dosahovať vlastné 

komunikačné ciele. Okrem alternatívnej obsahovej (teoreticko-metodologickej) koncepcie je kurz 

inovatívny aj v oblasti priebehu vyučovacieho procesu: je implantovaný do technologicky 

progresívneho prostredia (Moodle) a súčasne využíva postupy ´tradičného´ kontaktného 

vyučovania, čím sa radí do kategórie tzv. blended-learningových kurzov. Dôvodom tohto 

prepojenia je zintenzívniť prácu študentov v čase mimo kontaktných hodín, zefektívniť vyučovací 

proces a zabezpečiť vyššiu kvalitu výsledkov (por. Hardošová, 2012). 

Z obsahu pojmu ´blended learning´ vyplýva, že ide o ´miešanie´ metód učenia sa, a to prezenčnej 

(face-to-face) a dištančnej, pričom dištančná sa realizuje prostredníctvom komunikačných 

prostriedkov založených na používaní počítačových sietí, resp. internetu (por. Rooney, 2003, 

Osguthorpe, Graham, 2003). Samotné učenie sa s podporou internetu označované aj ako e-learning 

je prirodzenou reakciou vzdelávacích inštitúcií na prudký vývoj, rozšírenie a dostupnosť 

informačno-komunikačných technológií (charakteristiky e-learningu uvádzajú Straková, Prčíková, 

Cimermanová, 2004, Cimermanová, 2009, Cimermanová, 2011). V čom spočívajú výhody blended-

learningovej metódy, ktoré môžu rozhodnúť o jej uprednostnení pred ´čistým´ ´e-učením sa´. 

Osguthorpe a Graham (2003) uvádzajú ako dôvody jeho zavedenia bohatstvo pedagogických 

podnetov, prístup k poznatkom, prítomnosť osobného kontaktu, vlastná kontrola nad učením, 

efektívnosť nákladov spätnej kontroly. Krause (2007) podčiarkuje aspekt efektívnosti z dôvodu 

lepšej možnosti manažovania času. Uvedené dôvody prepájajú to najlepšie, čo je v oboch metódach 

prítomné osobitne, konkrétne osobný kontakt (synchrónna komunikácia), autonómna práca v 

metafunkcia register 

reprezentačná konceptualizácia sveta 

a konštruovanie skúsenosti 

téma, oblasť, perspektíva, 

tranzitívna štruktúra vety 

pole 

interpersonálna re-kreácia väzieb a vzťahov rola, status, moc 

modálna štruktúra vety  

vzťah 

textová kontextualizovanie výpovede médium, kanál, iné semiotické 

systémy, tematicko-rematická 

štruktúra vety 

mód 
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prostredí moderných komunikačných technológií (synchrónna a synchrónna komunikácia) 

umožňujúca flexibilnejší časový manažment, učiteľ ako inštruktor a mediátor, zohľadňovanie 

špecifických štýlov učenia sa a pod. (por. Ferenčík, Kostovčík 2012). Napriek pomerne vysokým 

nárokom na inštruktora, a to v štádiu prípravy ako aj samotného manažovania kurzu, uvedené 

výhody majú potenciál optimalizovať klasické (tlačené) a virtuálne (elektronické) zdroje, 

zefektívniť a zatraktívniť vyučovanie, o to viac oblasti (morfológia resp. gramatický systém jazyka) 

stereotypne pokladanej za nekompatibilnú s atraktívnosťou. 

3 Štruktúra kurzu 

Kurz je rozvrhnutý do dvoch semestrov štandardnej dĺžky 13-tich týždňov v lingvistickej zložke 

študijných programov anglického jazyka. Tematická štruktúra prvého semestra, po úvodných 

témach predstavujúcich teoretické východiská kurzu, je postavená primárne na substantíve a jeho 

gramatických kategóriách, a je nasledovná (skúšobná verzia bola odučená v zimnom semestri 

2012/13): 1. Language and meaning, 2. The Structure of English, 3. Units of language structure:  

Word, 4. Units of language structure: Phrase, 5. Experiencing Substantiality: Noun Phrase, 6. 

Experiencing substantiality: Noun and noun categories description, 7. Experiencing substantiality: 

Countability, 8. Experiencing substantiality: Number, 9. Experiencing substantiality: 

Determination, 10. Experiencing substantiality: Case, 11. Experiencing substantiality: Gender, 12. 

Experiencing substantiality: Pronouns, 13. Experiencing qualitativity, circumstantiality and 

relationality: Adjective, Adverb and Prepositional Phrases. Navrhovaný kurz v tejto podobe 

rešpektuje aktuálny model stavby vysokoškolského predmetu a pozostáva z prednáškového 

a seminárneho modulu. 

3.1 Prednáškový modul 

Prednáška uskutočňovaná v klasickej učebni je multimediálnou projekciou obsahu príslušnej témy 

na premietacie plátno, pričom študenti majú prístup k jej tézam v elektronickom prostredí (Moodle) 

vopred. Prednášky tematicky síce podávajú kompletný prehľad klasickej anglickej morfológie, no 

sledujú výraznú funkčno-semiotickú perspektívu, t.j. zdôrazňujú používanie jazyka ako inventára 

prostriedkov na tvorbu významu v procese interpersonálnej komunikácie. Kľúčové experienčné 

procesy (substanciálnosť, kvalitatívnosť, procesuálnosť, okolnostnosť, deiktickosť) sa ilustrujú na 

diskurzoch reprezentujúcich vybrané žánre bežnej spoločenskej praxe, a to na základe ich 

reprezentatívnosti (konverzácia), korešpondencie s bežnou skúsenosťou študenta (hudobný 

videoklip), relevantnosti z hľadiska vývinu informačných zdrojov (Wikipedia) a komunikačných 

technológií (iPad). Významnou súčasťou prednášky je práve registrová analýza diskurzov, v ktorej 

sa výrazový potenciál jazyka komplementárnych semiotických systémov naplno realizuje. 

Ústrednou líniou všetkých prednášok je koncepcia textu ako konštruktu navrstvujúcich sa 

významov (pozri Tab. 1), ktorými používatelia predkladajú svoje perspektívy príslušného výseku 

sveta a ktoré indexujú ich hodnotové systémy a orientácie.  

3.2 Seminárny modul kurzu  

Predkladaný seminárny modul kurzu vytvára priestor na dôkladnú analýzu prednášaných 

teoretických informácií na korpusoch úloh a cvičení. Tradičná metóda seminárnej časti kurzu 

založená na doma vyplnených zadaniach vytvorených so zámerom motivovať študentov k následnej 

diskusii problematiky počas seminárnych hodín sa javila ako málo efektívna, keďže 

vplyvom časových limitov, náročnosti a rozsahu tém kurzu sa semináre obmedzili na mechanickú 

kontrolu zadaní so sporadickou aktivitou študentov bez skúmania širších súvislostí, dopadu, či 

rozvíjania kritického myslenia, ale hlavne k absencii hlbšej diskusie k problematike. Zapojenie 

študentov do riešenia úloh v čo najväčšej miere, ako aj zefektívnenie rozdelenia času venovaného 

štúdiu doma a počas seminárov sa preto stalo naším primárnym cieľom pri hľadaní nového 

vhodného didaktického prístupu. So zámerom dosiahnutia spomínaného cieľa sme navrhli štruktúru 



Prešov, 3. – 7.6.2013 

Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013 

 

 

89 

 

seminárnych aktivít využívajúcich princípy kombinovanej metódy blended-learning podporujúcich 

multimediálny charakter prednášok. Tradičný prístup výučby doma vyplnených zadaní sme 

obohatili o e-learningové prostredie využívajúce softvérový systém Moodle. Prvotná fáza tvorby 

seminárnej časti kurzu vyžadovala selekciu vhodných typov aktivít zabezpečujúcich študentom 

dôkladné teoretické porozumenie a dostatočné praktické precvičenie vyučovanej problematiky 

súčasne. 

Vybrané zadania úloh kopírujú tematickú štruktúru prednášok, ktoré poskytujú študentom 

kompletný teoretický základ potrebný na ich úspešné zvládnutie. Seminárna časť kurzu teda 

aplikuje a ďalej rozpracúva prednášanú teóriu v praxi, a následne podnecuje študentov 

k samostatnej analýze vybraných diskurzov na základe získaných poznatkov. 

Študent má po splnení základnej podmienky, registrácie pod vlastným menom na portál Moodle, 

k dispozícii prehľad tematicky naplánovaných aktivít na celý semester. Každý týždeň semestra (0), 

s výnimkou prvého, úvodného seminára, ktorý obsahuje základné informácie o kurze a sylabus, je 

rozdelený do troch častí (pozri Obr. 1). Prvú časť tvorí „reading“ (1) - študijný materiál 

prezentovaný na prednáškach. Druhá časť je tvorená „online“ cvičeniami (2), na ktorých študenti 

pracujú v e-learningovom prostredí. Poslednú tretiu časť tvoria „offline“ cvičenia (3), ktoré študenti 

vypĺňajú doma (a ktoré zastupujú ´tradičný´ model výuky disciplíny). 

 

Obrázok 1 Ukážka rozdelenia jedného týždňa semestra na portáli Moodle 

 

Navyše, v rámci „online“ cvičení študenti pracujú na dvoch typoch úloh, a to s viazanou 

odpoveďou, teda s výberom jednej správnej možnosti v tzv. kvízoch, ktoré im poskytujú okamžitú 

spätnú väzbu v podobe dosiahnutého výsledku, t.j. počtu bodov (pozri Obr. 2).  

 

Obrázok 2 Ukážka „online“ cvičenia s viazanou odpoveďou 

Druhým typom sú úlohy s otvorenou odpoveďou, pri ktorých študenti objasňujú alebo interpretujú 

lingvistické javy pomocou získaných poznatkov na prednáškach a prostredníctvom učebných 

materiálov (pozri Obr. 3). 
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Obrázok 3 Ukážka „online“ úlohy s otvorenou odpoveďou 

 

Ihneď po vyplnení „online“ úloh s otvorenou odpoveďou nie je študentom k dispozícii iba 

zhodnotenie správnosti, prípadne nesprávnosti výsledku, ale aj celkový postup riešenia danej úlohy, 

vysvetlenie dôvodu jej správnosti ako aj typy nesprávnych úloh, ktoré sú očakávané na základe 

skúsenosti s výukou kurzu morfológie z minulosti (pozri Obr. 4). Tento typ spätnej väzby viditeľne 

prispieva k úspore času na seminárnych hodinách, ktorý môže inštruktor venovať zložitejším 

problémom. 

 

Obrázok 4 Ukážka spätnej väzby k úlohám s otvorenou odpoveďou 

 

Tradičný prístup zastúpený „offline“ cvičeniami je ponechaný v novej kombinovanej didaktickej 

metóde blended-learningu z dôvodu zložitej realizácie niektorých typov aktivít v elektronickej 

podobe, ktoré sú nevyhnutné na kontaktných hodinách, ako napr. stromové diagramy, a z dôvodu 

iných typov zadaní, ktoré predpokladajú vytvorenie podnetných diskusií. 

Po prvom roku ostrej prevádzky kurzu Morfológie môžeme zhodnotiť výhody elektronického 

vzdelávacieho prostredia, ktoré poskytuje inštruktorovi priestor na preskúmanie odpovedí 

a navrhovaných riešení študentov, ktoré odhaľujú neočakávané ťažkosti s určitými druhmi aktivít, 

prípadne pochopením zadaní úloh. Tento typ spätnej väzby prostredníctvom odpovedí študentov 

nám umožňuje neustále zdokonaľovanie prevádzky kurzu v elektronickom prostredí Moodle. 

Pripomíname, že v klasickom vyučovacom prostredí by takéto preskúmanie spôsobov riešenia úloh 

študentmi nebolo možné. V neposlednom rade vyučujúci ako aj študent môže sledovať aktivitu a 

progres počas celého semestra. 

K zásadnej zmene prišlo po testovacej prevádzke v rámci „online“ aktivít, pri ktorých sme 

navrhovali nevykonávať hodnotenie na báze predpokladu, že takto dosiahneme relevantnú spätnú 

väzbu a že prípadné hodnotenie by mohlo študentov podnecovať k riešeniam nepoctivým 

spôsobom. Absencia hodnotenia „online“ cvičení však naopak demotivovala študentov 

k systematickej príprave v prostredí Moodle. Preto sme v prvom roku ostrej prevádzky zaviedli 

manuálne hodnotenie týchto úloh ako súčasť aktivity študentov na kurze. Táto zmena sa stretla 

nielen s pozitívnou odozvou na strane vyučujúceho, ale hlavne na strane študentov, ktorí ocenili 

rozšírenú spätnú väzbu s komentármi cielenými na ich konkrétnu odpoveď.  Uvedená zmena teda 

naznačuje, že osobný kontakt klasického vyučovacieho prostredia študenti stále požadujú, či už na 

rozanalyzovanie problematických „online“ cvičení, ale najmä, v prvých rokoch ostrej prevádzky, na 

skvalitnenie kurzu v kombinovanej výuke blended-learning. 
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Záver 

Zámerom autorov kurzu je pripraviť inovatívne, efektívne, atraktívne, ale aj náročné výukové 

prostredie, a to z hľadiska obsahu, teoretického ukotvenia a analytického  nástroja (systémovo-

funkčná gramatika), aktuálnosti ilustračného materiálu a progresívnej metódy vyučovania. Naším 

konečným cieľom je, popri predložení štruktúry anglickej gramatiky v komplexnosti jej fungovania, 

ponúknuť nástroj a postup na identifikovanie komunikačných cieľov účastníkov komunikácie, 

hodnôt a presvedčení zakódovaných v diskurzoch, ktorými konštruujú svoje videnie sveta, a tým 

prispieť k budovaniu kritického myslenia študentov a k ich výchove smerom k emancipovanému 

občianstvu.   
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APLIKÁCIA  IT V ODBORNOM CUDZOJAZYČNOM TEXTE 

 

 

IT APPLICATION IN FOREIGN LANGUAGE TECHNICAL TEXT 

 

GLUCHMANOVÁ Marta, SR 

 

 

Abstrakt. Autorka zdôrazňuje efektívne využívanie komunikačných nástrojov vo vyučovaní 

odborného cudzojazyčného textu. Poukazuje na aplikáciu informačných technológií v rámci 

cudzojazyčnej prípravy študentov na budúce povolanie na Fakulte výrobných technológií 

v Prešove, kde v rámci projektu Aplikácia e-learningu vo výučbe cudzích jazykov je stanovená 

a vypracovaná koncepcie vyučovania cudzieho jazyka s dôrazom na implementáciu Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky (anglický, nemecký a ruský).  

 

Abstract. The author deals with the effective using of communicative tools in foreign language 

technical text teaching. She emphasizes application of information technologies within the foreign 

language development of the Faculty of Manufacturing Technologies students for their future jobs. 

The conception of foreign language teaching with stress for implementation of Common European 

Framework of Reference for Languages (English, German, Russian) is prepared. 

 

Kľúčové slová: e-learning, odborný text, cudzí jazyk 

 

Key words: e-learning, technical text, foreign language 

 

 

Úvod 

Pri uskutočňovaní výučby cudzieho jazyka pomocou informačných komunikačných technológií 

treba mať na mysli najmä kladný prínos počas celkového vysokoškolského štúdia, ktoré nadväzuje 

na poznatky o danej problematike zo strednej školy. Z toho dôvodu e-learning chápem ako 

používanie technológie na tvorbu, výber, administráciu, podporu a obohatenie jazykového 

vzdelávania. Rast využívania internetu s jeho schopnosťou zabezpečiť trvalý prístup k účinnému a 

efektívnemu vzdelávaniu vytvárajú priestor nielen pre osobné, ale aj profesionálne vzdelávanie s 

vlastným tempom. Jeho prínos spočíva aj v tom, že poskytnú jasný a zrozumiteľný študijný materiál 

s aktuálnym a relevantným obsahom. Daná forma štúdia je možná z akéhokoľvek miesta, kde sa 

učiaci nachádza. Možnosť efektívnejšie využívať IT v procese elektronického cudzojazyčného 

vzdelávania znamená možnosť kedykoľvek študovať cez internet a reálne hodnotiť, prispôsobiť 

študijnú náplň aj úroveň požiadaviek. Študenti prostredníctvom diskusného fóra a rozoberaním 

aktuálnych technických odborných tém a problémov, ktoré rezonujú v oblasti nových technológií v 

rámci vedeckého výskumu, majú možnosť naučiť sa racionálne myslieť a uvažovať. Vytvárajú a 

formujú vlastné názory na danú problematiku, používajú argumenty pri ich obhajobe, učia sa 

počúvať druhú stranu a konštruktívne sa zapájať do diskusie. Domnievam sa, že zvlášť technicky 

orientovaných študentov takáto forma štúdia viac zaujíma a rozvíja to ich vlastný spôsob 

uvažovania. Na vyučovacej hodine sa tak mení pozícia učiteľa cudzieho jazyka v skupine, z 

autoritatívneho učiteľa sa stáva facilitátor a iniciátor diskusie, pozorovateľ a konštruktívny poradca, 

pretože autorita učiteľa môže byť niekedy prekážkou pri učení. E-learning efektívne využíva 

komunikačné nástroje aj vo vyučovaní odborného cudzojazyčného študijného materiálu, čoho 

výsledkom by mala byť aj vyššia kvalita poskytovaného vzdelávania. Realizácia takejto výučby 



Prešov, 3. – 7.6.2013 

Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013 

 

 

93 

 

cudzích jazykov je v takomto smere podstatným prínosom, keďže predstavuje aj reálnu cestu k 

zvýšeniu počítačovej gramotnosti študentov, čo je potrebné k zavedeniu elektronického vzdelávania 

cez internet. Pripravia sa tak študenti, ktorí budú schopní využívať internet ako prostriedok 

samovzdelávania. Vedľajším, ale nie menej podstatným prínosom by malo byť, že získané 

vedomosti budú môcť študenti uplatniť aj v profesijnej praxi, napríklad na získavanie odborných 

informácií v cudzom jazyku prostredníctvom internetu a iných IT. Konkrétne sa tak zabezpečí 

dostatok vedomostí o e-learningu pre účastníkov - študentov využívajúcich túto formu ako 

doplnkové vyučovanie odborného technického cudzieho jazyka. 

1 Kompetencie učiteľov cudzích jazykov 

Kompetencie učiteľov cudzích jazykov aplikovať informačné a komunikačné technológie formujú 

na základe osobnej a praktickej skúsenosti, pričom sa realizuje v praxi. Takáto kompetencia sa 

kvalitatívne mení podľa stupňa osvojenia v procese celoživotného vzdelávania. Je dynamická a 

rozvinutá na rôznej úrovni, a tak ju možno počas procesu osvojovania len predpokladať, pričom je 

výsledkom akéhokoľvek vzdelávania. Okrem toho učitelia cudzích jazykov disponujú aj jazykovou 

kompetenciou, ktorá veľmi významne ovplyvňuje efektívnosť vyučovacej hodiny v cudzom jazyku. 

Z toho dôvodu domnievam sa, že v súčasnosti nezanedbateľnú úlohu zohráva aj zručnosť ovládať 

spomínané technológie. Znamená to mať digitálnu kompetenciu s cieľom naďalej ju rozvíjať aj 

u vysokoškolských študentov, ktorí by mali mať znalosti a schopnosti z predošlého štúdia na 

základnej a strednej škole, čím rozvíjame ich samostatnosť, autonómne učenie a znalosti práce s 

autentickým materiálom. Z toho vyplýva, že aj učiteľ cudzieho jazyka by mal rozumieť 

spomínaným technológiám a vybrať vhodný materiál pre rozvíjanie napríklad práce s odborným 

textom. Ovládanie digitálnej kompetencie umožňuje učiteľovi cudzieho jazyka jej kritické 

používanie na hodinách cudzieho jazyka s cieľom podporiť rozvíjanie digitálnej kompetencie aj u 

študentov. No zároveň netreba zabúdať na skutočnosť, keď aj učiteľ by si mal uvedomiť, že 

informačné komunikačné technológie majú svoje obmedzenia, ale podporujú komunikáciu a 

prostredníctvom nej výmenu informácií a nápadov. Efektívnym využívaním informačných 

komunikačných technológií je možné docieliť správne volenými cieľmi a výstupmi. V 

cudzojazyčnom vyučovaní preto umožňujú rozvíjať čítanie s porozumením, prehlbovať slovnú 

zásobu i gramatické učivo a pri práci na projektoch aj tímovú prácu. Takým spôsobom možno u 

študentov rozvíjať aj vzťah k druhým, k ich názorom a návrhom riešení; študenti by sa mali naučiť 

rešpektovať iný názor, naučia sa navzájom počúvať [1].  

V súvislostí s tým by som chcela upozorniť na špecifiká cudzojazyčnej výučby so zreteľom na 

všeobecné kompetencie. Za všeobecné kompetencie považujeme tie, ktoré nie sú charakteristické 

pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových. Medzi ne môžeme zaradiť 

napríklad: vedome získanie nových vedomostí a zručností, opakovanie osvojených vedomostí a 

zručností, uvedomovanie si stratégie učenia sa, pochopenie potreby vzdelávania v cudzom jazyku, 

dopĺňanie si vedomosti a rozvíjanie rečových zručnosti, ich prepájanie so skôr nadobudnutými a 

aktívne využívanie pre ďalší rozvoj. Nemenej dôležité sú aj tie, ktoré kriticky hodnotia svoj pokrok, 

prijímajú spätnú väzbu a uvedomujú si svoje možnosti pre ďalší progres v cudzom jazyku, 

udržiavajú si pozornosť a motiváciu pri plnení úloh, porozumejú zadaniu a cieľu úlohy, vedia 

účinne spolupracovať v skupinách, dvojiciach, či tíme, pričom v hojnej miere vedia využívať 

dostupné materiály a informačné komunikačné technológie pri samostatnom štúdiu. 

2 Aplikácia e-learningu v odbornom cudzojazyčnom texte 

Informačné a komunikačné technológie využívame aj v rámci cudzojazyčnej prípravy študentov na 

budúce povolanie na Fakulte výrobných technológií v Prešove. V rámci projektu Aplikácia e-

learningu vo výučbe cudzích jazykov sa nám doteraz podarilo stanoviť a vypracovať koncepciu 

vyučovania cudzieho jazyka, pričom dôraz sme kládli na implementáciu Spoločného európskeho 
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referenčného rámca pre cudzie jazyky (anglický, nemecký a ruský) [2].  Zamerali sme sa na výučbu  

odborného technického cudzieho jazyka s možnosťou využitia e- learningu ako doplnkovej formy v 

rámci kvalitatívne novej formy zmiešaného alebo hybridného vyučovania. Pripravovaný študijný 

materiál bude plniť doplnkovú formu výučby. Z toho dôvodu okrem tradičnej prezenčnej formy 

vyučovania predpokladáme aj samostatnú prácu študentov, napríklad hľadaním potrebných 

informácií na internete, prípadne online vyučovanie, v ktorom rátame vzájomnú spoluprácu učiteľa 

a študenta v online režime. Rozhodli sme sa pre takýto model zmiešaného vyučovania, lebo bežne 

sa využíva vo svete, a existujú štatistiky, podľa ktorých väčšiu šancu zamestnať sa majú práve 

absolventi zmiešaných foriem štúdia, pretože sú schopní samostatne a kontinuálne sa vzdelávať. 

V rámci stanovenej koncepcie e-learningového vzdelávania ako súčasti zmiešaného vyučovania 

treba celý proces postupne riadiť, aby bolo naozaj efektívne a spĺňalo svoj cieľ. Konkrétne pôjde 

napríklad o také činnosti ako plánovanie priebehu danej formy štúdia, príprava a vkladanie 

študijných materiálov, evidencia dosiahnutých výsledkov, komunikácia medzi účastníkmi 

vzdelávacieho procesu a podobne. V tejto súvislosti sa riešitelia grantovej úlohy stretli s 

jednotlivými zástupcami za akreditované študijné odbory a programy na Fakulte výrobných 

technológií, ktorých účelom a cieľom bolo zistiť na základe vzájomných poznatkov z výučby 

odborných predmetov a výučby jazykov, aké odborné témy a okruhy by bolo najvhodnejšie vybrať 

a spracovať pre danú doplnkovú formu výučby pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. 

Vychádzali sme pritom z potreby ich budúceho kariérneho rastu a možnosti uplatnenia sa na 

domácom a zahraničnom trhu práce. 

K doterajším dôležitým výsledkom dosiahnutým pri riešení projektu za uplynulé obdobie patrí 

napríklad to, že koncepciu sme založili na novej metodike orientovanej na získanie jazykových 

zručností v rámci technického odborného jazyka tak, aby zohľadňovala najmodernejšie metódy 

výučby cudzích jazykov [3]. V rámci metodiky sme sa sústredili na čítanie a porozumenie 

odborného textu a následne prostredníctvom vhodných cvičení - cvičenia na porozumenie, 

reprodukciu, reproduktívno - produktívne cvičenia, ako aj cvičenia na rozvíjanie voľného 

vyjadrovania – snažíme sa dosiahnuť, aby študent pochopil a vedel pracovať s daným 

cudzojazyčným odborným textom. Zároveň sme si vytýčili učebné stratégie v používaní odborného 

technického jazyka, ku ktorým môžeme zaradiť najmä priame (kognitívne) stratégie - napr. 

pamäťové stratégie, stratégie na jazykové spracovanie; ďalej nepriame učebné stratégie - stratégie 

na reguláciu vlastného učenia, afektívne učebné stratégie, sociálne učebné stratégie a stratégie 

používania jazyka. Cieľom takej metodiky je formovať u študentov návyk samostatne plánovať a 

organizovať svoju činnosť s orientáciou na konečný výsledok. Študent sa učí robiť rozhodnutia a 

niesť za svoj výber aj zodpovednosť. Formujú sa pri tom počítačové zručnosti, zručnosti spojené s 

hľadaním, selektovaním a analyzovaním informácií, t.j. kreujú sa potrebné rečové a sociokultúrne 

kompetencie. Je teda očividné, že takýto model zmiešanej výučby zapadá do koncepcie 

modernizácie vzdelávania. Zároveň sme začali zhromažďovať študijný materiál, konkrétne vhodné 

odborné cudzojazyčné texty týkajúce sa problematiky jednotlivých študijných programov na 

Fakulte výrobných technológií.  

V nasledujúcom období sa budeme ďalej zameriavať na metodiku a prípravu študijných materiálov. 

V uvedenom plánovanom časovom horizonte zhromaždené cudzojazyčné odborné texty 

vyselektujeme. Pripravený študijný materiál najprv spracujeme v tlačenej podobe, prípadne neskôr 

na CD nosičoch a USB. Postupne začneme prípravné práce na realizáciu internetového modulu 

výučby. Neskôr pripravíme cudzojazyčné odborné texty (anglické, nemecké, ruské) a cvičenia na 

otestovanie jazykových vedomostí a zručností v používaní odborných cudzojazyčných textov. 

V rámci technickej realizácie a výučby vyučujúce cudzích jazykov spoločne s odborníkmi na 

technickú realizáciu projektu budú intenzívne spolupracovať a prakticky využívať e-learning ako 

metódu zmiešaného vyučovania v rámci doplnkovej formy výučby cudzích jazykov na Fakulte 

výrobných technológií. Na dosiahnutie jednotlivých úloh a cieľov v nasledujúcom období riešenia 
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spomínaného projektu poslúžia čiastkové kroky: pokračovanie v zhromažďovaní odborného 

cudzojazyčného študijného materiálu pre jednotlivé študijné programy na Fakulte výrobných 

technológií; vzájomná konzultácia vyučujúcich a následná selekcia najvhodnejších textov; 

zaškolenie odborníkov v práci ako správne využívať platformu Moodle; postupné zaškolenie 

vyučujúcich cudzích jazykov v správnom narábaní s novou platformou; odborníci na technickú 

realizáciu odborných cudzojazyčných textov uskutočnia praktické kroky k zapracovaniu vybraných 

textov na platformu; testovanie využívania platformy Moodle pre potreby vyučovacieho procesu 

[4]. 

Záver 

V doterajšom realizovanom výstupe sme zosumarizovali požiadavky jednotlivých odborných 

katedier Fakulty výrobných technológií a na ich základe sme sa dohodli na štruktúre jednotlivých 

predmetov. Začali sme pripravovať metodiku výučby predmetov s využitím moderných 

didaktických obsahov, v čom budeme pokračovať aj v nasledujúcom období  realizácie projektu, 

prípadne upravovať, ak si to vyžiada konkrétna realizácia pri jednotlivých čiastkových krokoch. 

Vyučujúce cudzích jazykov konzultovali danú problematiku s vyučujúcimi odborných predmetov z 

jednotlivých odborných katedier na Fakulte výrobných technológií. Vyučujúce cudzích jazykov 

(anglického, nemeckého a ruského) okrem koncepcie pracovali aj na vhodnej metodike, ktorá by 

slúžila na splnenie cieľov projektu. Vzhľadom na vybrané okruhy a témy cudzojazyčných 

odborných textov, na ktorých sa dohodli so zástupcami odborných katedier, budú sa im venovať 

v neskoršom období realizácie projektu. Správna metodika spočíva predovšetkým na výbere a 

vhodnosti učebných stratégií a stratégií používania jazyka, ako aj v typológií cvičení pre 

komunikatívne vyučovanie odborného technického jazyka.  

 

Príspevok vznikol v rámci riešenia  projektu KEGA 013TUKE-4/2012 Aplikácia e-learningu vo 

výučbe cudzích jazykov na Fakulte výrobných technológií. 
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POTREBA ŚTÚDIA CUDZIEHO JAZYKA V UNIVERZITNOM VZDELÁVANÍ 
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Abstrakt. Príspevok prezentuje benefity, ktoré budú poskytnuté študentom Technickej univerzity a 

Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove. V súčasnosti, v čase svetovej globalizácie 

nielen spoločností, ale aj univerzity musia zápasiť o klientov. V snahe získať prestíž, rešpekt a viac 

študentov aj slovenské univerzity musia zmeniť ponuky vzdelávania, ktoré by mali byť 

prispôsobené novým profilom aj u technicky orientovaných študentov a zároveň naučiť ich 

zručnosti a kompetencie potrebné v budúcej kariére a zamestnaní. 

 

Abstract. My contribution will present the benefits which our project will bring to students of the 

Technical University and the Faculty of Manufacturing Technologies in Prešov. Nowadays in 

globalised world also universities not only companies have to fight for clients. To gain prestige, 

respect and more of enrolled students the universities in Slovakia have to change their educational 

offerings, which should be tailored to a new profiles of technically oriented students and should 

teach them the skills and competences needed in their future career and job.  

 

Kľúčové slová: technický text, Moodle, zmiešané vyučovanie 

 

Key words: technical text, Moodle, blended learning 

 

 

Introduction 

In accordance with priorities for universities of higher education, studies are supposed to promote 

skills, i.e. to teach university students how to learn and prepare them for their future career and 

work, but not as part of a single profession, but to equip them with employability. To meet the 

needs of university education and the professional market the Technical University of Kosice, 

Department of Humanities decided to start a new e-learning project. The implementation of modern 

technologies and the quality improvement of teaching in the study branches and programmes at the 

Faculty of Manufacturing Technologies in Prešov is the main aim of the project “Application of E-

learning in Foreign Language Teaching at the Faculty of Manufacturing Technologies”. The 

project is intended on support of educational pedagogical models, new technologies as well as new 

forms and methods. E-learning will be applied by both full-time and part-time undergraduates 

within the compulsory subject Foreign Language - English, German, Russian (Bachelor’s study 

programme) and optional subject Foreign Language in Technical Practice - English, German, 

Russian (Engineer’s study programme) as the additional study form [1].   

It was an unknown path especially for some students, who were only accustomed to e-courses 

taking advantage of web technology. Nevertheless, the fear of change and the unknown is overcome 

by future benefits. We supposed to start with realisation that the best and fastest way to improve the 

quality of our course is to take advantages of new technologies; the tools and competences which 

are used by our students in their everyday life. In this connection Mason (2008), point out “at least 

some of these people are looking for the opportunity to use some of these technology applications 

in the part of their lives related to education and study [2].” The contents of study material within 
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special technical language can be implemented for the other undergraduates of Technical University 

with the similar technical orientation, study branches and programmes, eventually by another 

potential interested persons. This project is directed to perform cognitive operations (knowledge, 

capabilities, skills and habits) within new educational programmes which can be applied in 

scientific research or in professional international cooperation. I state, there can appear doubts if in 

a formal technical education teachers should be allowed to experiment with their students using the 

technological applications. In spite of the fact, stagnation and no change in teacher’s attitudes and 

opinions do not bring good results.  So it is important to overcome fear and move into the 21st 

century quality teaching and learning. 

1 Project setting and goals 

Due to the innovative form of e-learning based on the use of Moodle educational platform on the 

one hand, and the latest trends in foreign language teaching, the project constituted an attempt to 

meet the demand university education face nowadays. Teachers are expected that they should help 

students acquire the skill of obtaining information with the use of new technologies. The project 

places stress on active roles of students in the foreign language teaching and learning process. Our 

course will focus on the development of self-education ability. It involves independent obtaining, 

processing and selecting information, cooperation within web community, and in this way 

promoted the acquisition of skills needed in the lifelong developing and learning process. 

Moreover, the course will advocate for the usage of such teaching methods which would develop 

students’ critical thinking and their independence. The course will adapt to the needs of a new 

profile of technically oriented students, within their study branches and new study programmes. 

Independent seeking and expanding knowledge will be promoted by using of various forms of 

instruction boosts internal motivation of students. In accordance with priorities for university 

education, studies are supposed to promote transferable skills of all users of the course.  

For this purpose Moodle Learning Management System (LMS) has been adopted by the Technical 

University of Košice (Slovakia) as one of the e-learning platforms. Moodle is an open source LMS 

and has become very popular among teachers at the Faculties as a tool for creating online dynamic 

web sites for their students. I suppose that the Faculty of Manufacturing Technologies will be 

successful with using Moodle in foreign language teaching to deliver online languages courses and 

to supplement traditional face-to-face classes (known as blended learning). Moreover, Moodle 

offers a wide variety of tools that can make language course delivery more effective. It provides an 

easy way to upload and share materials, hold online discussions, give quizzes and surveys, and 

record grades. The term blended learning can be applied to a very broad range of language teaching 

and learning situations. It can be commonly applied to a language course where all the learners 

meet with the teacher in a face-to-face class, but in which the foreign language course includes a 

parallel self-study component such as a CD-ROM or access to web based materials. Use of these 

elements may be optional. It means that blended learning opportunities incorporate both face-to-

face and online learning opportunities. The degree to which online learning takes place, and the way 

it is integrated into the teacher’s plan, can vary across the faculties and the departments. The 

strategy of blending online learning with university-based instruction is often utilized to 

accommodate students’ diverse learning styles and to enable them to work before or after school in 

ways that are not possible with full-time conventional classroom instruction. I suppose that online 

foreign language teaching and learning has the potential to improve educational productivity by 

accelerating the rate of teaching and learning, taking advantage of teaching and learning time 

outside of school hours, reducing the cost of instructional materials, and better utilizing teacher’s 

time. 

Application of e-learning in foreign language teaching course for full-time as well as part-time 

students project started to developed at the Technical University of Kosice, Faculty of 
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Manufacturing Technologies. This course will be developed with the additional technical material 

for university students within their study programmes. Students will make a few exercises within 

one topic, which include reading, listening, vocabulary and grammar. Some topics include an open 

written task, which will be evaluated by a foreign language teacher. Course participants and the 

teacher can communicate via emails. The course contents will be available for technically oriented 

students. The aim of our course will be to prepare university students for proficient use of English 

in accordance with Common European Framework of Reference for Languages [3].   

We suppose that our students should then develop their self-discipline and habits of independent 

work on the foreign language; develop their abilities to learn thanks to integrating formal (regular 

work and contents uploaded at the Moodle platform), informal foreign language learning outside 

the classroom and learning beyond the control of a teacher (projects, blogs, webquests, case studies, 

etc.); develop their abilities to cope in the future career and work, academic and other official and 

formal environments. Later they will be able to expand knowledge of cultural diversity in academic 

and professional environment, develop receptive and productive linguistic experiences and skills; 

develop the abilities to make logical, correct and convincing oral and written statements, linguistic 

and communication related competences as well as vocabulary and foreign language functions in 

the scope of thematic areas related to various aspects of their everyday and professional life. 

I would like to present some practical activities which are included in our project. One of them is 

authentic text gap-fill. The aim of this exercise is to create a gap-fill exercise using an authentic 

technical text from the web. Used technology is search engine and word processor. I state that it is 

very straightforward to find a suitable technical text on the web, copy it into a word-processor 

document, then remove words to create a gap-fill exercise. This activity works best if you have 

previously created and used similar technical material with the students so that they are familiar 

with the concept. Next activities are news reports. The main aim of the mentioned activity is to 

listen to a news on a relevant (mainly science and technology) topics. The students have to use 

search engine and media player. For this activity we recommend the BBC’s news website [4]. It 

provides access to an extensive archive of video clips from BBC news programmes. All the reports 

are by native speakers. The activity works well with Science and Technology English students. The 

search criteria could then be as simple as “car industry” or “oil industry”. It is necessary to 

introduce to students the BBC news website by clicking on a watch link to demonstrate the video 

clips. The students will work better if you will explain them about the video- clip archive. They 

have to have enough time to listen, and if necessary, take notes. For successful operation remind to 

students that they can pause the report and go back and listen to parts again if necessary. Using 

internet we can see that a wide range of electronic foreign language-teaching technical materials are 

available to the teachers. Technical materials for the classroom can be downloaded from the web 

and carried into the access to a computer with an internet connection. Yet others can be accessed 

from CD-ROMs. This range of electronic material available to today’s foreign language teacher is 

frequently referred to as blended learning [5]. 

I emphasize that combining technology and course book support is very useful for students. 

Nowadays, the course book is just one component in a suite of material, which may include both 

CD-ROMs and online exercises. Selecting the best mix of materials for a course is an increasingly 

important part of the teacher’s role. Recently, the range and variety of support material offered by 

publishing companies has grown tremendously. One particular product, the Macmillan English 

Campus, offers existing ways of integrating online material into courses, as a complement to paper-

based technical material or an alternative. Some teachers can also create their own interactive 

materials. Creating own interactive technical materials presents further opportunities. Teachers can 

create the exercises that fit closely with the technical topic they are teaching. The ease with which 
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exercises can be created means that you can use lists of vocabulary or feedback on students 

mistakes that results from a lesson and turn them into exercises in a very short time [6].  

It can be stated that teachers and students created a Virtual Learning Environment that is not only 

friendly to its users but also the one that builds on their characteristics, their learning habits, prior 

knowledge, learning paths and feelings. What is also important, we concentrated not just on high 

quality content of the topics but first and foremost on developing teaching and learning techniques, 

which helped students improve linguistic competences, transferable skills, etc. I state that learning a 

foreign language in the distance mode helps students to become more autonomous.  In our foreign 

language e-courses (English, German and Russian) we attempted to train students to be more 

independent through providing them with rich repertoire of foreign language activities [7]. It is the 

reason why we will place so much emphasis on their active involvement in the course content 

preparation and delivery. We try to create not only independent thinkers and learners but also 

interdependent ones; the ones that rely on one another in their work and by doing so become more 

responsible and mature learners. 

Conclusion 

Using the innovative form, the gap between outdated and current foreign language technical 

materials and resources could be bridged, with the new up-to-date content arousing a lot of interest 

among the university students. The students found the application of the latest technological 

achievements extremely appealing and practical, because it is the language and form they will 

encounter and use in their future career and everyday life. Those students who want to share their 

passions and views could do it freely without the fear of ruining the class teaching and learning and 

upsetting the teacher. There is little doubt that in nowadays world openness, curiosity, the pursuit of 

knowledge, the joy of learning, the acceptance of change and the ability to critically assess the 

incoming information are of utmost importance.  

In a blend approach, we would separate the role of the teacher and the role of the technology. A 

blended approach sees the role of teacher and technology as complementary. Artificial intelligence 

is not yet sufficiently developed to cope with real-world interactions in any but predictable 

exchanges, and there is no danger of it replacing the foreign language teacher. In conclusion, we 

have seen that the term blended learning can have a range of meanings. We have defined it as 

referring to a language course which combines a F2F (face-to-face) classroom component with an 

appropriate use of technology. We have suggested that the technology can be integrated into the 

language lessons, or be used by learners outside the classroom for further practice, and to 

complement the taught element of the course. 

This paper is supported by KEGA, contract No. 013TUKE-4/2012 „Application of E-learning in 

Foreign Language Teaching at the Faculty of Manufacturing Technologies.“ 
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INTERAKTÍVNA VÝUČBA CUDZÍCH JAZYKOV PRE BUDÚCICH ZDRAVOTNÍKOV  

 

 

INTERACTIVE LANGUAGE LEARNING FOR FUTURE HEALTH CARE 

PROFESSIONALS 

 

HORŇÁKOVÁ Anna, SR 

 

 

Abstrakt. V príspevku prezentujeme výhody interaktívneho jazykového vzdelávania v rámci 

vedecko-výskumného projektu KEGA (č. 049PU-4/2012 s názvom "Implementácia moderných 

technológií do výučby odborného cudzieho jazyka"). Modernizácia a skvalitnenie výučby cudzích 

jazykov prispeje k efektívnejšiemu  prepojeniu teórie s praxou a lepšiemu uplatneniu absolventov 

FZO PU v Prešove na trhu práce. 

 

Abstract. In this paper we present the advantages of interactive language learning in the framework 

of scientific research project KEGA (No. 049PU-4/2012 titled "Implementation of modern 

technologies in professional foreign language teaching"). Modernization and improvement of 

foreign language contributes to a more efficient linking theory with practice and better job 

opportunities for university graduates in the labor market. 

 

Kľúčové slová: interaktívna výučba, cudzí jazyk, interaktívna tabuľa, teória, prax, vzdelávanie. 

 

Key words: interactive teaching, foreign language, interactive whiteboard, theory, practice, 

education. 

 

 

1 Interaktívne učenie 

S rýchlym rozvojom informačných a komunikačných technológií súvisí aj nutnosť ich začlenenia 

do vzdelávacieho procesu cudzích jazykov v kombinácii s digitálnym učením. Kvalita vzdelávania 

v cudzích jazykoch v súčasnej dobe je nemysliteľná bez použitia informačných a komunikačných 

technológií, ktoré umožňujú nielen okamžitý prístup k vzdelaniu, ale tiež odstraňujú obmedzený 

priestor a čas. Slovo interaktívny znamená "s okamžitou odpoveďou." Interaktívne učenie podľa 

tímu írskych autorov (2012) umožňuje používať interaktívnu komunikáciu cez internet, interaktívne 

tabule, e-learningové programy, programy videokonferencií, audio a video nahrávky, tiež využitím 

ICQ (klient-server). Toto všetko je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou moderného vzdelávania. 

1.1 Kľúčové kompetencie 

Dostupnosť, užívateľský komfort a široké možnosti využitia digitálnych technológií predurčujú 

interaktívnu výučbu ako strategický nástroj komunikácie, vyhľadávania, spracovania a prezentácie 

informácií (Kireš, 2012). Objem, zložitosť, iná forma spracovania dostupných informácií si budú 

vyžadovať  čoraz viac rôzne nové spôsoby učenia, identifikovať nové ciele, rovnako ako v oblasti 

vzdelávania v odborných predmetoch, tak aj v cudzích jazykoch. Pre aktuálne IKT zdroje, ako je 

internet, bezdrôtové zariadenie, pamäťové médiá, virtuálne priestory, navigačné zariadenia  

interaktívna výučba sa stáva prirodzenou súčasťou každodenného života. V súčasnej dobe digitálne 

technológie výrazne ovplyvňujú  všetky oblastí ľudskej činnosti. Podľa Lukáča (2012) vhodné 

využívanie digitálnych technológií vo vzdelávaní môže do značnej miery uľahčiť a zefektívniť 

vyučovací proces a prispieť k povzbudeniu školských aktivít študentov. Digitálne kompetencie 
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spolu s jazykovou kompetenciou patria ku kľúčovým kompetenciám pre celoživotné vzdelávanie - 

európsky referenčný rámec (príloha odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z od 12. decembra 

2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie). 

2 Implementácia moderných technológií do výučby cudzieho jazyka 

Projektový tím Ústavu jazykových kompetencií CCKV v spolupráci s Fakultou zdravotníckych 

odborov Prešovskej Univerzity v Prešove sa snaží prispieť k požiadavkám modernizácie odborného  

jazykového vzdelávania riešením vedecko-výskumného projektu Kega (č 049PU-4/2012 s názvom 

"Implementácia moderných technológií do výučby odborného cudzieho jazyka ". 

2.1 Cieľ projektu 

Cieľom projektu bude vytvorenie on-line didaktických výučbových materiálov – tzv. modulov v 

cudzích jazykoch (anglickom, nemeckom, ruskom a latinskom), pre študentov Fakulty 

zdravotníckych odborov PU. Výučba s interaktívnou tabuľou pomôže zlepšiť vnímanie učiva, 

zapojenie viacerých zmyslov, umožní posilniť intenzitu aktivity a tvorivosť študentov, súčasne je tu 

možnosť okamžitej kontroly učebného plánu a spätnej väzby. Rovnako môžu byť prezentované 

ďalšie činností, ako je napr. nahrávanie hlasu, rôzne ilustrácie, kresby, zvukové a hmatové efekty, 

komentáre, dodatočné otázky atď. Všetky tieto činnosti  môžu  urobiť atraktívnejšími monotónne a 

jednostranne zamerané lekcie cudzieho jazyka. 

2.2 Materiál a metódy 

Učiteľ sa snaží prezentovať obsah svojich vzdelávacích prednášok pre daný odbor alebo skupinu 

študentov v tzv. predvádzacom zošite, ktorý si môže vytlačiť alebo exportovať na počítači v 

rôznych formátoch. Následne môže prebiehať komunikácia týkajúca sa konkrétneho problému, je 

možné robiť doplnenia textu, odpovede na otázky alebo rôzne typy gramatických a fonetických 

cvičení, kde sa môžu študenti aktívne zúčastňovať alebo kedykoľvek môžu vstupovať do prednášky 

svojimi komentármi. Používanie interaktívnych tabúľ takto umožní precvičovať všetky jazykové 

zručnosti, ktoré patria do základných jazykových kompetencií, a to počúvanie s porozumením, 

čítanie s porozumením, hovorenie a písanie. Tieto kompetencie sú pri interaktívnej forme výučby 

vo vzájomnom vzťahu, znamená to, že spojenie zvuku, obrazu a textu je neoddeliteľnou súčasťou 

rovnako ústneho a písomného výkladu. Autentické texty, napr. televízne správy môžu slúžiť ako 

učebné pomôcky, kde k počúvaniu je pridaný obraz. Študenti v triede majú možnosť čítať a 

prekladať celý rad vzdelávacích odborných materiálov, ktoré môžu neskôr použiť v praxi vo svojej 

budúcej profesii. Písanie je jedna z najmenej rozvíjajúcich sa kompetencií, pričom je jednou z 

najnáročnejších činností, ktorá si vyžaduje kognitívne a komunikatívne kompetencie (Kašová, 

2012). Obľúbenou činnosťou študentov je však rozprávanie prostredníctvom počítača - diaľková 

komunikácia. Gramatická kompetencia môže byť realizovaná vtipne a zaujímavo vo forme 

elektronických cvičení voľne šíriteľným interaktívnym programom pre e-learning s názvom Hot 

Potatoes, v ktorom je možné vytvoriť rôzne typy cvičení, napr. otázky vo forme kvízu, chýbajúce 

odborné texty v učebniciach, gramatické cvičenia, cvičenia s priradením písmen a výberom 

možností, atď. Tieto cvičenia nielen motivujú študentov, ale tiež im poskytujú súčasne možnosť 

sebaovládania a rozvíjajú ich kreativitu a samostatnosť. 

3 Charakteristika interaktívneho jazykového vzdelávania  

Interaktívna výučba cudzích jazykov mala by mať tieto charakteristiky : 

1. systém didaktických výučbových materiálov bude vytvorený v niekoľkých jazykoch, 

2. systém umožní vytvoriť moduly pre ktorýkoľvek iný jazyk, 

3. systém umožní prácu tvorcom a užívateľom online pripojením kdekoľvek a kedykoľvek, 
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4. systém umožní aktualizáciu softvéru pomocou internetu, 

5. systém umožňuje okamžitý prístup k obsahu a vymieňaniu si informácií medzi učiteľmi a 

študentmi prostredníctvom elektronickej pošty alebo pripojením sa na webovú databázu . 

6. systém umožní použiť vlastný viacjazyčný slovník a elektronické hlasovacie zariadenie, 

7. systém umožní výmenu informácií, učebných plánov a návodov s ostatnými užívateľmi 

prostredníctvom IVP adresy. 

8. systém bude zahŕňať vyhodnotenie úloh a cvičení, každý užívateľ môže byť okamžite 

oboznámení s vyučovacím procesom a úspešnosťou učenia. 

9. systém umožní užívateľom aktívne sa podieľať na všetkých činnostiach v priebehu celého 

procesu výučby, čo bude neustále povzbudzovať, motivovať užívateľov k celoživotnému 

vzdelávaniu. 

10. systém umožní rozvíjať spoluprácu s odborníkmi a profesionálmi z praxe, prispeje k lepšiemu 

prepojeniu teórie a praxe. 

4 Výhody a pozitíva interaktívneho jazykového vzdelávania 

V našich podmienkach interaktívny výučbový program pomocou interaktívnej tabule umožní 

okamžité prepojenie teórie a praxe, prinesie zlepšenie odbornej jazykovej výučby, čo je potrebné 

uplatňovať pre úspešnosť pri získaní zamestnania a vývoj vo svojom odbore. Tieto skutočnosti  

prispejú k väčšej motivácii učiť sa cudzie jazyky ako súčasti procesu celoživotného vzdelávania. 

Audiovizuálne a interaktívne techniky umožnia študentom prezentovať pripravené vlastné odborné 

prednášky, kde môžu rozvíjať svoje znalosti, ale tiež prostredníctvom kreativity prezentovať samy 

seba. To je vynikajúca príprava pre prax, kedy sú do situačného kontextu pridané gestá, mimika, 

metafory a iné výrazové prostriedky neverbálnej komunikácie, môže to pomôcť  pružnejšie a 

efektívnejšie rozvíjať a upevňovať jazykové kompetencie. Ďalšou výhodou interaktívneho 

jazykového vzdelávania je, že hranice medzi učiteľom a študentom sú menej vymedzené, prednášky 

sa menia na diskusie, študenti a učitelia sa stávajú partnermi, študenti sú vyzvaní, aby sa aktívnejšie 

podieľali na svojom vzdelávaní. 

Záver 

Moderná informačná spoločnosť významne ovplyvňuje proces učenia cudzích jazykov, prispieva k 

jeho dynamike, rozmanitosti a príťažlivosti. Snahou každého vysokoškolského učiteľa malo by  

byť, aby jeho absolventi získali nielen kvalitné odborné znalosti a zručnosti vo svojom odbore, ale 

súčasne také, ktoré zahŕňajú komunikačné, jazykové, interkultúrne kompetencie, schopnosť 

pracovať s informáciami, to znamená informácie poznať, vybrať, hodnotiť a ich správne využívať, 

súčasne vedieť pracovať s digitálnymi technológiami, čo by malo byť obsiahnuté v procese  

výučby, kde hlavný dôraz spočíva v práci s informáciami v elektronickej podobe. To všetko môže 

zvýšiť šance na uplatnenie sa absolventov na domácom či zahraničnom trhu práce. 
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Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na možnosti využitia IKT vo vyučovaní a zamerať sa na 

ich význam vo výučbe. Jednou z možností ako dosiahnut efektívnejšie vyučovanie je využiť 

informačno- komunikačné technológie, ktorých cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi ľuďmi. 

 

Abstract: The aim if this paper is to highlight the possibilities of using ICT in teaching and focus 

on the importance in teaching. One of the ways to achieve a more effective teaching is take 

advantage of information and communication technology, which aims to improve communication 

between people. 

 

Kľúčové slová: kompetencia, učiteľ, IKT, inovácie 

 

Key words: competency, teacher, ICT, innovation 

 

 

Introduction 

I think, teaching is not an easy job, but it is a necessary one that can be very rewarding when we see 

our students’ progress and know that we have helped to make it happen. It is true that some lessons 

and students can be difficult and stressful at times, but it is also worth remembering that at its best 

teaching can also be extremely enjoyable. The advanced time gives us many opportunities to enrich 

our knowledge and to contribute to the improvement of our self. ICT devices are an indispensable 

part of our lives. The information that is always up to date, whether in the form of reports or articles 

have daily access. Easy access using the Internet allows us to obtain information more easily as they 

search the archive. The dynamic development of science and technology is progressing and it 

allows us easier access to lifelong learning, which is the focus of much attention. It is therefore 

necessary introduce the teaching process what the younger generation take for granted. 

1 Definition of teacher’s competency 

In this part of my article I will define and clarify the starting and content related concepts, which 

later will be used below. Svec (2003,p.31) expresses the term competence and capability states, that 

eligible individual is a person which is by education, training and their own self-improvement 

somehow adapted to perform substantive question-purpose human individual on the job, 

ci t izenship,  parent ing,  marriage,  consumerism and the o ther  major life activities .  

Knowledge is described as a “result of the assimilation of information through learning. Knowledge 

is a body of facts, principles, theories and practices that apply to the field of work and 

study.”(European Qualifications Framework for Lifelong Learning, 2009, p.11). The acquired 

knowledge can be both intentional or unintentional learning, but also experience or in practice. 

Ability - is a psychological characteristic of personality, which is a condition (condition) successful 

implementation of a complex activity, for example. Ability to think abstractly, the ability to learn. 

The rate depends on the ability of innate assumptions (talents) and acquired, acquired assumptions 
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(eg learning) to perform certain activities. (Turek, 2002). Skill is the European Qualifications 

Framework for lifelong learning (2006, p 11). Defined as: "the ability to apply knowledge and use 

know-how to complete tasks and solve problems." In the context of the European Qualifications 

Framework, skills are described as cognitive (involving the use of logical, intuitive and creative 

thinking) or practical (using manual dexterity and the use of methods, materials, tools and 

instruments).  

Any definition of teacher competence depends on teaching in a particular setting, the culture and 

values held in the community. It also depends on the innumerable teacher and student 

characteristics and the classroom context. Nevertheless, in order to know if we possess the 

necessary competencies in a given situation, we have to be judged on the basis of our ability to 

produce certain effects. But, there are as many ways of being effective as there are effects. 

Teacher competencies - are a set of professional skills and dispositions, which should be equipped 

with a teacher to effectively carry out their profession. (Prucha, Walterová, Mares, 1995). There are 

some competencies of a teacher which have the same extent of knowledge, skill and attitude. Some 

competencies involving more of knowledge than skill and attitude, whereas, some competencies 

may be skill/performance loaded. One of the key competencies which can help us to include ICT 

into the teaching process is a digital competency. With this skill we see in schools using calculators 

or computers to acquire, create, store, present and exchange information. Internet has now become 

an essential part of daily collection and use of information. Digital competence involves the use of 

Information Society for work but for leisure communication.  

2 Information and Communication Technologies 

The introduction and rapid spread of Information and Communications Technologies (ICTs), such 

as the world wide web, e-mail, telephones, fibre optics and satellites is revolutionizing the way in 

which societies interact. ICTs are not just about technologies, but more about information transfer 

and communication. Every day we encounter in their teaching practice with increased requirements 

and requirements that are imposed on the teacher. They mainly concern the use of ICT in learning 

process. As the examples, what can be used in the teaching process are power point presentation, 

voting machine, interactive whiteboard, internet, phone and many others. Let's have a look at the 

advantages and disadvantages of ICT tools for education: 

Advantages: 

 Through ICT, images can easily be used in teaching and improving the retentive memory of 

students 

 Through ICT, teachers can easily explain complex instructions and ensure students' 

comprehension 

 Through ICT, teachers are able to create interactive classes and make the lessons more 

enjoyable, which could improve student attendance and concentration 

Disadvantages: 

 Setting up the devices can be very troublesome 

 Too expensive to afford 

 Hard for teachers to use with a lack of experience using ICT tools 

The role of the teacher is to educate and be educated to be constantly "in touch", to be learners 

"equal partner" in using these ICT facilities. It may not be the outdated, uninteresting or traditional 

teacher who does not know the basic opportunities that technology brings to him. So from my view 

of it is an essential to use some of the examples within the teaching process to be able to prove, that 

the teacher “really moves with the times”.  
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2.1 Barriers to integration of ICT into education 

The act of interacting of ICT into teaching and learning is a complex process and one that may 

encounter a number of difficulties These difficulties are known as “barriers” (Shoepp, 2005). A 

barrier is defined as “any condition that makes it difficult to make progress or to achieve an 

objective” (WordNet, 1997,  as cited in Shoepp, 2005, p. 2). 

Lack of teacher confidence 

Several researches indicate that one barrier that prevents teachers from using ICT in their teaching 

is lack of confidence. Dawes (2001) sees this as contextual factor which can act as a barrier. Some 

studies have investigated the reason’s for teacher’s lack of confidence with the use of ICT. For 

example, Beggs (2000) asserted that teachers “fear of failure” caused a lack of confidence. On the 

other hand, Balanskat at al. (2006) found that limitations in teachers ICT knowledge makes them 

feel anxious about using ICT in the classroom and thus not confident to use it in the teaching.  

Lack of teacher competence 

Another barrier, which is directly related to teacher confidence is teacher’s competence in 

integrating ICT into pedagogical practice (Becta, 2004). In Australian research, Newhouse (2002) 

found that many teachers lacked the knowledge and skills to use computers and were not 

enthusiastic about the changes and integration computers into their learning practices. 

Lack of time 

Several studies indicate, that many teachers have competence and confidence in using computers in 

the classrooms, but they still make little use of technologies because they do not have enough time. 

Becta’s study (2004) found that the problem of lack of time exists for teachers in many aspects of 

their work as it affects their ability to complete tasks, with some of the participant teachers 

specifically stating which aspects of ICT require more time. This include of time needed to locate 

Internet advice, prepare lessons, explore and practice using the technology, deal with technical 

problems and receive an adequate training. 

Lack of effective training 

One finding of Pelgrum’s (2001) study was that there were not enough training opportunities for 

teachers in the use of ICT s in the classroom environment. Recent research by Gomes (2005) 

relating to science education concluded that lack of training in digital literacy, lack of pedagogic 

and didactic training in how to use ICT in the classroom. 

3 Competency vs educational technology 

The most important thing is to keep improving the digital competency. This goes for teachers and 

also students to develop themselves. By using this competency we will be able to start using others 

ICT and the practicing makes us perfect, as this is one important factor in why children’s attainment 

improves when using ICT, because they spend more time working at and the skills being studied 

and tested. 

In some specific areas there is a cumulative evidence of the positive impact of ICT on learning. 

Taking into consideration many negatives, why teachers do not use ICT, however to become more 

familiar with all requirements is only practicing which can help us with. Using ICT can clearly be 

effective in improving children’s performance in the way’s described above. However such positive 

results do not help a teacher decide if the use of ICT is efficient, as another methods or approaches 

may similarly increase the amount of time children spend actually engaged in learning particular 

skills. The good advice from my side would be to help to encourage teacher to make more 

efficiently lessons by using ICT. To do this there are many programs, which can help to motivate 

and provide the education to them. 

Conclusions 
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Today’s world is so full of technology that each  teacher, tutor, and  parent has hundreds of options 

at their fingertips when it comes to what tools to use in order to better teacher a concept.  From 

math and science to reading and writing there are so many options for students to use education 

technology to get a jump start on their career.  It goes further than what tools you can use for those 

general subjects though, often referred to as “general education requirements”. Creative 

professionals learn innovative thinking through training that is very different from traditional 

academic classrooms because innovative thinking means having real-world skills, high standards 

and professional values, and a particular way of thinking about problems and justifying solutions.  

Educational technology is the considered implementation of appropriate tools, techniques, or 

processes that facilitate the application of senses, memory and cognition to enhance teaching 

practices and improve learning outcomes. Modern information and communication technologies 

have created a "global village," in which people can communicate with others across the world as if 

they were living next door. For this reason, ICT is often studied in the context of how modern 

communication technologies affect society. Using ICT means using new technology. 
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DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA PRE NIŽŠIE A VYŠŠIE SEKUNDÁRNE 

VZDELÁVANIE 

 

DIDACTIC COMPUTER GAME FOR LOWER AND UPPER SECONDARY EDUCATION 

 

JURINOVÁ Jana, SR 

 

 

Abstrakt. Súčasný neuspokojivý stav realizovania technických predmetov na základných školách, 

8-ročných gymnáziách ako aj stredných odborných školách s elektrotechnickým zameraním, ktorý 

je podmienený najmä nedostatočným materiálnym zabezpečením bol podnetom pre orientáciu 

autorky na hľadanie a uplatňovanie inovatívnych foriem a metód edukácie a modernizovanie 

edukačného procesu. Svoju pozornosť upriamuje na možnosti využitia ňou vytváranej didaktickej 

počítačovej hry. 

 

Abstract. Insufficient material facilities at eight-year grammar schools, as well as at secondary 

technical and vocational schools of electrical engineering reflect the unsatisfactory state of technical 

education. This situation motivated the author in finding and implementing innovative forms and 

methods of education and modernizing the educational process. Paper presents the development and 

educational potential of her didactic computer game. 

 

Kľúčové slová: didaktická počítačová hra, technické vzdelávanie, inovatívne metódy vzdelávania.  

 

Key words: didactic PC game, technical education, inovative teaching methods. 

 

 

Úvod 

Súčasná informatizácia spoločnosti predstavuje prechod k maximálnemu využívaniu informačných 

a komunikačných technológií (IKT) vo všetkých oblastiach života. V oblasti školstva zavádzanie 

najmodernejších IKT do vyučovacieho procesu, tvorba digitálneho obsahu, školenie pedagógov pre 

aktívne používanie prostriedkov IKT vo vyučovacom procese je kľúčovým faktorom ďalšieho 

rozvoja vzdelanosti v SR. Ako uvádza J. Belica a M. Olekšáková (2010) súvisí to priamo s 

flexibilitou budúcej pracovnej sily, jej schopnosťou prispôsobiť sa novým IKT technológiám 

a schopnosti absorbovať nevyhnutné množstvo nových poznatkov.  

Zmysluplné prepojenie digitálnych technológií s bežnými formami výučby pri využití kvalitného 

vzdelávacieho obsahu sprostredkovávaného pomocou interaktívnych multimediálnych pomôcok, 

ako aj vzájomného prepojenia žiakov a učiteľov v spoločnom digitálnom priestore sa javí, ako 

vhodný prostriedok pre pozitívne ovplyvnenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Stotožňujeme sa s vyjadrením J. Pavelku (2008), že multimédia poskytujú netradičnú dimenziu vo 

vzdelávaní, intenzívnejší a rôznorodejší zážitok, ktorý pôsobí nielen na kognitívnu, ale aj na 

emocionálnu stránku žiaka. IKT zároveň odbremeňujú učiteľa od často stereotypnej mechanickej 

práce a vytvárajú predpoklady pre jeho kreatívnu a pre žiakov motivujúcu činnosť. 

Prostriedky vyučovacieho procesu, ktoré umožňujú realizovať obsah a dosahovať stanovené 

edukačné ciele, sa vo všeobecnosti delia na: 

• nemateriálne - (napr. metódy, formy, vedomosti a schopnosti učiteľa, ako aj organizácia 

školskej činnosti), 
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• materiálne (učebné pomôcky, didaktická technika a všetko to, čo nazývame 

mikroštruktúrou a makroštruktúrou, resp. infraštruktúrou, ako sú budovy škôl, vybavenie 

učební nábytkom, prístrojmi, zariadeniami a pod.). 

Klasifikáciou, poslaním, kritériami delenia materiálnych prostriedkov vyučovacieho procesu, ako 

uvádza J. Pavelka (1999) vo svojej publikácii sa zaoberá viacero autorov, ktorí dospeli k názoru, že 

úloha didaktických prostriedkov spočíva v tom, že umožňujú realizáciu kurikula (obsahu výučby) a 

tak napĺňanie svojej funkcie, ako zdroja efektívneho vzdelávania a výchovy. Používanie 

materiálnych prostriedkov musí byť podľa Slavíka učiteľom premyslené a didakticky odvodnené. 

Tvrdí, že v takom prípade môžu multimediálne didaktické pomôcky plniť niekoľko funkcií 

(aktivizujú žiakov, pôsobia motivačne, uvoľňujú atmosféru na hodine a podnecujú kreativitu žiaka). 

Z tohto dôvodu sú často zaraďované do výučby na základných školách (Slavík, M., Husa, J., Miller, 

I., 2007). 

1 Didaktická hra verzus didaktická počítačová hra  

Didaktická hra je jednou z aktivizujúcich metód, ktorá sleduje konkrétne didaktické ciele. Viacerí 

autori (Hricová, 2003, Mojžíšek L., 1997) ju považujú za cenný prostriedok, ktorý nachádza 

uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese. Má svoje pravidlá, vyžaduje priebežné riadenie a 

záverečné hodnotenie. Pomocou nej, za alebo aj bez prítomnosti učiteľa je možné často krát 

jednoduchšie naplniť požadované výchovno-vzdelávacie ciele. Túto metódu je možné využiť vo 

všetkých fázach vyučovacieho procesu (v motivačnej, expozičnej, fixačnej a diagnostickej fáze). Dá 

sa využiť aj v mimovyučovacom čase (v školských kluboch, záujmových krúžkoch a pod.), či 

domácom prostredí pri samovzdelávaní. Kvalitným hrám sa žiaci venujú spontánne. Tieto dokážu 

žiakov aktivizovať, dlho udržať ich záujem a pozornosť a viesť ich k vyššiemu výkonu. Hra musí 

byť primeraná veku, musí zodpovedať stanoveným cieľom a tematickým celkom príslušného učiva.  

Didaktická počítačová hra je zvláštnou kategóriou edukačného softvéru. Nesie všetky črty 

didaktickej hry. Podľa J. Dostála (2011) môžeme didaktickú počítačovú hru definovať ako „softvér, 

ktorý umožňuje zábavnou formou vyvolávať činnosti zamerané na rozvoj osobnosti a vedomosti 

jedinca“. 

1.1 Didaktické pexeso pre osvojenie si elektrotechnických a elektroinštalačných značiek 

Našim cieľom je podporiť výučbu viac menej faktografickej problematiky elektrotechnických 

a elektroinštalačných značiek, ktorej osvojenie napriek svojej nepopierateľnej významnosti býva 

žiakmi často krát podceňované. Táto skutočnosť bola zistená pri sledovaní priebehu výučby 

kontrolnej skupiny žiakov prvého ročníka, zaradených do nami realizovaného výskumu na Strednej 

priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch v školskom roku 2012/2013. Najčastejšie 

uvádzaným dôvodom nenaučenia sa značiek žiakmi bolo, že značiek je príliš veľa, respektíve že nie 

je možné si toľko značiek zakresliť nie to ešte naučiť, a preto sa väčšina žiakov ich naučením 

v konečnom dôsledku ani nezaoberala. Uvedené vyjadrenia považujeme za dôkaz nedostatočnej 

vnútornej motivácie žiakov prejavenej v súvislosti s danou problematikou. Táto na základných 

školách býva vyučovaná v rámci tematickej oblasti Elektrická energia v predmete Technika. Na 

stredných odborných školách je táto problematika vo väčšom či menšom rozsahu súčasťou 

viacerých predmetov s elektrotechnickou tematikou. Potenciál vidíme vo využití didaktickej 

počítačovej hry pexesa zameranej na osvojenie si tejto problematiky. Technická realizácia hry 

poskytuje možnosť jej sprostredkovania pomocou interaktívnej tabule, ako aj pomocou PC priamo 

na výučbe. V prípade využitia interaktívnej tabule, je možné a vhodné zaradiť túto aktivitu, ako 

skupinovú činnosť s možnosťou rozdelenia žiakov do dvoch skupín, ktoré budú proti sebe súperiť. 

Pre ovládanie hry stačí zvoliť z každej skupiny jedného zástupcu a ostatní žiaci môžu vystupovať 

len v roli poradcov zo svojich miest. Tým je možné osvojovanú problematiku posunúť do inej, 

zábavnejšej a pútavejšej roviny. Na druhej strane je takto možné aktívne zapojiť všetkých žiakov 
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triedy. Druhý spôsob zaradenia hry pexesa, uprednostňovaní najmä pri žiakoch stredných škôl je 

začleniť hru do výučby s využitím PC staníc, ako didaktickej techniky. V takomto prípade je možné 

využiť didaktickú hru pre individuálnu činnosť žiakov pre upevňovanie si vedomostí, resp. ako 

kontrolnú činnosť pre získanie spätnej väzby pre učiteľa. Hlavným cieľom didaktickej hry pexesa je 

teda osvojenie si normalizovaných značiek. Vedľajšie ciele sú: 

• rozvoj pamäti, pohotovosti, sústredenia sa,  

• osvojenie si práce s PC aplikáciami, ako aj s príslušenstvom PC – napr. rozvoj jemnej 

motoriky pri presnej manipulácii s myšou, resp. práca s interaktívnou tabuľou, v prípade, že 

učiteľ vo výučbe využije túto,  

• zvýšenie motivácie v rámci učebného procesu a samovzdelávania hravou formou,  

• možnosť samohodnotenia a upevňovania si nadobudnutých vedomostí, 

• odbúravanie stresových situácií, ktoré môžu byť brzdiacim faktorom u žiakov. PC je 

trpezlivý spoločník, pri dostatočnom čase venovanom tejto aktivite užívateľ prichádza k 

požadovaným výsledkom. 

Žiaci si prostredníctvom hry môžu prirodzeným spôsobom osvojiť jednotlivé elektrotechnické a 

elektroinštalačné značky spolu s ich reálnym vyobrazením a to prostredníctvom štyroch hier 

rôznych typov a dvoch úrovní zložitosti (pozri Obrázok 1). Zložitosť (obtiažnosť) hry, ktorú si hráč 

môže zvoliť je tvorená v zmysle naplnenia obsahu kartičiek pexesa základnými značkami (v 

prípade voľby Ľahká), alebo rozšírenou sadou značiek (v prípade voľby Ťažká). Motivácia hráča a 

jeho udržanie v zápale hry je podporená tvorbou súpera v podobe PC s možnosťou výberu jeho 

úrovne inteligencie z troch verzií (jednoduchá, normálna, vysoká). V tejto súvislosti bola uplatnená 

umelá inteligencia v podobe algoritmu, ktorý vyhodnocuje pravdepodobnosť označenia správnej 

kartičky pexesa na základe použitia algoritmov simulujúcich dve strategické analýzy. Tieto 

algoritmy monitorujú viaceré herné okolnosti a rovnako aj ťahy protihráčov, tak, aby bol PC 

rovnocenným, ak nie lepším protihráčom. Hráčovi je samozrejme ponechaná aj možnosť hrania ako 

jediného hráča, resp. možnosť hrania dvoch alebo troch fyzických hráčov súčasne proti sebe, tak 

aby si mohli vzájomne porovnávať svoje výsledky. 

 

Obrázok 1 Úvodná obrazovka didaktickej hry pexesa 
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Ďalším motivačným prvkom začlenením do samotnej hry je možnosť výberu rozmeru hracej plochy 

z troch možností: 4 x 3 (6 párov kartičiek),  6 x 4 (12 párov kartičiek) a  8 x 5 (20 párov kartičiek), 

čím sa zároveň zvyšuje aj rôznorodosť herných situácií samotnej hry. Výber jednotlivých kartičiek 

pred každým začatím novej hry je realizovaný náhodným výberom z dostupnej databázy obrázkov. 

Tým je zabezpečená variabilnosť a neopakovateľnosť herných situácií. Výber vyššie popísaných 

možností hry si užívateľ volí sám na základe prehľadne a graficky upraveného menu úvodnej 

obrazovky (pozri Obrázok 5). 

Hra prvej úrovne (Schéma <> Schéma) predpokladá, že používateľ nemá dostatočné vedomosti z 

oblasti identifikácie značiek, preto jeho úlohou bude len hľadanie odpovedajúcich párov (pozri 

Obrázok 2). 

Hra druhej úrovne (Schéma <> Názov) predpokladá, že žiak má dostatočné vedomosti z oblasti 

identifikácie značiek, preto jeho úlohou bude hľadanie párov v podobe značky na jednej kartičke a 

popisu danej značky na druhej kartičke (pozri Obrázok 3).  

 

Obrázok 2 Kartičky pre hru 1. úrovne 

 

Obrázok 3 Kartičky pre hru 2. úrovne 

Hra tretej úrovne (Názov <> Súčiastka) predpokladá, že žiak nemá dostatočné vedomosti z oblasti 

identifikácie reálnych súčiastok príslušných značiek, preto jeho úlohou bude hľadanie párov v 

podobe reálneho vyobrazenia súčiastky s názvom na jednej kartičke a len názvu na druhej kartičke 

(pozri Obrázok 4).  

Hra štvrtej úrovne (Schéma <> Súčiastka) predpokladá, že žiak má dostatočné vedomosti z oblasti 

identifikácie značiek, ako aj ich reálneho vyobrazenia, preto jeho úlohou bude hľadanie párov v 

podobe značky na jednej kartičke a reálneho vyobrazenia súčiastky na druhej kartičke (pozri 

Obrázok 5).  

 

Obrázok 4 Kartičky pre hru 3. úrovne 

 

Obrázok 5 Kartičky pre hru 4. úrovne 

Počas hry je hráč neustále oboznamovaní formou prehľadného grafického prvku umiestneného 

v spodnej časti hracej plochy s nasledovnými informáciami (pozri Obrázok 6): 

• kto je práve na ťahu,  

• aktuálnym počtom ťahov a bodov za uhádnuté páry pre všetkých účastníkov hry, 

• počtom ešte neuhádnutých párov, ktoré ostávajú k dispozícii na hracej ploche. 

Čas hry nie je časovo obmedzený z dôvodu, aby nepôsobil na používateľa rušivo, a nevyvolali sme 

tak v ňom pocit nátlaku a neznemožnili jeho sústredenie. Tým sme zabezpečili aj časovú 

individuálnosť danej hry. Aplikačná flexibilnosť je zabezpečená použitím vývojového prostredia 

Delphi, ktorého výstupom sú samostatne spustiteľné aplikácie. Hru môže používateľ kedykoľvek 

prerušiť (pozri Obrázok 6), pričom mu je následne ponúknutá možnosť ukončenia hry, resp. 
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vrátenia sa do hry. Táto možnosť slúži buď na prerušenie hry (ako pauza), alebo na korektné 

ukončenie hry.  

 

1 – informačné tablo 

2 – tlačidlo Koniec hry pre vyvolanie pauzy, respektíve korektné ukončenie hry 

3 – okno zobrazené po stlačení tlačidla Koniec hry 

Obrázok 6 Hracia plocha pexesa s vyobrazením okna pauzy 

 

Po každom odohratí celej hry je používateľom zobrazená vyhodnocovacia správa o dosiahnutých 

výsledkoch. Hodnotenie známkou pre tento účel bolo na základe odporúčaní výskumu T. Lavického 

(2009) vylúčené. Na vyhodnotenie testu sa používajú graficky koncepčne spracované obrazovky 

s informáciou o úspechu či neúspechu používateľa v prípade jedného hráča, v prípade viacerých 

hráčov poradovou škálou a v prípade remízy je táto poradová škála doplnená symbolickým 

podaním ruky známych majstrov Pat-a a Mat-a (pozri Obrázok  7). Výsledky sú vyhodnocované na 

základe počtu ťahov používateľa.  

 

Obrázok 7 Spôsoby vyhodnotenia 

 

Záver 

Do škôl sú prostriedky IKT neustále zavádzané za podpory rôznych zdrojov a subjektov. Väčším 

problémom než vybavenie škôl prostriedkami IKT sa v súčasnosti javí byť nedostatok pre školy 

a žiakov dostupných, metodicky vhodných a kvalitných e-vzdelávacích materiálov v slovenských 

mutáciách. Preto, našim hlavným cieľom je najskôr vytvoriť a následne prirodzeným 

pedagogických experimentom overiť účinnosť interaktívnych súčastí spracovaných do komplexnej 

1 

3 

2 
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multimediálnej edukačnej pomôcky s prvkami e-learingu, odborne zameranej na oblasť Bytovej 

elektroinštalácie. V súvislosti s problematikou elektrotechnických a elektroinštalačných značiek je 

žiakom zároveň poskytovaný prehľadný materiál vyobrazujúci značky, ako aj ich reálne 

vyobrazenia a tiež interaktívne testy, ktoré preverujú znalosť týchto značiek na základe výberu 

odpovede z viacerých možností podľa vyobrazeného obrázku. Popísaná didaktická hra slúži najmä 

pre vzbudenie motivácie žiakov o túto problematiku. 
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KOMPETENCIE UČITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY PRE PRÁCU S  POČÍTAČOM  

 

 

KINDERGARTEN TEACHERS´ COMPETENCES FOR WORK WITH COMPUTER  

 

 KOŽUCHOVÁ Mária –VIŠŇOVSKÁ Miroslava, SR 

 

 

Abstrakt. Článok  prezentuje teoretické východiská výučby s počítačovou technikou v 

predprimárnom vzdelávaní. Autorky vychádzajú zo zahraničných skúseností edukácie, 

predovšetkým z výskumov anglofónnych krajín.  Na základe štúdia zahraničných prameňov 

a vlastných skúseností vytvorili súbor kompetencií pre učiteľov predprimárneho vzdelávania vo 

vzťahu k výučbe podporovanej počítačom.  

 

Abstract. This article presents theoretical background for the computer use in preprimary 

education. The authors of the article have established a set of teacher`s competencies based on 

foreign sources in English language and the professional experience of the authors. These teacher`s 

competencies are related to child-computer use in the teaching-learning process.  

 

Kľúčové slová: predprimárne vzdelávanie, výučba s počítačom, kompetencie učiteľa  

 

Key words: pre-primary education, teaching with computer, teachers´ competences 

 

 

Úvod 

Informačno-komunikačné technológie majú svoje miesto vo vzdelávaní na všetkých stupňoch škôl 

už niekoľko desiatok rokov. Tým, ako sa technika stáva prístupnejšou a jednoduchšou, jej použitie 

sa rozširuje a dostáva sa až k najmladším deťom. Najmarkantnejšie sa tento posun prejavil 

v počítačovej technike, ktorá je už prítomná v triedach materských škôl.  

V zahraničí sa k problematike výučby s počítačom uskutočňuje odborný diskurz už niekoľko 

desiatok rokov. Existujú výskumné štúdie a správy dokumentujúce výsledky výskumných zistení, 

na základe ktorých vzdelávacie inštitúcie a organizácie publikujú návrhy a odporúčania pre rodičov, 

učiteľov a iných pedagogických pracovníkov ako počítač využívať tak, aby bol prínosom pre deti 

a proces učenia sa. Súčasne s najnovším poznaním v oblasti interakcie dieťa – počítač – učiteľ sa 

v zahraničí už dlhodobo poukazuje na celý rad nových kompetencií, ktorými potrebuje učiteľ 

disponovať, aby bol efektívnym aktérom vo výučbovom procese s počítačom.  

Vzhľadom na prítomnosť počítačov v triedach materských škôl i v Štátnom vzdelávacom programe 

pre predprimárne vzdelávanie u nás je evidentné, že učiteľovi „pribudli“ nové kompetencie, ktoré 

súvisia s využívaním počítačov vo výučbe. Tie však neboli doposiaľ zadefinované. Tým vzniká 

situácia, že do už existujúcej pedagogickej praxe iba „pribudol“ nový artefakt – počítač. Pýtame sa: 

„Ako má učiteľ s týmto novým artefaktom narábať vo výučbe?“ „Aké kompetencie (spôsobilosti) 

tento artefakt od učiteľa vyžaduje, aby bol ten následne využívaný ako didaktický nástroj?“ 

Sledovanie odborného diskurzu k problematike v zahraničí nás priviedlo k zdroju, ktorý spĺňa naše 

kritériá a odpovedá na naše otázky. V prvej časti prezentujeme teoretické východiská vzdelávacej 

organizácie, ktorá publikovala odporúčania a návrhy do pedagogickej praxe. V druhej časti na 
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základe dokumentu organizácie vymedzujeme sedem základných kompetencií a zároveň  ponúkame 

hlbšiu a kritickú analýzu jednej z kompetencií. 

1 Zahraničné skúseností s využívaním počítačov vo výučbe v predškolskom veku 

Jednou z najznámejších  vzdelávacích organizácií, ktorá sa zameriava na výchovu a vzdelávanie 

detí od troch do ôsmich rokov, je v severoamerickom prostredí asociácia National Association for 

the Education of Young Children (NAEYC) (Národná asociácia pre výchovu a vzdelávanie malých 

detí – voľný preklad autorky). Dokument Developmentally appropriate practice (DAP), v ktorom 

navrhuje princípy pre „vývinovo primeranú prax“, bol široko akceptovaný a inkorporovaný do 

programov vzdelávania učiteľov cez National Council for the Accreditation of Teacher Education 

(NCATE) (Národná rada pre akreditáciu vzdelávania učiteľov – voľný preklad autoriek). Na 

základe dokumentu DAP asociácia vydala v roku 1996 vyhlásenie Technology and Young Children: 

Ages 3 through 8 (Technika a malé deti: od troch do ôsmich rokov), v ktorom deklaruje postoj k 

využívaniu techniky v edukácii detí do ôsmich rokov v zmysle akceptovania ich vývinových 

špecifík.  

Postoj asociácie NAEYC k využívaniu techniky sa zakladá na premise, že technika (počítač) je 

nástroj, ktorý môže byť na jednej strane využitý v prospech jeho používateľov, no na strane druhej 

môže byť aj zneužitý podobne ako ktorýkoľvek iný nástroj. Preto NAEYC verí, že technika 

(počítač) má pozitívny efekt na učenie sa a rozvoj detí, ak je využívaná primerane s rozvojovými 

možnosťami detí. Zároveň to znamená, že technika (počítač) dopĺňa a nie nahrádza známe tradičné 

aktivity a materiály ako sú knihy, experimenty, či hra.  

V štúdií sú spracované návrhy a odporúčania ako využívať techniku vo výučbe a akými 

schopnosťami musia učitelia disponovať, aby mohli byť uvedené praktické návrhy uskutočniteľné. 

Pojem „technika“ (technology) sa  v dokumente vzťahuje predovšetkým na počítačovú techniku 

(hardvér, softvér), ale zahŕňa aj telekomunikačné prostriedky a multimédiá (IKT) (podľa NAEYC, 

1996). Teoretickou platformou asociácie NAEYC sú sociokognitivistické teórie učenia sa, na 

základe ktorých asociácia vymedzuje kompetencie učiteľa predprimárneho vzdelávania.   

2 Vybrané kompetencie učiteľa podľa asociácie NAEYC 

Na základe dokumentu Technology and Young Children: Ages 3 through 8 (NAEYC, 1996) sme 

spomedzi viacerých vymedzili sedem základných kompetencií:  

1. Schopnosť hodnotenia a výberu vývinovo primeraného softvéru.  

2. Schopnosť kritického skúmania vplyvu techniky na deti.  

3. Schopnosť diagnostikovania detí počas používania softvéru. 

4. Schopnosť zakomponovania IKT do denných aktivít detí. 

5. Schopnosť vhodne kombinovať aktivity s počítačom (IKT) s aktivitami bez počítača (IKT). 

6. Schopnosť využívania edukačných stratégií s počítačom (IKT), ktoré napomáhajú kooperatívnym 

a kolaboratívnym interakciám detí. 

7. Schopnosť poskytovania informácií rodičom o tom, ktorý softvér je pre deti vhodný. 

Tento príspevok sa zameriava na hlbšiu analýzu prvej vymedzenej kompetencie. Priblížime spôsob 

a kritériá hodnotenia edukačného softvéru, ako ich prezentuje asociácia NAEYC. Zameriame sa aj 

na zdôvodnenie, prečo je potrebné edukačný softvér hodnotiť a problémy, ktoré sa v praktickej 

rovine s touto kompetenciou spájajú.  
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2.1 Požiadavky na výber edukačného softvéru 

Výber vhodného edukačného programu je podobný výberu vhodných kníh pre deti – učiteľ musí 

neustále sledovať a posudzovať, čo je veku primerané, individuálne primerané a kultúrne 

primerané. Učiteľ má pri výbere softvéru aplikovať rovnaké kritériá, aké by uplatnil pri výbere 

akéhokoľvek iného učebného nástroja, uvádza NAEYC (1996). V dokumente sa na označenie 

vhodného softvéru pre deti používa pojem vývinovo primeraný softvér (developmentally 

appropriate software). Podľa asociácie NAEYC je to taký program, ktorý ponúka možnosti na 

kolaboratívnu hru, učenie sa a tvorivosť (1996). Vývinovo primeraný softvér by mal byť vytvorený 

tak, aby: 

 reflektoval svet detí, v ktorom žijú (napr. kultúrny kontext), 

 umožňoval kreatívnu hru, 

 umožňoval učenie sa, ktoré zapája vyššie poznávacie funkcie (syntézu, hodnotenie, 

tvorivosť, kreativitu), riešenie problémov a konverzáciu, 

 umožňoval deťom kontrolovať proces učenia sa a dej prebiehajúci na monitore počítača, 

 umožňoval opakovať aktivity tak často, ako dieťa potrebuje, 

 umožňoval experimentovať s variáciami, 

 mohlo dieťa pri aktivite kolaborovať, 

 mohlo diskutovať s rovesníkmi a učiteľom o tom, čo objavilo a vytvorilo, 

 podporoval rovnosť pohlaví, 

 ak zobrazuje ľudí, tak rôznej rasy, rôzneho veku a schopností, 

 zobrazoval pozitívnu sociálnu interakciu a hodnoty, 

 a nezobrazoval násilie. 

Prečo sa na výber a hodnotenie softvéru kladie dôraz? Táto požiadavka vznikla z dôvodu množstva 

komerčného edukačného softvéru, ktorý je v súčasnosti na trhu. Ako uvádza NAEYC (1996), 

väčšinu komerčného edukačného softvéru nie je vhodné zaradiť do výučby. Aj keď je tento 

argument viac ako desaťročie starý, aj iné, novšie zdroje ho potvrdzujú. U nás napríklad sa touto 

problematikou zaoberajú napríklad Kalaš a kol. (2003), citujeme: „navrhovatelia softvéru venujú 

často viac pozornosti používateľskému prostrediu a vzhľadu“. Počítačový program vytvorený 

marketingovými programátormi pre zábavu nemusí spĺňať požiadavky na kvalitu a vhodnosť ich 

využitia vo vzdelávacom procese. Nemusí  korešpondovať s cieľmi, ani obsahom vzdelávania, ani 

rešpektovať  vekové osobitosti detí predškolského veku. Navyše, nie každý program, ktorý má 

v názve slovo vzdelávací, edukačný, didaktický, či interaktívny, je ním aj v skutočnosti. Preto je 

v kompetencii učiteľa hodnotiť a vyberať edukačný softvér, čo však v praxi môže naraziť na viaceré 

problémy. 

2.2 Problémy, ktoré sa prejavujú pri výbere edukačného softvéru 

Hodnotenie a výber edukačného softvéru je komplexná kompetencia, ktorú tvorí súbor navzájom 

poprepájaných faktorov. Za jeden z hlavných faktorov, ktorý má značný vplyv na konatívnu rovinu 

kompetencie, považujeme poznanie problematiky interakcie dieťa – počítač – počítačový softvér. 

Závery z výskumov a odborný diskurz v zahraničí   poukazujú na to, že nie každý spôsob využitia 

počítača je pre deti predškolského veku vhodný a  nie každý typ softvéru je vhodné zaradiť do 

výučby v materskej škole.  

Prirovnanie výberu softvéru k výberu kníh, ako to uvádza NAEYC, je napríklad podľa Stephen a 

Plowman (2002, s. 15) pomýlené, pretože prehliada inú úlohu počítača ako sprostredkovateľa 

obsahu a nepripúšťa rozsah interakčných vzorcov, ktoré poskytujú rôzne typy počítačových 

programov. Výskumy dokazujú, že softvér zameraný na precvičovanie (drill and practice software) 

má nízky pozitívny efekt na kreativitu oproti iným typom softvéru, ako sú otvorené programy (napr. 
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Logo) (Haugland, 1992 In: Clements – Sarama, 2003, Healy, 1998). V sociálnej oblasti tieto 

programy na jednej strane podporujú schopnosť striedať sa pri počítači, no na druhej 

strane podnecujú súťaživosť medzi deťmi (Clements, Nastasi, 1992 In: Clements – Sarama, 2003). 

Podľa Clements – Sarama (2003) pri sledovaní otvorených programov ako Logo sú výsledky 

pozitívne tak v kognitívnych, ako aj v sociálnych kompetenciách, Logo môže pomôcť deťom 

chápať vzťahy v geometrii a konštruovať poznatkové siete (na rozdiel od mechanického 

osvojovania), v sociálnej oblasti tieto programy podporujú kolaboráciu medzi deťmi, ktorá je 

charakterizovaná takými kompetenciami ako sú  stanovenie cieľa, plánovanie, vyjednávanie, 

a riešenie problému. (Podrobnejšie sme o vzťahu medzi typom softvéru a dimenziami rozvoja 

osobnosti dieťaťa referovali v inom príspevku Osobnosť dieťaťa predškolského veku a edukačný 

softvér, 2009).  Predpokladáme, že problematiku vzťahu medzi typom softvéru a jeho vplyvom na 

rôzne dimenzie rozvoja osobnosti dieťaťa u nás učitelia nepoznajú. Poznanie tohto vzťahu 

považujeme za súčasť kompetencie hodnotenie a výber edukačného softvéru, a je esenciálne 

v schopnosti identifikovať vývinovo primeraný softvér.  

Ďalším z faktorov, ktorý ovplyvňuje hodnotenie a výber edukačného softvéru učiteľom je 

„nedostatok času“ (Becta, 2007). Túto skutočnosť zistila anglická vzdelávacia organizácia Becta. 

Učitelia, podrobení výskumu, uvádzali viacero dôvodov, predovšetkým však nedostatok času na 

výber vhodného softvéru a podľa zistení organizácie je práve výber a hodnotenie softvéru tým 

najkritickejším elementom. Je kritickým práve preto, že učiteľom k doterajším kompetenciám 

„pribudli“ nové kompetencie, ktoré súvisia s využívaním počítačov vo výučbe. Jednoducho 

povedané, učitelia majú viac práce za rovnakých podmienok.   

U nás je najmarkantnejším faktorom ovplyvňujúcim konatívnu rovinu kompetencie samotný proces 

zavádzania počítačov do materských škôl, ktorý sa sústredil len na technickú stránku implementácie 

počítačov a vynechal z tohto procesu doterajšie poznanie problematiky i učiteľa ako realizátora 

výučby. Doterajšie poznanie ukazuje tenkú hranicu medzi pozitívami a negatívami počítačovej 

techniky vo výučbe a výskumy dokazujú jej celkový vplyv (pozitívny i negatívny) na rozvoj 

osobnosti dieťaťa (Healy, 1998, Cordes, Miller, 2000, Clements – Sarama, 2003). Náhodný výber 

softvéru je preto nežiaduci, no pre učiteľov doposiaľ neboli definované úlohy a kompetencie a 

nebolo im umožnené stať sa kompetentnými profesionálmi v didaktickej rovine využívania 

počítačovej techniky (chýbajú publikácie, odporúčania, odborná asistencia). Nevidíme 

profesionalitu učiteľa v technickom zabezpečení výučbového procesu, ale v jeho didaktickom 

zabezpečení, t.j. v poznaní didaktického využitia počítača a hlbokého poznania problematiky 

interakcie dieťa – počítač – počítačový softvér.  

Záver  

Na základe dokumentu Technology and Young Children: Ages 3 through 8 sme vytvorili sumár 

vybraných kompetencií, ktorými potrebuje disponovať učiteľ predprimárneho vzdelávania. Jednou 

z kompetencií je schopnosť hodnotenia a výberu vývinovo primeraného softvéru, čo vyžaduje od 

učiteľa hlbšie poznanie problematiky vzťahu dieťa – počítač – počítačový softvér. Koncept 

vývinovo primeraný softvér je v našich podmienkach nový a v príspevku sme sa pokúsili 

zadefinovať kritéria na jeho ohraničenie. U nás chýbajú vzdelávacie inštitúcie a organizácie, ktoré 

by načrtnuté otázky výskumne skúmali a následne reagovali na potreby učiteľov, na ktorých 

zostáva plánovanie a realizácia výučbového procesu v materskej škole. Je nutná vyššia 

angažovanosť vzdelávacích inštitúcií a spolupráca pedagogických fakúlt. Veľmi potrebné sú 

hodnotiace posudky na edukačný softvér pre deti predškolského veku. 

Odporúčame vytvoriť kategorizáciu vývinovo primeraného softvéru. Domnievame sa, že by bola 

vhodným nástrojom pre učiteľov v procese plánovania výučby v materskej škole a v orientácii sa 

v spleti komerčného edukačného softvéru. 
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Radi by sme podnietili diskusiu o kompetenciách učiteľa predprimárneho vzdelávania vo vzťahu 

k počítačovej technike. Vo  svojom príspevku sa opierame prevažne o výsledky výskumu v USA. 

Bolo by vhodné realizovať podobné výskumy aj u nás, pretože výskum v zahraničí má určité limity 

a výsledky výskumu nie je možné objektivizovať v našom prostredí.  
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INTEGRUJÍCÍ TRENDY V TRADIČNÍCH, VZDÁLENÝCH A VIRTUÁLNÍCH 

LABORATOŘÍCH 

 

 

INTEGRATING TRENDS IN TRADITIONAL, REMOTE AND VIRTUAL 

LABORATORIES 

 

LUSTIG František, ČR 

 

 

Abstrakt. Elektronickému vzdělávání v přírodních vědách chybí reálný experiment. Nový 

integrovaný e-learning propojuje klasický, vzdálený a virtuální experiment a přináší nový trend 

v badatelských aktivitách. Příspěvek řeší tvorbu vzdálených a virtuálních laboratoří s měřicím 

systémem ISES a softwarovou stavebnicí ISES WEB Control. 

 

Abstract. Real experiments are not in electronic science education. The new integrated e-learning 

combines classic, remote and virtual experiment and brings new trend in school research activities. 

The article deals with the construction of remote and virtual laboratories with the system ISES and 

with the software kit ISES WEB Control.  

 

Kľúčové slová: integrovaný e-learning, vzdálené a virtuální laboratoe, ISES, ISES WEB Control . 

 

Key words: integrated e-learning, remote and virtual laboratory, ISES, ISES WEB Control . 

 

 

Úvod 

Elektronickému vzdělávání v přírodních vědách chybí experiment, který by měl být součástí každé 

výuky přírodních věd. Reálný experiment se z výuky rychle vytrácí a to jak z tradiční výuky, ( kde 

je to neomluvitelné), tak z elektronické výuky, (kde je to komplikovanější, ale technologicky 

řešitelné, viz tento příspěvek). Ve výzkumech se objevují informace, že učitelé tráví slovním 

výkladem až 60% času. Jednou z cest upřednostňujících experiment je využívání počítačem 

podporovaných měřicích systémů, vzdálených a virtuálních laboratoří ve výuce. Ano, uvedli jsme i 

virtuální laboratoře, které nemusí být již jen alternativní, ale spolu s reálnými laboratořemi „hands 

on“ a s reálnými vzdálenými laboratořemi mohou výuku přírodních věd doslova umocňovat. 

V příspěvku předvedeme propojení experimentálních metod z tradiční školní laboratoře, ze 

vzdálené laboratoře, kde se na experimenty připojujeme přes internet, a z virtuální laboratoře, kde 

jsou experimenty typu simulací, apletů, či flashí. Provázání všech typů laboratoří zhodnotíme 

obecně a potom předvedeme na konkrétním učivu volných, tlumených a buzených kmitů. Tradiční 

reálné „hands on“ experimenty s PC budou se systémem ISES (http://www.ises.info) [1]. Vzdálené 

experimenty budou vystavěné na softwarové stavebnicí ISES WEB Control [2]. Vzdálené 

experimenty můžeme „jenom“ používat např. na našich stránkách 

http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory , http://www.eEdu.eu nebo je můžeme sami aktivně 

tvořit. Nové bude pojetí virtuálních experimentů, které mají export a import dat. Experimentální 

data z reálných experimentů, ze vzdálených experimentů a z virtuálních experimentů (ze simulací) 

lze vzájemně porovnávat, fitovat aj. Takovéto integrované pojetí tradiční a e-learningové výuky 

s podporou vzdálených a virtuálních laboratoří nazýváme integrovaný e-learning [3].  

http://www.ises.info/
http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory
http://www.eedu.eu/
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Příspěvek chce mobilizovat učitele k používání nových technologií ve školním experimentu. 

Uvědomme si rozpor technologií, které používají naši studenti mimo školu a ve škole! Naši studenti 

jsou z „i-generace“, síťové, internetové. Jak je možné, že studenti běžně internetově, síťově 

komunikují, žijí v non stop „životním multitaskingu“, bez externího „učitele Google“ nezačnou nic 

řešit, Internet mají jako externí mozek, jsou non stop na ICQ, na Facebooku, hrají on-line hry a ve 

škole se nudí pohledem na tabuli s křídou a na učitele „X-generace“, který žáky zahrnuje fakty a 

nikoliv kompetencemi. Zkusme studenty naučit se stále sebevzdělávat, zkusme od nich nechtít 

„správné odpovědi“, ale tvořit „správné otázky“. Jen tak přežijí v nové době s  exponenciálním 

nárustem poznatků. 

1 Tradiční „hands on“ laboratoře 

Laboratoře bez počítače jistě mají své kouzlo. Ale my zde začneme na úrovni počítačem 

podporovaných laboratoří. Školy jsou často vybaveny měřicími systémy ISES, IP Coach, Vernier, 

Pasco, LabVIEW aj. Autor příspěvku doc. RNDr. F. Lustig, CSc. je autorem, výrobcem i 

dodavatelem systému ISES, proto je zde podrobnější charakteristika pouze tohoto systému. ISES  je 

vhodný pro učebnové laboratoře [1], [4], [5], které jsou kompaktní, měřicí moduly jsou pevně 

spojené s měřicí konzolí, vzhledem k robusnosti systému zůstává systém ISES stabilně připojený 

k počítači. Systém ISES má rychlé vstupy a výstupy, umožňuje bohaté on-line zpracování 

měřených signálů, má široké možnosti výstupních signálů pro řízení experimentů (výstupní kanál 

nahradí řízené napájecí zdroje, multifunkční generátory aj.) (pozn. systémy Vernier a Pasco 

výstupní kanál nemají a později v příspěvku se ukáže že s těmito systémy nelze vytvářet vzdálené 

experimenty). Technická, softwarová i hlavně didaktická podpora k systému ISES je na 

(http://www.ises.info) [1]. 

2 Vzdálené laboratoře 

Vzdálené laboratoře jsou novinkou ve světě laboratoří. Vzdálená laboratoř je reálná laboratoř 

s reálnými experimenty, ale přístup do této vzdálené laboratoře je umožněn komukoliv, kdykoliv a 

odkudkoliv pouze prostřednictvím internetového připojení, pouze prostřednictvím volně 

dostupných prohlížečů typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, aj. Vzdálené laboratoře se 

dají využít jako soubor experimentů, laboratorních úloh pro studenty nebo též jako databáze 

experimentů pro vyučující, přednášející, kteří mohou požadovaný experiment zařadit „bez 

přípravy“ v libovolný čas do své výuky, přednášky aj. Studenti mohou na vzdálených laboratorních 

úlohách zkoušet badatelským způsobem jak se experiment chová, jaké závislosti lze odhalit, či 

ověřit, aj. Vzdálená úloha ovšem může být připravena jako standardní laboratorní cvičení, kdy 

student měří, ukládá si data, která lze přenést Internetem do jeho počítače, a nakonec student data 

vyhodnotí, vynese grafy, vyplní tabulky, ověří závislosti aj. V praxi je odzkoušeno, že takto lze 

odevzdávat písemné referáty z úloh, které jsou umístěny na internetu. Vyzkoušejte např. vzdálené 

experimenty v naši laboratoři  http://www.ises.info , (úlohy: non stop monitorování počasí včetně 

non stop sledování přirozené radioaktivity, úlohy s pružinou - tlumenou, s budící silou aj., úlohy na 

ohyb na štěrbině, úlohy na indukci, fotoefekt, solární energii, optická spektra, polarizace světla, 

Faradayův jev, řízení výšky vodní hladiny aj.) či souhrnně na rozcestníku z několika vzdálených 

laboratoří na http://www.eEdu.eu.  

Často jsou naše vzdálené experimenty využívány vyučujícími při výuce, přednášce na zpestření 

výuky zajímavým, či typickým experimentem, který na daném místě nelze předvést. Vzdálené 

experimenty mají i rezervační systém, takže je lze rezervovat na jméno a heslo na daný čas výuky 

aj. Vzdálené laboratoře se stále „rozrůstají“ jsou v Praze na MFF, na Slovensku na PedF v Trnavě, 

na PUKF v Nitře, v Brně na PedF, v Olomouci na PřF, aj. Výzva - vytvořme síť vzdálených 

laboratoří na různých školách, propojme různé experimenty do jednoho českého/EU rozcestníku aj. 

Typickým a a zatím jediným nejvhodnějším systémem pro tvorbu vzdálených úloh je systém ISES 

http://www.ises.info/
http://www.eedu.eu/
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a jeho softwarový stavebnicový modul ISES WEB Control [2], [5], který umožní jednoduše 

stavebnicově sestavit libovolný vzdálený experiment i neprogramátorům. Vzdálené experimenty 

můžeme „jenom“ používat např. na našich stránkách nebo je můžeme aktivně sami tvořit. Není to 

o nic složitější než tvorba obyčejných HLML stránek, jednoduché experimenty sami vytvoříte cca 

za 15 minut (studenti i dříve…). Vzdálené experimenty se systémem ISES a ISES WEB Control se 

jenom „poskládají“ z hotových velmi flexibilních komponent. Vzdálené laboratorní úlohy poskytují 

experimentální data, která si může uživatel stáhnout přes clipboard (schránku) do svého počítače a 

dál je zpracovávat např. v EXCELu, aj., či např. ve virtuálních simulacích, viz níže.  

 

 

 

 

 

 

 

Elektromagnetická indukce     Fotovoltaický článek  
http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz     http://kdt-4-karlov.mff.cuni.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Ohyb světla na štěrbině    Studium radioaktivity                     

http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz   http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz  

Obrázek 1 Ukázkové experimenty sestavené ze soupravy  ISES a softwarové stavebnice ISES 

WEB Control 

 

Vytvořili jsme nový souhrnný vzdálený experiment na radioaktivitu (závislost radioaktivity na 

stínicím materiálu a na vzdálenosti od zářiče. Jeho součástí je též non-stop sledování přirozeného 

radiačního pozadí. Jedná se o nejnovější vzdálené laboratoře typy RemLabNet, kdy stejný 

experiment provozujeme na různých místech (propojených sítí). Pozn.: tradiční experimenty 

s využitím různé zeměpisné polohy jsou známé i z historie – Eratosthenova úloha „Určení poloměru 

Země z délky stínu“ na různých odlehlých místech Země. S využitím Internetu proběhla realizace 

měření poloměru Země jako síťový projekt „Noon Day Project“ na úrovni e-mailové komunikace 

[6]. Nebo třeba další síťový experiment „World pendulum“ , s určováním tíhového zrychlení na 

různých zeměpisných šířkách Země [7]. Naše konkrétní ukázka vzdáleného experimentu typu 

RemLabNet je sledování přirozeného radiačního pozadí na různých místech ČR i EU (pracovní 

varianta je na adrese http://kdt-1.karlov.mff.cuni.cz ). Sledujeme a zaznamenáváme přirozenou 

radiaci v minutových , hodinových a celodenních intervalech. Non stop každých 10 s pomocí 

Geigerova Müllerova čítače měříme a ukládáme počet částic gama a beta, které prolétnou GM 
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čítačem. Informace jsou on-line přístupné na výše uvedené WWW stránce. Data je možné vybírat 

za zvolený časový úsek a stahovat si je do svých počítačů a aplikací. (Lze si stáhnout např. radiační 

pozadí u nás v čase japonské katastrofy tsunami a poškození jaderné elektrárny Fukušima  

11.3. 2011, či únik radioaktivního chlóru v Maďarsku 11.11. 2011, resp. lze data z přirozeného 

radiačního pozadí efektivně využít i k ověření Poissonova rozdělení radioaktivního záření). 

V krátkém souhrnu o vzdálených laboratořích vyzdvihněme fakt, že tyto laboratoře poskytují 

soubory reálných experimentálních dat, které lze získat interaktivním aktivním řízením (Remote 

control laboratory), či pozorováním (Remote sensing laboratory), resp. v síťových variantách 

laboratoří typu Rem Lab Net. 

3 Virtuální laboratoře 

Poslední typ laboratoře, který je v našem výčtu laboratoří, jsou virtuální laboratoře. Virtuální 

experimenty, virtuální laboratoře jsou simulace, virtuální modely, aplety, flash animace aj. Jsou to 

tedy programy dostupné z lokálních umístění na počítači, případně spustitelné programy 

z Internetu. Apletů, animací, flashí je na Internetu nepřeberné množství, ale jako zajímavé zdroje se 

jeví např. http://www.walter-fendt.de/ (jednodušší aplety), či http://phet.colorado.edu/ (velice 

povedené, někdy i složité aplety, opravdu unikátní simulace). S těmito simulacemi lze provádět i 

virtuální experimenty, které v laboratoři prostě provádět nemůžeme (třeba změna gravitace, 

zkoumání mikro a makro prostoru, práce s nebezpečnými látkami, situacemi aj. V těchto virtuálních 

laboratořích se dá také zajímavě experimentovat, modelovat, ověřovat.  

Stávající simulace neumožňují práci s daty, pouze si zkoušíme na grafických výstupech změny 

vstupních dat aj. Poslední novinkou v simulacích jsou simulace s exportem a importem dat(!) 

Takové simulace vytvořili autoři F. Lustig a B. Bardiovský v softwarovém kitu „ISES Sim Lab“ 

[8]. Je to až s podivem, že se dosud neobjevily takové varianty apletů a simulací. Zřejmě nebylo 

potřeba porovnávat reálná data a simulovaná data. 

Práci s takovýmto apletem představíme na virtuálním experimentu „Kmity na pružině“ (kmity 

volné, tlumené a vynucené). Zdařilá animace kmitů na pružině umožňuje interaktivní změnu mnoha 

parametrů v tomto experimentu – lze nastavovat hmotnost, tuhost, délku pružiny, dále lze nastavit 

vnější parametry jako je tlumení, budící síla. Dále lze nastavit tíhové zrychlení (pružina kmitá na 

Zemi, na Měsíci, na Saturnu aj.). Uvědomme si, že takovou změnu tíhového zrychlení v reálné 

laboratoři nelze provést. Ve virtuální laboratoři je to snadné. A student „překvapivě“ např. zjistí že 

doba kmitů je stejná na Zemi i na jiných planetách.  

A nyní to nejzajímavější a nejnovější. Simulační prostředí disponuje datovým exportem a 

importem. Data z grafických výstupů je možno exportovat přes clipboard, či přes datový soubor do 

Vašeho počítače. Data již zpracováváte požadovaným způsobem. Ale ještě větším komfortem je 

import dat např. ze vzdáleného experimentu nebo z reálného lokálního experimentu. Tato data jsou 

na grafickém pozadí simulace a Vy nastavením základních parametrů a variací dalších parametrů 

hledáte shodu reálného vzdáleného, či lokálního experimentu s modelovaným simulovaným 

virtuálním experimentem.  

Simulační prostředí autorů má též jednoduchý soubor nástrojů jako měřítko, či stopky a lze tak 

provádět měření, tak jako s reálnou pružinou – měří se výchylka, měří doba kmitů. Dále můžeme 

měnit amplitudu a frekvenci budící síly. Takto lze studovat problematiku rezonance, fázových 

posuvů, energetických přeměn. V simulačním prostředí jsou k dispozici grafické výstupy 

základních veličin experimentu, včetně složitějších grafických výstupů, např. energií. Takovýto 

aplet vizualizuje na grafech situace, které si lze z popisu jevu a ze základních fyzikálních rovnic 

obtížně představovat. A zde ji máme téměř jako hru. Objevitelským, badatelským přístupem se 

blížíme k postupu vědců, kteří nejdříve studují jev, stanovují hypotézy, provádějí ověřující měření, 
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vyhodnocují data a nakonec vyslovují nové závislosti, zákonitosti, objevy. Ano, téměř vždy 

od experimentu k teorii a nikoliv od teorie k experimentu, jak tomu je často na školách.  

 

 

 

 

 

 

a     b    c 

Obrázek 2 Virtuální laboratorní prostředí „ISES Sim Lab“ s experimentem „Kmity na pružině“. 

Tato simulace má import dat např. ze vzdáleného experimentu a umožňuje porovnání, fitování 

reálných experimentálních dat ze vzdáleného experimentu a teoretických dat ze simulace. Obrázek 

b - reálná data ze vzdáleného experimentu, naměřeno a stáhnuto z http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz, 

Obrázek c - porovnání, fitování stažených reálných dat a interaktivně simulovaných dat 

v simulačním prostředí autorů. 

4 Integrace tří typů laboratoří – tradiční laboratoř + vzdálená laboratoř + virtuální 

laboratoř 

Jak by to mohlo proběhnout ve výuce? Představte si, že probíráte kmity na pružině – volné, 

tlumené, buzené aj. prostě vše, co se kolem kmitů na pružině dá vyložit. Zatím jsme pouze 

představili tři typy laboratoří – tradiční, vzdálené a virtuální. Každý typ vyjmenované laboratoře má 

svůj nepopiratelný přínos. Ale my bychom chtěli ještě dále. Zkusme jeden objekt, jeden problém 

zkoumat všemi typy laboratorních prací. Nechť si studenti sami zvolí typ laboratorního postupu. 

Nechť se třída rozdělí na skupinky, které tentýž problém řeší tradičně, vzdáleně, či virtuálně.  

Reálně experimentujeme s pružinou klidně i bez počítače, jenom se stopkami a měřítkem. Bez 

problémů zjistíme periodu kmitů, amplitudu kmitů, případně i tuhost pružiny, tlumení aj. Pokud vše 

budeme provádět na lokálním počítači s měřicím systémem, budeme mít k dispozici i časový 

záznam harmonických, a třeba i tlumených kmitů, případně i buzených kmitů (měřicí systém může 

budit závaží na pružině např. harmonickou elektrickou/elektromagnetickou silou. Počítač vše 

zaznamená a na studentovi je rozbor grafického záznamu. Závěrem se dopracuje k rovnicím 

harmonického, případně tlumeného, případně buzeného pohybu tělesa na pružině. Tolik nám dá 

reálný lokální experiment.  

Pokud nemáme k dispozici reálný experiment, můžeme zvolit reálný vzdálený experiment. A i přes 

internet si „zaexperimentujeme“. Máme k dispozici on-line záběry z kamery, máme možnost 

interaktivního ovládání parametrů experimentu. Opět naměříme, data si klidně přeneseme přes 

Internet do svého počítače a experiment vyhodnotíme. A nebo máme možnost se studenty úlohu 

odzkoušet přímo ve vyučovací hodině, resp. zadat domácí úlohu k procvičení vlastností kmitavého 

pohybu. Nechť studenti změří tuhost pružiny na internetu (adresu experimentu studentům 

samozřejmě oznámíme), nechť určí periodu kmitů, nechť určí rezonanční frekvenci, nechť studují 

fázovou charakteristiku výchylky a budící síly. Plno úkolů, které studenti budou rádi řešit, protože 

„je to na Internetu“(!), ověřeno vlastní praktickou výukou. 

No a třetí skupinka experimentuje virtuálně. A určitě to není nezajímavé. Zkouší pracovat 

s virtuální pružinou obdobně jako s reálnou pružinou. Ale má možnost měnit gravitaci, odpor 

prostředí, má k dispozici hned několik pružin s libovolnou tuhostí, různá závaží. Pokud student 

přistoupí na tuto virtuální realitu, tak má evidentně flexibilnější experiment. Studenti této skupiny 
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pravděpodobně přinesou nejhodnotnější data a závěry. ANO chybí jim sice ta realita pružiny, ale tu 

jim nechceme odepřít. Své výsledky budou konfrontovat se skupinou, která měla fyzickou pružinu. 

Ve virtuální simulaci ,např. „Kmity na pružině“ lze nejenom virtuálně experimentovat, ale v novém 

typu simulací s importem dat lze porovnávat, fitovat data z lokálního, či vzdáleného experimentu a 

simulovaná data.  

Studenti ve všech třech typech laboratoří experiment posuzují jak kvalitativně, tak hlavně 

kvantitativně. Kontrolovatelným výstupem nechť jsou jejich data. Poté si vzájemně poreferují o 

svých výsledcích a pokusí se naměřená data vzájemně konfrontovat, vzájemně předávat a 

porovnávat.. Data, ať již naměřená reálně, vzdáleně, či simulované můžeme zpracovávat např. i 

v EXCELu, či optimálně v simulačním prostředí, viz výše popsaná simulace „Kmity na pružině“. 

Studijní materiály jsou v knižní podobě – učebnice, v elektronické podobě – studenti si sami 

dohledávání informace na Internetu, přičemž dbají na validitu internetových zdrojů, případně jsou 

studenti vedeni interaktivními návody aj. Studenti pracují samostatně, až individuálně, ale později 

při společné diskuzi se učí kolektivní kolaboraci, což je také jeden z cílů výuky v laboratoři, na 

který se trochu pozapomíná. 

Závěr 

A nyní ještě otázka? A kde je učitel? Učitel je součást všech řešitelských týmů, učitel nekáže od 

tabule, učitel není expertem, chodící encyklopedií, je zprostředkovatelem procesu učení. Učitel 

studenty „táhne“ a ne „tlačí“, učí je klást správné odpovědi, učí je vzájemné kolaboraci, učitel se 

individuálně věnuje jak nadaným studentům, tak i studentům, kteří potřebují pomoc atd.. A to je 

plno důvodů, proč je učitel ve výuce nezastupitelný. 

Závěrem bychom rádi shrnuli, že právě toto nové vzájemné propojení „hand made“, vzdáleného a 

virtuálního experimentování je tou novou přidanou hodnotou jak v e-learningu,tak i v samotné 

laboratorní práci studentů. Dovolíme si ještě jednou zdůraznit, že toto vzájemné propojení všech 

typů laboratoří výuku doslova umocňuje. 
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INVARIANTY TESTOVÝCH POLOŽIEK V PROSTREDÍ MOODLE 

 

 

IVARIANTS OF TEST ITEMS IN MOODLE 

 

MOKRIŠ Marek, SR 

 

 

Abstrakt. Elektronická podpora vysokoškolskej prípravy učiteľov je v súčasnosti nevyhnutnosťou, 

ktorá vyplýva z objektívnej požiadavky inovovať metódy vyučovania matematiky. Príspevok sa 

venuje autoevalvačným elektronickým testom a možnostiam invariantného zadávania testových 

položiek. Sú popísané výhody a nevýhody základných typov formátov testových položiek v LMS 

prostredí Moodle. 

 

Abstract. The electronic support to teacher training is currently a must which results from an 

objective demand for innovative methods of teaching mathematics. This article deals with 

electronic test and possibilities of invariant test items. The pros and cons of general types of test 

item formats in Learning Managment System Moodle are described. 

 

Kľúčové slová: e-test, e-vzdelávanie, Moodle 

 

Key words: e-test, e-learning, Moodle 

 

 

Úvod 

S elektronickou podporou vyučovania matematických disciplín máme na Pedagogickej fakulte 

pozitívne skúsenosti od akademického roku 2005/2006 a z pohľadu študentov ide o žiadaný 

študijný informačný zdroj. 

V súčasnosti sú veľmi intenzívne snahy o zlepšenie matematického vzdelávania pomocou 

moderných technických prostriedkov. Nové digitálne technológie kladú na súčasných a budúcich 

učiteľov nové požiadavky. Predpokladom kvalitného vzdelávania sú dobre pripravení učitelia, preto 

ako jeden z faktorov, ktorý zvyšuje kvalitu vzdelávacieho procesu, je elektronická podpora 

vzdelávania prostredníctvom kurzov v prostredí Moodle. Jedným z najčastejšie využívaným 

nástrojom v e-kurze je autoevalvačný elektronický on-line test.  

1 Autoevalvačný elektronický on-line test 

Vedomosti a zručnosti študentov možno veľmi efektívne skúmať aj elektronicky. Autoevalvačný 

elektronický on-line test je elektronický prostriedok na meranie množstva a kvality vedomostí, 

ktorý poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Tvorba testov v digitálnom prostredí sa riadi tými istými 

princípmi ako tvorba testov v printovej verzii. Špecifikom e-testov, je digitálna podoba testových 

položiek a automatizácia pri vyhodnotení testu. Elektronický test má oproti klasickému 

papierovému testu niektoré výhody, ktoré umožňujú:  

 eliminovať subjektívnosť hodnotenia pri oprave testu,  

 poskytnúť spätnú väzbu a vyhodnotenie testových položiek okamžite, 

 vyberať ľubovoľnú testovú položku z databázy, 

 náhodne generovať poradie otázok, 
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 nastaviť časový limit alebo aj automatickú penalizáciu s dopredu nastavenou mierou 

pre nesprávnu odpoveď. 

Pre potreby konštrukcie autoevalvačných elektronických on-line testov je možné, v prostredí 

Moodle, využiť tieto typy testových položiek: 

 

 

V ďalšej časti príspevku budú popísané invarianty testovej položky zameranej na zistenie hodnoty 

rímskej číslice V. 

1.1 Testová položka s výberom odpovedí 

Pri tvorbe testovej položky typu viaceré možnosti je potrebné zvoliť kategóriu (miesto, kam bude 

testovacia položka uložená), následne uviesť názov otázky (napr. Otázka č. 1) a naformulovať 

samotný text otázky (napr. Rímska číslica V má hodnotu: ) 

 

Následne je potrebné uviesť prednastavenú hodnotu známky (maximálny počet bodov za uvedenie 

správnej odpovede na otázku) a zadefinovať hodnotu trestného faktora (počet bodov, ktorý sa odčíta 

od počtu získaných bodov pri uvedení nesprávnej odpovede). Dôležité je uviesť koľko správnych 

odpovedí bude obsahovať testovacia položka. Je možné si zvoliť z dvoch kategórii: iba jedna 

odpoveď alebo viaceré odpovede. Test v prostredí Moodle ponúka aj možnosť zamiešania 

ponúkaných odpovedí. Tiež je možné nadefinovať označovanie jednotlivých odpovedí (napr. a.,b., ; 

1., 2. ...) 
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Následne je potrebné naformulovať ponúkané odpovede (položky Voľba 1, Voľba 2, ...), ich 

známku (bodové hodnotenie), pričom aspoň jedna položka musí mať hodnotu 100%. Vhodné je 

uvádzať pre študentov aj spätnú väzbu pri správnej aj nesprávnej odpovedi. 

Invariant č. 1: 

     

Obrázok 1 Zobrazenie testovej položky typu Viaceré možnosti v teste a jej vyhodnotenie 

 

1.2 Testová položka typu Pravda/Nepravda 

Testová položka typu Pravda/Nepravda je jednoduchá forma s výberom odpovedí, ktorá má len 

dve možnosti (áno/nie, pravda/nepravda, súhlasím/nesúhlasím, ...), z ktorých je potrebné si vybrať. 

Pri zadávaní testovacej položky sa postupuje analogicky ako pri testovacej položke typu Viaceré 

možnosti. Pri kategórii Správna odpoveď určíme pravdivostnú hodnotu nášho tvrdenia. 

Naformulujeme aj spätnú väzbu pre odpoveď Pravda aj pre odpoveď Nepravda.  

Invariant č. 2: 

   

Obrázok 2 Zobrazenie testovej položky typu Pravda/Nepravda v teste a jej vyhodnotenie 

 

1.3 Testová položka na priradenie 

Testová položka typu Zhoda umožňuje vytvoriť súbor subotázok, ku ktorým vyberáme odpoveď zo 

zoznamu možných odpovedí. Následne je potrebné nadefinovať minimálne dve otázky a tri 

odpovede. Môžeme uviesť viacero nesprávnych odpovedí tak, že niektoré z nich budú pri prázdnej 

otázke. Položky, kde je otázka aj odpoveď prázdna (nevyplnená), budú ignorované. Ďalšie položky 

je možné pridať pomocou tlačidla Prázdne miesta pre viac možností.  
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Invariant č. 3: 

  

Obrázok 3 Zobrazenie testovej položky typu Zhoda v teste a jej vyhodnotenie 

 

1.4 Testová položka na zadanie odpovede 

Testová položka typu Krátka odpoveď umožňuje vytvoriť otázku, kde odpoveď je potrebné 

naformulovať zo strany študenta. 

Je veľmi dôležité, aby sme do systému zadali všetky očakávané odpovede. Napríklad pri otázke: 

„Rímska číslica V má hodnotu:“ je potrebne uviesť odpoveď v číselnom formáte „5“ ale aj 

v slovnej verzii „päť“. 

Invariant č. 4: 

 

Obrázok 4 Zobrazenie testovej položky typu Krátka odpoveď v teste a jej vyhodnotenie 

 

1.5 Testová položka na vloženie odpovede 

Testovacia položka typu Vložené odpovede (Cloze) predstavuje text, v ktorom sú „prázdne 

miesta“, ktoré je potrebné nahradiť ich správnym obsahom. Ten môže mať tieto podoby:  

a) krátka odpoveď 

b) viacnásobná voľba 

Prostredie Moodle v súčasnosti neumožňuje vytvárať tieto otázky priamo. Je ich potrebné 

zadávať pomocou textového poľa alebo pomocou importu z externých súborov. 

a) Krátka odpoveď (SHORTANSWER alebo SA alebo SV) 

Štruktúra každého cloze test je rovnaká: 

{       začiatok WordBoxu 

:SA:    definovanie typu cloze (v tomto prípade Krátka odpoveď) 

=   označenie správne odpovede 

#    označenie začiatku novej spätnej väzby (je to nepovinný údaj) 

}   koniec WordBoxu 
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Príklad:  

Znenie testovej položky: Rímska číslica V má hodnotu _______ . 

Zápis testovej položky v prostredí Moodle: Rímska číslica V má hodnotu {:SA:=5}. 

Nevýhoda otázky tohto typu oproti otázke typu Krátka odpoveď je v tom, že je možné nadefinovať 

len jeden formát správnej odpovede. Odpoveď „päť“ je síce správna, ale systém ju vyhodnotí ako 

nekorektnú, pretože správna odpoveď má číselný formát „5“. 

Invariant č. 5: 

    

Obrázok 5 Zobrazenie testovej položky typu Cloze - krátka odpoveď v teste a jej vyhodnotenie 

 

b) Viacnásobná odpoveď - multiple choice (MULTICHOICE or MC) 

Štruktúra je podobná ako pri Krátka odpoveď: 

{        začiatok WordBoxu 

:MC:    definovanie typu Viacnásobná odpoveď 

~   typová značka medzi možnosťami odpovedí 

=   označenie správne odpovede 

#    označenie začiatku novej spätnej väzby (je to nepovinný údaj) 

}   koniec WordBoxu 

 

Príklad: 

Znenie testovej položky:  Hodnota číslice V je ____ a ___________  odpočítanou číslicou.  

V zápise čísla ju môžeme použiť __________ . 

Zápis v prostredí Moodle: 

Hodnota číslice V  je {:MC:=5~50~500} a {:MC:=nemôže byť~môže byť} odpočítanou číslicou.  

V zápise čísla ju možeme použiť  {:MC:=iba raz ~dvakrát ~trikrát} . 

Invariant č. 6: 

 

Obrázok 6 Zobrazenie testovej položky typu Cloze - viacnásobná odpoveď v teste 
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Záver 

Vedomosti a zručnosti žiakov možno skúmať rôznym spôsobom, napr. ústnym kladením otázok 

alebo písomkami. Elektronizácia tohto procesu so sebou prináša tlak na väčšiu individualizáciu 

poskytovania spätnej väzby o úrovni zvládnutia danej problematiky a z pohľadu pedagóga ide aj o 

obmedzenie rutinných činností.  

Na základe našich skúsenosti sa ukazuje, že elektronický autokorektívny on-line test je vhodným 

nástrojom spätnej väzby nielen pre študentov, ale aj pre tútora (učiteľa) a má svoje významné 

postavenie v procese elektronickej podpory matematického vzdelávania budúcich učiteľov pre 

predprimárny a primárny stupeň. Myslíme si, že podpora matematického vzdelávania 

prostredníctvom elektronických on-line kurzov je vhodným podporným prostriedkom prezenčného 

štúdia. Analogické skúsenosti s elektronickou podporou matematického vzdelávania sú 

prezentované v prácach [1], [2], [3]. 

V súčasnosti LMS Moodle ponúka dostatočné možnosti na vytvorenie rôznych invariantov testovej 

položky, čím proces hodnotenia vedomostí sa stáva rôznorodejším a prostredníctvom elektronizácie 

aj efektívnejším. 
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MOŽNOSTI VYUŽITIA VYBRANÝCH LMS SYSTÉMOV V EDUKÁCII 

 

 

POSSIBILITIES OF USING THE SELECTED LMS IN EDUCATION 

 

MOLNÁR Tomáš – VARGOVÁ Mária, SR 

 

 

Abstrakt. Jednou z foriem edukácie na školách je elektronické vzdelávanie. V školskom prostredí 

môže byť realizované rôznymi spôsobmi. Príspevok sa zaoberá možnosťami aplikácie e-learningu 

do edukácie na stredných odborných školách.  

 

Abstract. One form of education process at schools is e-learning. The school environment can be 

realized by different ways. This article deals with the possibilities of e-learning application to the 

education process at secondary vocational schools. 

 

Kľúčové slová: e-learning, edukácia, internet. 

 

Key words: e-learning, education, internet. 

 

 

Úvod 

Súčasná spoločnosť sa nachádza na vysokom stupni rozvoja vedy a techniky. Moderné technológie 

prenikajú nielen do všetkých štruktúr spoločnosti, ale aj do života jednotlivca. Prax si žiada žiakov 

a absolventov škôl pripravených na využívanie moderných technológií, schopných ďalej sa 

vzdelávať a pracovať kooperatívne v pracovnom tíme. Vo vyučovacom procese sa využívajú rôzne 

formy vzdelávania. Jednou z nich je elektronické vzdelávanie, ktoré môže byť v školskom prostredí 

realizované rôznymi spôsobmi. 

1 E-learning ako forma elektronického vzdelávania  

Informačná spoločnosť predstavuje vo svojom pokračovaní v zavádzaní nových foriem výučby aj 

nové rôzne koncepcie. Vo vzdelávaní sa vyznačuje predovšetkým rozširovaním e-learningu 

(elektronického vzdelávania) na všetky stupne vzdelávania. Presná definícia elektronického 

vzdelávania neexistuje. Preto je potrebné sa pri vytýčení pojmu držať definícií viacerých autorov. 

Podľa Badrula H. Khana (2006) „e-learning môže byť pokladaný za inovatívny prístup 

k sprostredkovaniu kvalitného výučbového prostredia, zameraného na učiaceho sa, ľahko 

prístupného hocikomu, hocikedy a na akomkoľvek mieste, pri využití vlastností a zdrojov 

rôznorodých digitálnych technológií, a tiež iných foriem výučbových materiálov, ktoré sú vhodné 

pre otvorené, flexibilné a distribuované prostredie“. Vargová – Depešová (2010, s. 116) uvádzajú, 

že „pod pojmom elektronické vzdelávanie (v praxi častejšie uvádzané ako e-learning) sa rozumie 

vyučovanie a učenie sa prostredníctvom informačných komunikačných technológií“. Podľa Hubu 

a kol. (2003) „pojem e-vzdelávanie označuje systém, ktorý využíva na poskytovanie obsahu 

riešenie úloh, komunikáciu, administráciu a riadenie vzdelávania elektronické metódy spracovania, 

prenosu a uskladňovania informácií“.  

Elektronické vzdelávanie teda predstavuje spôsob výučby, ktorý prostredníctvom správnej aplikácie 

do výchovno-vzdelávacieho procesu môže zvýšiť jeho kvalitu. Avšak implementáciu tohto spôsobu 
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výučby nemožno podceniť z hľadiska organizácie a kvality výučby a preto existuje viacero riešení 

jeho realizácie. 

2 Aplikácia e-learningu v edukácii 

Aplikácia e-learningu v edukácii môže predstavovať zložitý proces, v ktorom sa riaditeľ školy musí 

rozhodnúť, či táto forma vzdelávania bude účinná a či je opodstatnená na konkrétnej škole. 

Samotná realizácia je potom otázkou technického a programového vybavenia jednotlivých učební. 

Výhodou implementácie jednotlivých systémov na podporu elektronického vzdelávania je fakt, že 

nevyžadujú zložité technické zabezpečenie. Z pohľadu programového vybavenia je zložitosť 

problematiky tiež na podobnej úrovni. V súčasnosti existujú viaceré komplexné riešenia pre 

riadenie výuky. 

Podľa Novej (In Kozík, T. a kol. 2006) „systémy na manažment výučby sú LMS (Learning 

management systems), ktoré poskytujú vývojárom platformu na organizáciu obsahu a na 

organizáciu poskytovania obsahu vo veľkom množstve možností. LMS systémy sú najčastejšie 

používané vo veľkých organizáciách, na oddeleniach ďalšieho vzdelávania zamestnancov a na 

veľkých univerzitách. V porovnaní s CMS (Content management systems) systémami zvyknú byť 

finančne náročnejšie, vyžadujú podstatne viac úprav, ale zato sú to veľmi silné nástroje, ktoré 

umožňujú viesť množstvo paralelných výučbových projektov“. Využitie systémov na riadenie 

výučby analyzuje Brixová (2009) v tabuľke 1.  

Tabuľka 1 SWOT analýza LMS systému (Brixová, 2009) 

Silné stránky: 

 určenie priorít výučby 

 možnosť pripraviť cvičné príklady na 

úrovni 

 pripraviť viac možností 

 šetrenie časom študenta 

 viac času na praktické cvičenie 

preberanej teórie 

 šetrenie času učiteľa 

 zvyšovanie zručnosti práce s IKT 

 využitie rôznych možností 

diagnostikovania študentov 

v priebehu kurzu (kontrola 

a hodnotenie) 

 rýchla a pružná komunikácia učiteľa 

so študentmi kurzu 

 výhodná organizačná orientácia 

študentov 

 použitie kurzu pre rôzne predmety 

Slabé stránky: 

 obmedzené využitie systému 

v nevyhovujúcich priestorových 

podmienkach 

 zastaraná výpočtová technika 

s nízkymi parametrami 

 nie je prístup k internetu 

Možnosti: 

 rozšírenie funkcionality systému 

 viaceré jazykové mutácie 

 priblíženie k používateľovi 

 spolupráca viacerých systémov napr. 

s administratívnym AIS 

Hrozby: 

 výpadok internetu 

 výpadok elektrického prúdu 

 zlyhanie výpočtovej techniky 
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2.1 LMS Moodle 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je komplexné modulárne 

systémové riešenie vzdelávania, ktoré zaraďujeme medzi opensource softvérové balíky. Jeho 

použitie, úpravy a modifikovanie teda nepodlieha žiadnym striktným pravidlám, jeho využívanie 

a samotná implementácia do systému vzdelávania je zdarma. Je založený na vytváraní kurzov, 

pomocou ktorých sa žiaci vzdelávajú a komunikujú s učiteľom. Práve skutočnosťou, že ide 

o opensource systém, Moodle predstavuje nenáročné riešenie výučby a  je jedným 

z najvýhodnejších riešení pre využívanie elektronického vzdelávania a jeho prvotné zavádzanie na 

stredných školách.  

Jeho implementácia do systému však musí  podliehať istým pravidlám. Keďže sa jedná o systém, 

ktorý je dostupný aj navonok, správca počítačovej siete musí zabezpečiť bezpečnosť a odstránenie 

potenciálnych hrozieb. Výhodou systému Moodle je, že vo svojej modulovej štruktúre zahŕňa aj 

bezpečnostné prvky. Žiak sa musí pre vstup do systému registrovať, je autentifikovaný 

a autorizovaný učiteľom a následne pridaný do kurzu, ktorý pre vstup vyžaduje heslo. Takýmto 

spôsobom sa znižujú akékoľvek pokusy o zneužitie alebo podvádzanie vo výučbe žiakmi alebo 

inými osobami. Vo všeobecnosti teda Moodle obsahuje politiku, ktorá je založená na prideľovaní 

rolí. Patria sem: 

 Administrátor – spravuje celý portál, roly a jednotlivé funkcie správy systému. 

 Manažér – predstavuje akúsi podmnožinu administrátora. Môže spravovať jednotlivé 

skupiny. 

 Učiteľ – je zodpovedný za jednotlivé kurzy. Jeho oprávnenia spočívajú v pridávaní 

učebných textov do systému, vytváranie testov, spravovanie hodnotenia a vytváranie 

výstupov pre žiakov. Predstavuje používateľa systému.  

 Študent – je používateľom kurzu. Má možnosť dostať sa k informáciám v jednotlivých 

kurzoch no akékoľvek modifikovanie učebných materiálov mu nie je dovolené. 

 Skupina – v prípade, že učiteľ má vo svojom kurze viac žiakov, môže ich zaradiť do 

jednotlivých skupín, ktoré majú spoločné znaky - napríklad žiaci elektrotechniky, žiaci 

informatiky a podobne. 

 Hosť – je používateľ, ktorý sa síce registroval do systému, no manažér mu nepridelil žiadne 

práva a zvyčajne mu systém umožňuje prezerať iba skrátené verzie kurzov.  

LMS systém Moodle si získal popularitu na vysokých školách. Väčšina vysokých škôl, medzi nimi 

aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, čoraz viac vniká do jeho funkcií a zlepšuje výučbu. 

Oveľa potešujúcou informáciou je fakt, že elektronické vzdelávanie preniká aj na stredné školy 

a Moodle sa rozširuje aj na nižších stupňoch vzdelávania. Medzi užívateľov uvedeného systému 

patria napríklad SOŠ Handlová, SOŠ Levice alebo SOŠ Lučenec. 

2.2 LMS iTutor 

Oveľa komplexnejšie riešenie elektronického vzdelávania na školách predstavuje systém iTutor. 

Predstavuje vedúcu e-learningovú platformu, ktorá je založená na jednotnom prostredí s centrálnou 

databázou a s vlastnou bezpečnostnou politikou. Z toho vyplýva, že tento systém nie je dostupný na 

serveroch školy ktorá ho využíva, ale je distribuovaný pomocou outsourcingu, teda treťou stranou. 

Celý systém je umiestnený na serveri poskytovateľa a škola sa pomocou svojich počítačov 

a internetového pripojenia môže k systému pripojiť. Výhodou je, že takto zvolené riešenie e-

learningu je zabezpečené centrálne, celá bezpečnostná politika je pre všetkých používateľov 

jednotná a pracuje sa vždy v rovnakom prostredí. Nevýhodou je, že takto riešený systém 

vzdelávania je spoplatnený. iTutor sa skladá z nasledujúcich modulov: 

 iTutor Student – umožňuje študentovi pristupovať k jednotlivým kurzom; 
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 iTutor Administrator – spravuje celý systém, slúži na riedenie, plánovanie, organizovanie 

a vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu; 

 iTutor Lector – je určený učiteľom na správu kurzov a riadenie ich kurzov; 

 iTutor Tester – je určený na testovanie a tvorbu dotazníkov; 

 iTutor Publisher – slúži na vytváranie multimediálnych a interaktívnych prezentácií, 

elektronických kurzov a doplnkových materiálov bez znalosti programovania; 

 iTutor Catalog – slúži na prehliadanie ponuky kurzov, do ktorých je možné sa zapísať; 

 iTutor Reporter – slúži na vytváranie tlačových zostáv; 

 iTutor Mesenger – slúži na rozposielanie správ v systéme; 

 iTutor Conference – slúži na vytváranie videokonferencií a sprostredkovanie komunikácie 

pre viacerých používateľov v reálnom čase; 

 iTutor Performance Management – slúži na plánovanie a hodnotenie zamestnancov, 

umožňuje určovať a vyhodnocovať ciele zamestnancov;  

 iTutor Content Development Server – umožňuje vytvárať a sprostredkovať všetok učebný 

obsah v centrálne zdieľanom mieste. 

Na rozdiel od LMS Moodle, systém iTutor je určený pre pokročilejšie využívanie elektronického 

vzdelávania na škole. Obsahuje viacero funkcií, lepšiu bezpečnostnú politiku a unifikované 

pracovné prostredie. Jeho implementáciu by mali školy zvážiť, no pre rozšírenie už 

implementovaného elektronického vzdelávania je výhodnou voľbou. 

3 Využívanie internetu v edukácii 

Oveľa komplexnejšie riešenie elektronického vzdelávania na školách predstavuje systém iTutor. 

internetové pripojenie. Využívanie internetu v edukácii bolo sledované dotazníkom. V dotazníku 

mali žiaci, okrem iného, možnosť aj vyjadriť sa k využívaniu internetu na vyučovacích hodinách. 

Výskum bol uskutočnený na strednej odbornej škole drevárskej. Graf 1 zobrazuje podiel odpovedí 

respondentov zúčastnených na prieskume, prostredníctvom ktorých bolo možné získať informácie 

o tom, či na škole internet je prvkom vyučovania alebo nie. Podiel odpovedí respondentov 

zúčastnených na prieskume bol 40 žiakov strednej odbornej školy drevárskej: 

 áno: 30 žiakov (75 %), 

 nie: 10 žiakov (25 %). 

 

 

Graf 1 Podiel odpovedí respondentov zúčastnených na prieskume 
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Z uvedeného vyplýva, že na danej strednej odbornej škole využívajú žiaci internet vo vyučovaní, 

a preto je predpoklad na zavádzanie vyučovacích systémov, ktoré internet pre svoju funkcionalitu 

vyžadujú. 

Keďže na sledovanej škole je využívaný internet, je namieste otázka, koľko hodín týždenne žiaci 

prichádzajú do kontaktu s počítačom. Zámerom tohto sledovania je fakt, že ak žiaci využívajú 

počítače v školskom prostredí málo, zavádzanie elektronického vzdelávania je na zamyslenie. Preto 

druhou položkou bolo sledovanie počtu hodín, na ktorých žiaci využívajú internet. Získané 

výsledky zobrazuje graf 2. 

 

Graf 2 Počet vyučovacích hodín podporovaných prácou na počítači za týždeň 

 

Podiel odpovedí respondentov zúčastnených na prieskume bol 40 žiakov strednej odbornej školy 

drevárskej: 

 0 hodín: 0 žiakov (0 %), 

 1 hodinu: 2 žiaci (5 %), 

 2 hodiny: 18 žiakov (45 %), 

 3 hodiny: 3 žiaci (7 %), 

 4 hodiny: 13 žiakov (33 %), 

 6 hodín: 0 žiakov (0 %), 

 8 hodín: 4 žiaci (10 %). 

Z prieskumu vyplýva, že zavedenie elektronického vzdelávania s podporou LMS systémov 

a vzdialeným prístupom môže mať na sledovanej škole opodstatnenie, pretože žiaci pracujú na 

počítači dostatočný počet hodín. 

Záver 

Elektronické vzdelávanie dnes patrí k najmodernejším metódam výučby v celom svete. 

Elektronické kurzy obsahujú multimediálne študijné materiály a prenos týchto študijných 

materiálov k žiakovi, komunikácia medzi učiteľom a žiakom sa realizuje prostredníctvom internetu. 

Aby bolo zavedenie tejto koncepcie jednoduchšie, objavujú sa hotové softvérové balíky, ktoré prácu 

uľahčujú. Ak má byť zavedenie týchto systémov úspešné, je potrebné zvažovať viaceré činitele 

pôsobiace na výučbu, ako napríklad dostupnosť internetu, počet žiakov, študijný odbor 

alebo zameranie školy. 
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NÁZORY BUDÚCICH UČITEĽOV NA PRÍRODOVEDNÉ  

KOMPETENCIE A NA KOMPETENCIU UČITEĽA VYUŽÍVAŤ IKT  

VO VYUČOVANÍ 

 

 

THE OPINION OF FUTURE TEACHERS OF SCIENCE-RELATED COMPETENCES 

AND COMPETENCE OF THE TEACHERS TO USE ICT IN TEACHING PROCESS 

 

NAGY Melinda, ZAHATŇANSKÁ Mária, MAKOVICKÝ Pavol ,  

PORÁČOVÁ Janka, MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ Marta, SR 

 

 

Abstrakt. V našej práci sme skúmali preferencie 40 učiteľských kompetencií medzi absolventmi 

učiteľských študijných programov Univerzity J. Selyeho. Boli analyzované preferencie štyroch 

kompetencií súvisiacich s prírodnými a technickými vedami: Zdravotné povedomie, 

Environmentálne povedomie, Matematické, prírodovedné a technologické zručnosti a Aktívne 

využívanie informačných a komunikačných technológií. Zistili sme, že patria medzi menej 

preferované kompetencie – umiestnili sa na 30., 31., 33. a 40. mieste v poradí.  

 

Abstract. In our work, we have examined preferences of 40 teaching skills among J. Selye 

University graduates of teacher training program. There are separately analysed four natural-

sciences related and technical skills: Health awareness, Environmental awareness, Mathematical 

literacy and basic competences in science and technology, and Information and communication 

technologies skills. We found that those belonging to less preferred competencies - placed at 30
th

, 

31
st
, 33

rd
 and 40

th
 place in the ranking. 

 

Kľúčové slová: Pedagogické zručnosti, prírodovedné kompetencie, IKT, vzdelávanie učiteľov 

 

Key words: Teaching skills, Sciences-related competences, ICT, Teacher education 

 

 

Úvod 

Kľúčové kompetencie sú také základné schopnosti a zručnosti, ktoré každý človek potrebuje (nielen 

učitelia), ich rozvíjanie u žiakov je základnou úlohou školského systému. Učiteľské kompetencie 

oproti tomu predstavujú súbor takých schopností, zručností, poznatkov a postojov, ktoré učitelia 

potrebujú, aby obstáli vo svojej profesii. Rozvíjanie týchto kompetencií predstavuje hlavný cieľ 

vzdelávania budúcich učiteľov. Pojem kompetencia, ako uvádza Šuverová [1], pochádza 

z latinského slova competens competentis a znamená právomoc, okruh pôsobnosti, rozsah 

právomoci, príslušnosť po odbornej alebo vecnej stránke. Vališová [2] pod pojmom kompetencia 

chápe činnosť alebo komplex činností, ktorú charakterizuje vynikajúci výkon. Földesová [3] ich 

definuje ako prenosný a univerzálne použiteľný súbor vedomostí, schopností a postojov, ktoré 

potrebuje každý jedinec pre svoje osobné naplnenie a rozvoj, pre zapojenie sa do spoločnosti a 

úspešné uplatnenie. Podľa Babinského a Dubeňovej [4] sú kľúčové kompetencie vnímané ako 

výsledok formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania a považujú sa za základ pre 

celoživotné vzdelávanie a zlepšenie zamestnateľnosti občanov.  
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1 Učiteľské kompetencie 

Učiteľské kompetencie predstavujú predovšetkým pedagogické, didaktické a sociálne zručnosti 

a schopnosti, ktoré však musia byť doplnené ďalšími kompetenciami, zručnosťami a vlastnosťami, 

pretože učiteľ počas svojej činnosti nielen vzdeláva a vychováva, ale zastáva aj iné úlohy. Mnohé 

úlohy vykonáva vedome, v niektorých prípadoch však vplýva nevedome na svojich žiakov – napr. 

svojimi názormi, osobnosťou, prejavmi a počínaním. Environmentálnymi resp. zdravotnými 

postojmi sa učiteľ môže stať pre svojich žiakov pozitívnym príkladom, ale aj negatívnym (napr. 

fajčením a iným zdravie, alebo prostredie poškodzujúcim správaním sa).  

V štúdii sa zaoberáme učiteľskými kompetenciami, ktoré súvisia s novými požiadavkami 

kladenými na predstaviteľov tejto profesie v 21. storočí. Do zoznamu kompetencií sme zapracovali 

kľúčové kompetencie odporúčané Európskou radou [5] a ďalšie učiteľské kompetencie publikované 

Tóthovou a Slezákovou [6], Helusom [7], Veteškom [8] a Kraicinéovou [9], ktoré sme doplnili 

dvoma kompetenciami podľa vlastného úsudku – a to Zdravotným povedomím a Environmentálnym 

povedomím. 

2 Ciele výskumu 

Rozhodli sme sa preskúmať, ako sa stavajú študenti končiacich ročníkov učiteľských študijných 

programov na PF UJS v Komárne, ku kľúčovým kompetenciám a k vybraným učiteľským 

kompetenciám, schopnostiam, zručnostiam, poznatkom a postojom. V rámci testovaných 

kompetencií sme sa zamerali na prírodovedné a technické kompetencie. 

3 Materiál a metodika 

Dotazník obsahoval 40 kompetencií, ktoré podľa nášho úsudku môžu byť dôležité pre učiteľa. 

Respondenti hodnotili každú jednu kompetenciu osobitne na päťstupňovej škále, pričom 

kompetencia získala 1 bod, ak ju respondent hodnotil ako nepotrebnú pre učiteľa, 2 body ak ju 

hodnotil za menej potrebnú, 3 body ak ju hodnotil ako dôležitú, 4 body ak za veľmi dôležitú a 5 

bodov ak ju považoval za nenahraditeľnú. 

Prieskumu sa zúčastnilo 80 respondentov – študenti Pedagogickej fakulty UJS v Komárne niekoľko 

dní pred alebo po ukončení štúdia, t. j. druhého ročníka študijného odboru 1.1.5 predškolská a 

elementárna pedagogika II. stupňa štúdia (Mgr.) študijného programu Učiteľstvo pre primárne 

vzdelávanie, resp. druhého ročníka študijných odborov 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov a 

1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v kombinácii II. stupňa štúdia 

(Mgr.) študijných programov anglického jazyka a literatúry, histórie, informatiky, katechetiky, 

maďarského jazyka a literatúry, matematiky, nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka 

a literatúry. 56,3% respondentov absolvovalo denné a 43,7% externé štúdium. Osemdesiat 

respondentov predstavovalo 41% všetkých končiacich študentov magisterského štúdia na PF UJS v 

danom roku, pričom dotazníkom sme oslovili 70% týchto študentov (29% oslovených študentov sa 

rozhodlo nevyplniť alebo neodovzdať anonymný dotazník). 

4 Výsledky a diskusia 

Z odpovedí respondentov sme vypočítali priemery pre každú kompetenciu uvedenú v zozname. Na 

základe toho môžeme konštatovať, že ani jedna kompetencia zo zoznamu nedosiahla horší priemer 

ako 3 body – t. j. považovali ju minimálne za dôležitú alebo veľmi dôležitú. Priemerné hodnoty nad 

4,5 bodov dosiahli len tri kompetencie: Komunikácia v materinskom jazyku, Schopnosť niesť 

zodpovednosť a Odborné vedomosti.  

V dotazníku boli uvedené štyri učiteľské kompetencie, ktoré úzko súvisia s prírodnými a 

technickými vedami: Zdravotné povedomie, Environmentálne povedomie, Matematické, 
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prírodovedné a technologické zručnosti a Aktívne využívanie informačných a komunikačných 

technológií.  

Zdravotné povedomie vyvoláva v ľuďoch také správanie sa, ktoré je zamerané na zachovanie 

zdravia. Zdravie sa definuje ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody. Jeho zachovanie 

je vždy ľahšie ako obnovenie strateného stavu. Učiteľ s danou kompetenciou vedie svojich žiakov k 

zdravej životospráve, k telesnej a duševnej hygiene, k zdravej výžive, k pravidelnému pohybu a 

prevencii chorôb. 

Environmentálne povedomie je zodpovednosť voči živému a neživému prostrediu Zeme. Učiteľ s 

danou kompetenciou vedie svojich žiakov k predchádzaniu znečistenia prostredia, k podpore 

regenerácie prostredia, ale aj k ekologickému mysleniu. 

Pod Matematickými, prírodovednými a technologickými zručnosťami chápeme tie matematické, 

logické a fyzické vedomosti, ktoré sa uplatňujú hlavne v rôznych postupoch v bežnom živote alebo 

vo vyučovacom procese. Môžu byť súčasťou každého predmetu, ale niektoré témy, predmety 

nevyhnutne vyžadujú aj takúto kompetenciu učiteľa. Bez logického myslenia je ťažké, resp. 

nemožné naplánovať dlhodobú viacfázovú činnosť ani efektívny vyučovací proces. 

Aktívne využívanie informačných a komunikačných technológií je kompetencia, ktorá úzko súvisí 

s technologickými zručnosťami. Využitie IKT vo vyučovaní je tiež istý technologický proces. 

Využívajú sa pri tom rôzne technické zariadenia samostatne, alebo v kombinácii s učebnými 

pomôckami iného charakteru. 

Zo všetkých sledovaných kľúčových kompetencií, učiteľských kompetencií, schopností, zručností, 

ďalších poznatkov a postojov najvyššiu preferenciu (4,58 bodov) dosiahla v našom výskume 

Komunikácia v materinskom jazyku (Tab. č. 1). Podobne na prvé miesto v rebríčku sa dostala táto 

kompetencia v prieskume Kraicinéovej [9] uskutočneného u učiteľov z praxe v Maďarsku. Celkovo 

môžeme skonštatovať, že naše výsledky a výsledky Kraiciné [9], čo sa týka najpreferovanejších 

učiteľských kompetencií, sú veľmi podobné. Preferenciu málo preferovaných učiteľských 

kompetencií však môžeme porovnať len nepriamym spôsobom, pretože Kraiciné [9] používala 

otvorený dotazník, kde učitelia zapisovali nimi preferované učiteľské kompetencie. Zdravotné 

povedomie ani Environmentálne povedomie neuviedol ani jeden učiteľ ako dôležitú, z čoho 

vyplýva, že ich preferencia medzi učiteľmi v Maďarsku je tiež veľmi nízka, dokonca nulová. 

Podobne veľmi nízke hodnoty dosiahli Zdravotné povedomie a Environmentálne povedomie 

v našich dotazníkoch (Tab. č. 2). Najnižšiu hodnotu (3,21 bodov) v našich výsledkoch však dosiahli 

Matematické, prírodovedné a technologické zručnosti. Tu by sme chceli skonštatovať, že tieto 

patria zároveň aj ku kľúčovým kompetenciám. Preferencia Aktívneho využívania informačných a 

komunikačných technológií je síce nad hodnotou Matematických, prírodovedných a technologických 

zručností, ale je na 33. mieste v poradí všetkých štyridsiatich sledovaných kľúčových kompetencií, 

učiteľských kompetencií, schopností, zručností, ďalších poznatkov a postojov. V zozname 

osemnástich kompetencií publikovaných Veteškom a Tureckiovou [10], Využívanie IKT sa 

umiestnili na 16. mieste s 3,65 bodmi.  

Základné štatistické vyhodnotenie štyroch vybraných učiteľských kompetencií nášho výskumu 

uvádzame v tab. č. 2. Detailné hodnoty ostatných učiteľských kompetencií obsahuje publikácia 

Nagy [11]. 
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Tabuľka 1 Štatistika 40 sledovaných učiteľských kompetencií 
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Veľkosť vzorky: 40 4,58 3,21 1,37 4,2 3,90 0,14 0,37 3,875 

 

Tabuľka 2 Štatistika štyroch vybraných učiteľských kompetencií 

Kľúčové kompetencie, učiteľské 

kompetencie, schopnosti,  

zručnosti, ďalšie poznatky a postoje 
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Zdravotné povedomie 5 2 3 3 3,58 0,91 0,91 3 

Environmentálne povedomie 5 1 4 3 3,61 0,92 0,92 4 

Matematické, prírodovedné a 

technologické zručnosti 
5 1 4 3 3,21 1,03 1,03 3 

Aktívne využívanie informačných a 

komunikačných technológií 
5 2 3 3 3,56 0,79 0,79 3,5 

Veľkosť vzorky: 4 3,61 3,21 0,4  3,49 0,03 0,16 3,57 

 

Tab. č. 3 zobrazuje rozloženie preferencie odpovedí štyroch vybraných učiteľských kompetencií 

a graf č. 1 zobrazuje ich histogramy. Podľa nich je zrejmé, že nízke priemerné hodnoty bodov sú 

determinované nízkou preferenciou odpovedí s vysokými bodovými hodnotami – t. j. v koncovej 

časti každého grafu krivka klesá – oproti typom grafov, na ktorých krivka jednoznačne stúpa, ako 

napr. pri Komunikácii v materinskom jazyku, alebo pri Schopnosti niesť zodpovednosť [11]. 

 

Tabuľka 3 Preferencie štyroch vybraných učiteľských kompetencií  

Kľúčové kompetencie, učiteľské 

kompetencie, schopnosti,  

zručnosti, ďalšie poznatky a postoje 

Odpoveď 

1 

Nepotre

bná 

 

(%) 

2 

Menej 

potreb

ná 

(%) 

3 

Dôležit

á 

 

(%) 

4 

Veľmi 

dôležit

á 

(%) 

5 

Nevyhnu

tná 

(%) 

Zdravotné povedomie 0,0 10,0 41,3 30,0 18,8 

Environmentálne povedomie 1,3 7,5 38,8 33,8 18,8 

Matematické, prírodovedné a 

technologické zručnosti 
2,5 23,8 37,5 22,5 13,8 

Aktívne využívanie informačných a 

komunikačných technológií 
0,0 6,3 43,8 37,5 12,5 
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Graf 1 Histogram preferencií štyroch vybraných učiteľských kompetencií 

 

Po kontrole F-testom sme pristúpili k T-štatistike. Sledovaná vzorka denných a externých študentov 

v 75 percentách nevykazuje signifikantný rozdiel v preferencii kľúčových kompetencií, učiteľských 

kompetencií, schopností, zručností, ďalších poznatkov a postojov. V desiatich prípadoch [11] sme 

však zistili štatisticky významný rozdiel na hladine významnosti P<0,05. 

Tab. č. 4 zobrazuje výsledky štyroch vybraných učiteľských kompetencií: V prípade 

Matematických, prírodovedných a technologických zručností a Aktívneho využívania informačných 

a komunikačných technológií sme nezistili signifikantný rozdiel. V prípade Zdravotného povedomia 

a Environmentálneho povedomia sme zistili signifikantný rozdiel medzi odpoveďami denných a 

externých študentov na hladine významnosti P<0,05. V oboch prípadoch externisti hodnotili vyššie 

význam týchto kompetencií. 

Tabuľka 4 T-test štyroch vybraných učiteľských kompetencií u denných a externých študentov  

Pomenovanie 

kompetencie 

Zdravotné  

povedomie 

Environmen

tálne 

povedomie 

Matematick

é,  

prírodovedn

é a 

technologick

é zručnosti 

Aktívne 

využívanie 

informačnýc

h a 

komunikačn

ých 

technológií 

Priemer študentov 

denného štúdia 
3,2093 3,3023 3,093023 3,465116 

Priemer študentov 

externého štúdia 
4, 000 3,973 3,351351 3,675676 

T-test 5,400E-05 0,001 0,270529 0,238803 

Hladina významnosti < 0,05 < 0,05 NS NS 

 

V prípade učiteľských kompetencií Zdravotné povedomie a Environmentálne povedomie vypočítaný 

signifikantný rozdiel môže poukazovať aj na určitú variabilitu, možno aj neistotu respondentov. 

V súvislosti s týmito kompetenciami u študentov počas štúdia nevznikol spoločný úsudok týkajúci 

sa ich významu. Tento náš predpoklad, zdá sa, je podložený aj faktom, že signifikantný rozdiel sme 
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zistili v prípade dvoch kompetencií (Zdravotné povedomie a Environmentálne povedomie), ktoré sa 

väčšinou nevyskytujú v učebných materiáloch pojednávajúcich o učiteľských kompetenciách. 

Uvedeným učiteľským kompetenciám sa nevenuje dostatočná pozornosť zo strany pedagogických 

vied, napriek tomu, že v súlade s európskymi trendmi figurujú medzi dvanástimi prioritami 

Dlhodobého zámeru Štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 [12]. Obe kompetencie sa 

vyskytujú aj v akčných plánoch ministerstiev, v rámci ktorých je snaha o to, aby sa tieto myšlienky 

dostali cez učiteľov do škôl. Výchova k zdraviu a environmentálna výchova nie sú záležitosťou len 

učiteľov biológie a ekológie, ale aj všetkých učiteľov, ktorí vykonávajú edukačnú činnosť v školách 

a školských zariadeniach. Je potrebné docieliť, aby sa tieto kompetencie dostali do povedomia 

pedagogických zamestnancov a nevynechávali sa zo zoznamu učiteľských kompetencií. 

Záver 

Sledovali sme 40 kľúčových kompetencií, učiteľských kompetencií, schopností, zručností, ďalších 

poznatkov a postojov u končiacich študentov učiteľských študijných programov Univerzity J. 

Selyeho v Komárne. Vybrali sme štyri kompetencie súvisiace s prírodnými a technickými vedami: 

Zdravotné povedomie, Environmentálne povedomie, Matematické, prírodovedné a technologické 

zručnosti a Aktívne využívanie informačných a komunikačných technológií. Zistili sme, že u našich 

respondentov patria k menej preferovaným kompetenciám – ich preferencia sa pohybovala v rozpätí 

od 3,61 do 3,21 bodov, pričom priemer všetkých 40 sledovaných kompetencií bol 3,9 (Tab. č. 1) 

a ich hodnoty sa pohybovali v rozpätí od 4,58 do 3,21 bodov. 

Viacročné skúsenosti pedagogických fakúlt ukazujú, že väčší záujem študentov je o humanitné 

študijné programy (ŠP). Medzi respondentmi tiež prevažovali absolventi humanitných ŠP, čo istým 

spôsobom determinovalo aj ich postoj k vybraným štyrom kompetenciám.  

Môžeme však skonštatovať, že napriek tomu, že na humanitných ŠP sú možno viac posilňované 

učiteľské kompetencie humanitného charakteru (oproti prírodovedným), formovanie študentských 

názorov, čo sa týka kompetencií, sa nedeje len na akademickej pôde, ale aj mimo nej. Majú na to 

vplyv masmédiá, ich rodinné prostredie a v neposlednom rade školský systém, ktorý absolvovali 

ako žiaci – a do ktorého sa teraz vracajú ako učitelia. U zamestnávateľa ich nečaká cudzie 

prostredie firmy, pre nich doteraz s neznámou filozofiou spoločnosti, ktorú by sa snažili osvojiť si 

po nástupe – ako často krát to je u absolventov iných ŠP – ale vracajú sa do známeho prostredia, 

v ktorom sami vyrastali. Za takýchto podmienok nie je jednoduché dištancovať sa od stereotypov. 

V rámci univerzitného vzdelávania budúcich učiteľov, sa preto musíme intenzívne snažiť prepísať 

rutinu a stereotypy, ktoré vznikli počas 13-tich rokov školskej dochádzky. Je veľmi dôležité, aby 

sme sa v rámci učiteľských ŠP cielene zameriavali na učiteľské kompetencie – v rámci nich aj na 

také, ktoré sa pred niekoľkými generáciami považovali možno za menej dôležité, resp. neexistovali. 

Je potrebné posilniť v povedomí budúcich učiteľov význam prírodovedných a technických 

kompetencií. 
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MODERN TECHNOLOGY AND TEACHER COMPETENCIES FOR THEIR 

APPLICATION IN EDUCATION 

 

 

MODERNÉ TECHNOLÓGIE  A KOMPETENCIE UČITEĽOV PRE ICH APLIKÁCIU DO 

VZDELÁVANIA 

 

PÁLUŠOVÁ  Mária, SR 

 

 

Abstrakt. Príspevok sa zaoberá problematikou implementácie moderných metód a prostriedkov do 

tradičných foriem vysokoškolského vzdelávania. Pozornosť venuje kompetenciám učiteľov, ktoré 

sú nevyhnutné pre ich aplikáciu do výchovne vzdelávacieho procesu 

 

Abstract. The paper deals with the implementation of modern methods and means into traditional 

forms of higher education. Attention is paid to teacher competences which are necessary for their 

application into the educational process 

 

Kľúčové slová: tradičné a elektronické vzdelávanie, kompetencie učiteľov, moderné technológie 

 

Key words: traditional education, teacher competencies, e-learning, modern technology 

 

 

Introduction 

The world has changed in recent years more than in the entire previous decades. Significant changes 

that have taken place at the end of the 20th century (globalization, scientific and technological 

progress, international integration) significantly affected all areas of our lives. Technical inventions 

and modern technology (computers, digital cameras, smart phone, tablets, scanners, and super fast 

internet) is surrounding us and we slowly do not know imagine our lives without them. All over the 

world is an effort to transform the education from today's traditional form into a form which is 

required by the changing world for the early 21st century. Not to say that the traditional teaching 

methods are wrong, but today's time shows that they need to innovate, they are clearly in sufficient 

for the acquisition of skills required for this century. 

1 E-learning at universities as a support of the traditional teaching  

The European Union defines e-learning as a using the latest multimedia technologies and the 

Internet in order to improve the quality of learning by facilitating the access to information 

resources, services, information exchange and cooperation. Such an education and modern 

technology are an alternative to traditional way of teaching mainly due to its efficiency, flexibility 

and availability. The traditional way of learning which is characterized by verbal transmission of 

information to students, who they write down in the form of notes, is now supplemented by modern 

digital technologies, which will be change the character of education at all levels. Absorption the 

information forwarded deceases to be the dominant requirement on the contrary is being replaced 

by a self-developed ability to learn and retrieve the information. New learning technologies offer 

wide space for the improving and streamlining the education process. E-learning combined with 

full-time study creates the opportunity for students to get the greatest amount of information 

available through the suitable LMS educational software. Free software Moodle which is the most 

widely used in higher education can be adjusted to suit specific requirements. It contains a utility 
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for managing courses, organization, and management of course participants, communication 

between teachers and course participants and between students themselves. At our department the 

Institute of Aurel Stodola in Liptovsky Mikuláš is the system LMS Moodle uses to create electronic 

courses in teaching several subjects. Teaching is provided according to the study rules. According 

to him the arrangement of individual parts of courses are also suitable for the development of the 

subject. 

E-learning course consists of the following areas: 

Instructions to the study, which are serve for students and for teachers. They contain the basic 

information about the subject, schedule study, the content of lectures, conditions for completion of 

the course, the method of publication of interim and overall results of the study. The advantage is 

clear layout data the possibility of settings for authorized access to the system which will enter the 

system only to students logged into the course. 

Study materials are usually divided into units corresponding to the different stages of learning and 

they contain texts of lectures, presentations and other educational materials in electronic form. They 

also include materials for exercises, assignments for laboratory exercises, instructions and guides. 

Checking the study and feedback fulfils the function the diagnostic and the classification. In an 

environment of e-learning courses can create different types of on-line tests for each chapter. Then 

it is a continuous test or after end of the course, then this is the final test. Correctness of answers is 

automatically evaluated immediately after the test. For students it is possible to prepare additional 

practice tests which are suitable for fixing a separate review of the level their knowledge. The bonus 

tasks can be prepared for motivation students. For students are prepared questionnaires as a feed 

back to verify the success of the course. [1] 

Always at the end of the academic year, we are doing survey of opinions our students on how e-

learning was implemented. As the most appropriate form of research we choose surveys by 

questionnaire which consists of a set of questions prepared in advance. The obtained data are 

processed using statistical methods to help us eliminate errors or shortcomings in thus led teaching. 

The e-learning is currently applied mainly because the emphasis is on the quality of education and 

the choice of appropriate teaching methodologies. An important requirement is fast access to the 

information. Modern education should develop in students’ higher cognitive functions, flexible 

decision, coping with unexpected situations, effective communication and cooperation. 

1.1 Modern technology in education 

Modern technologies are spread across all areas of our lives and also penetrate into the educational 

process in schools. It gets by quite different dimension. Interactive whiteboard are appearing in 

classes, computer rooms are modernized, multimedia educational tools and software for teaching 

are being added. Electronic textbooks and digital libraries are appearing. Laptops and Tablets 

replace notebooks and books. Today's pace of development of modern technology allows 

substantial changes in the educational process. Creating slideshows, text pages in multimedia 

applications submitted curriculum allows students to absorb faster and better than the classical 

method of interpretation. The fact documents that are offered for study or training courses are 

available through the communication network and students have access to them at any time in any 

place. Our students, who were born into the world surrounded by computers, mobile phones and the 

Internet these technologies, are used daily. For them it is more convenient to work with the 

keyboard, as typing in the workbook, and prefer to be read from a computer screen than from 

textbooks. They have a variety of digital devices that utilize not only for entertainment but also for 

education. They are different phones, tablets, MP3 players with a sound track, smart phones that 

you bring to school. Therefore it is logical that we want to by teachers accept them and 
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appropriately included them into the educational process as a support to fulfilment educational 

goals. 

2 Pedagogical competencies needed for education in the 21st century. 

If we want teachers to be the main actors’ of  transformation the traditional school into a modern 

school they should had the necessary competencies for the proper exercise of their profession, as 

well as knowledge and skills in how to incorporate digital technology into their daily teaching 

practice. We can generally understand the teacher's competences as a set of knowledge, skills, 

attitudes and values relevant for the implementation of teaching profession. Competencies are the 

skills and ability to successfully implement various activities to solve tasks in living and working 

situations. [2] We can call them as teaching ability, which should represent the quality of the 

teacher.  

The issue of teacher competencies addressed and currently deals with many educators and 

scientists. When defining this concept, we meet with the various definitions - the classification 

according to V. Švec. [3] He the basic educational competencies divided into three areas: 

a) competencies for teaching and education 

    which included psycho educational, diagnostic and communicative competencies 

b) personal competences 

    that makes the successful pedagogical activities and include communication skills, creativity,  

    flexibility, empathy and others 

c) developing competencies 

     including adaptive, information, research, self reflexive, auto regulatory competencies. 

In the context of modern technology has put forward by a particular need for their successful 

implementation into the educational process is necessary preparation and training of teachers. Their 

competencies are enhanced by the ability to use them to support student learning. It is necessary to 

retrain the teachers who are handicapped in case of  their age  in using these modern means 

compared with younger  colleagues who are more skilled and adaptable in their application in 

teaching. Pedagogues who have obtained their teaching ICT skills during their initial training they 

should further developed and expanded. At the beginning they were training to acquire skills 

control the computer. This was the first step for the integration of ICT into teaching. Over time, the 

basic ECDL modules that constitute the basic methodology for the successful implementation of 

these technologies in education have proved the most important. 

Dynamically evolving technology, constantly changing and perfecting technique requires of 

teachers need to learn new things and constantly supplemented their knowledge through 

professional development programs. There are further, new projects, which aim to maintain and 

improve teaching practice and create new dimensions to their skills.  

The teaching staff of our Institute flexibly responded to the need to introduce new methods and 

ways of learning and to participate in the project "Flexible and attractive study and the University of 

Žilina for the needs of the labour market and society." This project has been divided into a number 

of activities to innovate and modernize the content and form of education. They have established 

new course materials, textbooks and electronic textbooks, teaching materials were processed for e-

learning. Currently we participate in the project "Innovation and internationalization of education - 

instruments to improve the quality of ZU in the European educational space" within which will be 

the newly created educational materials for the needs of existing curricula.  The terms of the content 
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of the latest findings from the field of science and transformed results of science and research in 

education will be taken into account in it.  

Conclusion 

Innovation which taking place in the education systems of each country, our included, are supported 

by modern technology and are designed to increase the efficiency and quality of education and 

ensuring trained graduates for the labour market needs. Youth of today cannot prepare for the future 

in yesterday's schools. If we want to give our students a chance to compete and if we want to them 

prepare   for life and work in a global knowledge-based society, we must provide them with quality 

education. It requires the application of new forms of education, further expansion of e-learning, 

which is common in European Union countries and in developed countries.  
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INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V KONTEXTE VÝUČBY 

LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ (PRÍBEHY Z KONCA PREDMESTIA) 

 

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF 

EDUCATION OF LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH (TALES FROM OUTER 

SUBURBIA)  

 

PETRÍKOVÁ Martina, SR 

 

 

Abstrakt. V príspevku uvažujeme o možnostiach využitia informačno-komunikačných technológií 

vo výučbe literatúry pre deti a mládež vo vysokoškolskom prostredí. V kontexte výučby svetovej 

literatúry pre deti a mládež upozorníme na možnosti využitia IKT, moderných didaktických 

prostriedkov a web stránok, a to v procese tvorivej interpretácie umeleckých textov, ktorú budeme 

prezentovať prostredníctvom tvorby návrhu na prácu s literárnym dielom a v nadväznosti na jeho 

literárnovednú interpretáciu. 

 

Abstract. In this paper we reflect on the possibilities of using ICT in the teaching of literature for 

children and youth in the university environment. In the context of teaching world literature for 

children young people we highlight of the possibilities of using ICT, modern teaching equipment 

web website, in the process of creative interpretation of literary texts, which will be presented by 

means of proposal to work with literary works and building on its literary-scientific interpretation. 

 

Kľúčové slová: literatúra pre deti a mládež, IKT, tvorivá interpretácia, literárnovedná interpretácia 

 

Key words: literature for children and youth, ICT, creative interpretation, literary-scientific 

interpretation 

 

 

Úvod  

„What are the ways that something can be represented to most effectively invite us to think and ask 

questions about the world we live in?“ Shaun Tan 

Shaun Tan (1974), austrálsky spisovateľ, ilustrátor a filmár, držiteľ Oscara za krátky animovaný 

film The Lost Thing z roku 2012 i Ceny Astrid Lindgrenovej z roku 2011 je autorom viacerých kníh 

určených (nielen) pre deti a mládež. Po Erikovi (2010, v českom preklade 2011) a po Príbehoch 

z konca predmestia (2008, v českom preklade 2011) bol v roku 2012 vydaný v českom preklade aj 

Tanov grafický román The Arrival (2006, Nový svet). 

Shaun Tan vyštudoval výtvarné umenie a anglickú literatúru a svoj talent najplnšie prejavil okrem 

literatúry a knižných ilustrácií  aj pri tvorbe a režírovaní krátkych animovaných filmov. Informácie 

o jeho živote a tvorbe (obrázkové knižky, divadelné a filmové adaptácie, ilustrácie a obrazy, tvorivé 

projekty, komentáre, názory a rozhovory...) možno nájsť na oficiálnej stránke spisovateľa 

a výtvarníka (http://www.shauntan.net/). 

Rozmanitosť Tanových tvorivých aktivít si vyžiadala, aby tvorivá interpretácia jeho umeleckých 

textov nadviazala aj na poznanie informačno-komunikačných technológií vo výučbe literatúry pre 
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deti a mládež (nielen) vo vysokoškolskom prostredí, teda na využívanie moderných didaktických 

prostriedkov a web stránok v procese literárnej komunikácie. 

1 Príbehy z konca predmestia 

Príbehy z konca predmestia od Shauna Tana sú súborom pätnástich smutnovážnych i poeticky 

absurdných poviedok, ktoré sú situované na všedne nevšedné miesta (pamäti, mesta, predstavivosti) 

a ktoré nesú správu o výpravách do týchto nie celkom obyčajných priestorov. Dospelá „detská“ 

pamäť uchováva to najpodstatnejšie, správu o tom, že je tu niekto (alebo niečo), kto nás bude 

orientovať na životných cestách, keď na nich zablúdime alebo keď nebudeme vedieť, ako a akým 

smerom ísť ďalej. Retrospektívny pohľad ako spôsob putovania v pamäti pomáha zvyčajne znovu 

obnoviť „stopy“ zanechané na našich vtedajších cestách, zdanlivo prekryté stopy zmyslu.  

V príbehu zahraničného študenta Erika, ktorý príde k jednej rodine v jednom cudzom meste 

a nebýva v izbe, ale v komore, zas jeho hrdina zviditeľňuje tie z vecí, ktoré sú zdanlivo neviditeľné. 

Čiernobiela ilustrácia, kresba ako kód na odkrytie či skôr poodhalenie tajomstva zobrazuje tie 

výseky z Erikom odpozorovanej reality, ktorá nám ostatným, dívajúcim sa na svet zvrchu alebo z 

priveľkej diaľky (dospelosti), uniká. To sú šálka, gombík, vrchnák fľaše, známka, pukanec, žetón 

a pod., teda malé predmety, ktoré našiel na zemi (podľa Tan, 2011, s. 14) a prostredníctvom ktorých 

sa hľadajú a nachádzajú podobnosti a krásno tam, kde sú pre nás neviditeľné. Následok prebývania 

či pobytu na predmestí sa tak „zmestí“ do krásnej spomienky na cudzieho hosťa a uchová sa 

v malých daroch pre obyvateľov domu – Príďte sa sami pozrieť: stále to tam po tých rokoch je, 

v tme komory sa tomu darí. Je to prvá vec, ktorú ukazujeme každému novému hosťovi v našom 

dome. (Ibid, s. 17). Na nečakanom mieste, v komore, sa objaví „malilinké“ krásno – živý svet 

rastliniek, kvetiniek, klíčkov zázračne rastúcich v tých najdrobnejších nádobách, aké si vieme 

predstaviť. A to už je pointa „modelovaná“ ako výpoveď Shauna Tana výtvarníka. Pýtanie sa 

problém textu je teda sprevádzané dekódovaním tenzívnych momentov výpovede „formovanej“ 

predovšetkým sledom kreslených čiernobielych „reportážnych“ obrázkov Erika so zviditeľnenými 

objektmi a slovom, aby sa načrtla objaviteľská „cesta“ hrdinu s „inými“ kultúrnymi zvyklosťami 

a aby sa táto cesta konfrontovala so svojím farebne vyjadreným dôsledkom – živým pozemským 

krásnom zviditeľneným pre iných. 

 
            Obrázok 1 Erik na ceste svetom                       Obrázok 2 Erik spoznáva svet 

(Zdroj: http://www.shauntan.net/books.html) 
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Sú však aj cesty, ktoré sa od seba oddelia na dlhý čas, no napriek tomu, aj vďaka náhode, sa zviažu 

po čase zas dovedna. Sú situácie, udalosti a deje tohto pozemského sveta, počas ktorých nás oddelia 

svetadiely. Dejú sa deje, ktoré možno len ťažko „zmôcť“, či už v pamäti alebo v priestore. O takom 

prípade sa vypovie v súlade so symbolikou Rozbitých hračiek v rovnomennom príbehu. Absurdita 

vojny totiž zasiahne do osudov ľudí a cesty späť, tam, kde sú najbližší, sa hľadajú len ťažko. Aj 

Vzdialený dážď môže priniesť búrku, správu o básni. Aj útržky básní, ktoré si nikdy nikto neprečíta, 

môžu nadobudnúť zmysel. Metóda, ktorá sa v jednom z „príbehov“ o básni využije, je metódou 

náhodného stretania sa vecí. Tentoraz na ceste, po ktorej útržky básní, zatúlané slová, nečítané 

myšlienky ako listy unáša vietor. Výstavbový princíp, ktorý využije výtvarník a spisovateľ, princíp 

asambláže alebo náhodného stretania sa vecí, nadobudne zmysel až vtedy, keď sa uplatní zvláštna 

príťažlivosť, ktorú veda nepozná, a útržky básní sa spoja do maličkej beztvarej guľôčky (podľa Tan, 

2011, s. 30), ktorá sa tajomným spôsobom zaguľatí a narastie, ba aj vyletí do vzduchu z priveľkej 

túžby, z primnohých pocitov primnohých nevypočutých básní.  

Aj inak môže podľa ilustrátora a spisovateľa vyzerať cesta k srdciam ľudí. Môže byť „odtlačkom“ 

dugonga, morského cicavca, pred domom číslo 17 na predmestí. A dugong sa tak stane nielen 

výrazom fantázie, spôsobu detskej sebarealizácie, pretože tým malým ľuďom v blízkosti veľkých 

ľudí niekedy neostáva iné, iba prebudiť záujem o to najpodstatnejšie, cit zacielený na seba, 

fantazijným stvorením svojho dugonga, Spodným prúdom ako protiprúdom voči ľahostajnosti 

veľkých. A ak ani táto cesta nepresvedčí, je tu cesta iná, dobrodružná cesta-necesta z Dedkovho 

príbehu. Všetky jej peripetie, totiž zauzlenia na spoločnej manželskej ceste životom, nadobudnú aj 

výtvarný výraz. V podobe čiernobielych kresieb odkazujúcich na pustatinu, neistotu či civilizáciu 

kontradiktoricky upozornia na duševnú spriaznenosť v tých najpodstatnejších veciach, vo veciach 

srdca. V žiadnej inej zemi sa „objavíme“ iba náhodou – najmladší z nich stúpil na najslabšie miesto 

v podlahe povaly a nožička sa mu preborila. (Ibid., s. 57). A aj keď sa zdá, že v žiadnej inej zemi to 

nie je také zlé (ibid., s. 57), keď je najhoršie, je v tejto zemi vlastne najlepšie. A tak sa príbeh s  

tajomstvom o tajnom vnútornom nádvorí domu rozuzľuje, peripetie a strasti jednej rodiny premôže 

prebývanie v inom lepšom svete, hádam nielen v tom fantastickom. V príbehu o Vetvičkoch sa 

antropomorfizované súcno, vetvičkovia, ktorí opadávajú z dreva starých stromov, prezentujú ako 

strážcovia, aby sa spolu s nami pýtali – Čo ste vlastne zač? Prečo ste tu? Čo chcete? (Ibid., s. 67). 

A absurdný príbeh sa prelomí do filozofického spôsobu pýtania sa na zmysel nášho prebývania-vo-

svete. V mikropríbehu o Bezmennom sviatku nás spisovateľ a ilustrátor upozorní na to, že najväčšiu 

cenu má ten z darov, ktorý je pre nás najcennejší, no napriek tomu sa ho zriekneme v prospech 

iného – len z potreby duše. Tá totiž nezabúda, nie je ovplyvniteľná Strojom na stratu pamäti. 

Spôsob, ktorý Shaun Tan využije pri „komponovaní“ sci-fi príbehu je spôsobom spätného 

dekódovania prepojení medzi jednotlivými asociáciami, pretože tie môžu meniť, ba aj vytvárať iný, 

fantastickejší svet alebo aj lepší svet, v ktorom sú ľudia Ostražití, no nie vystrašení. A na cestách 

takéhoto sveta môžeme uveriť, že vnútorná sloboda ducha ustráži aj našu vonkajšiu voľnosť 

a balistické rakety môžu nadobudnúť inú praktickejšiu funkciu – môžu sa využiť na pestovanie 

sadeníc, na uskladnenie náradia a tak podobne. V texte komponovanom na spôsob „pracovného 

postupu“ – Vyrobiť si maznáčika sa k obrázkom pracovného postupu priradzuje slovný výklad, aby 

sa vypovedalo o prirodzenej ľudskej potrebe nekumulovať prebytok vecí, ale premeniť ho na žitý 

život. Predposledným príbehom knihy je príbeh Naša výprava po „cestách života“. Dozvieme sa na 

nej, že mapy nášho sveta môžu i nemusia hovoriť pravdu a že cesta sa nemusí končiť len tak, že si 

nohy spustíme cez okraj cesty do prázdna (ibid., s. 89). Prázdno sa totiž aj podľa Shauna Tana 

vypĺňa predstavivosťou, citom, myšlienkou. Jednoducho túžbami duše. Antológiu príbehov 

uzatvára Noc korytnačej záchrany, aby sa v nej volaním pripomínalo – Choď ďalej! Choď ďalej! 

Choď ďalej! (Ibid., s. 92). Neustávaj na svojej ceste, ak si mal to šťastie a už si ňu vykročil.  
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2 Návrh na tvorivú prácu s literárnym textom s použitím IKT  

Tvorivej interpretácii podrobíme jeden z textov knihy Príbehy z konca predmestia, krátky príbeh, 

ktorý bol vydaný aj samostatne, s názvom Erik. V kontexte výučby svetovej literatúry pre deti 

a mládež, teda v procese interpretácie vybraného príbehu od Shauna Tana využijeme aj možnosti 

IKT, moderné didaktické prostriedky (PC, dataprojektor) a web stránky – http://www.shauntan.net/.  

Téma: Obrázkové knižky v kontexte svetovej literatúry (nielen) pre deti a mládež (Shaun Tan: Erik. 

In: Príbehy z predmestia) 

Cieľ:  

- vzdelávací: identifikovať zmysel Tanovho príbehu s „neobyčajným“ hrdinom prostredníctvom  

tvorivej interpretácie „obrázkového“ príbehu, identifikovať možnosť spolupôsobenia výtvarnej        

literárnej zložky vo vybranom texte v nadväznosti na Tanove názory na intencionalitu obrázkových 

knižiek, ktorým nemožno uprieť ani ich širší „záber“, teda ich určenie pre deti i pre dospelých 

recipientov – „The idea of a picture book, as a literary art form, carries a number of tacit 

assumptions: picture books are quite large, colourful, easy to read and very simple in their 

storyline and structure, not very long and (most significantly) produced exclusively for a certain 

audience, namely children, especially of the younger variety. (…) Picture books are synonymous 

with Children’s Literature. But is this is a necessary condition of the art form itself? Or is it just a 

cultural convention, more to do with existing expectations, marketing prejudices and literary 

discourse? The simplicity of a picture book in terms of narrative structure, visual appeal and often 

fable-like brevity might seem to suggest that it is indeed ideally suited to a juvenile readership. It’s 

about showing and telling, a window for learning to ‚read‘ in a broad sense, exploring 

relationships between words, pictures and the world we experience every day. But is this an activity 

that ends with childhood, when at some point we are sufficiently qualified to graduate from one 

medium to another? Simplicity certainly does not exclude sophistication or complexity; we 

inherently know that the truth is otherwise. „Art,“ as Einstein reminds us, „is the expression of the 

most profound thoughts in the simplest way.“ 

(http://www.shauntan.net/essay1.html) 

- výchovný: uvoľnenie a rozvíjanie tvorivosti, rozvíjanie fantázie, rozvíjanie schopnosti riešiť 

problém prostredníctvom tvorivého písania lebo kreslenia, rozvíjanie schopnosti pomenovať citovú, 

morálnu alebo etickú hodnotu... 

Metódy: dialogické metódy, brainstorming, tvorivé písanie a kreslenie, interpretácia umeleckého 

textu, slovné alebo obrazové asociácie... 

Stratégie rozvoja osobnosti: kreativizácia, axiologizácia, kognitivizácia  

Didaktická technika: PC, internet, dataprojektor alebo interaktívna tabuľa (využijeme ich ako 

didaktické prostriedky s motivačnou, spätnoväzbovou a informačnou funkciou) 

Pozrite si jednu zo strán Erikovho zápisníka, na ktorej sú zobrazené „drobné“ detaily odpozorované 

na jeho cestách po ľudskom svete či v priestore obývanom spoločenstvom s inou kultúrou. 

Identifikujte a pomenujte čo najviac objektov, vyberte si jeden z nich a prekreslite ho na papier 

alebo ho zvýraznite prekreslením obrysov na interaktívnej tabuli. 
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Obrázok 3 Strana z Erikovho zápisníka 

(Zdroj: http://www.shauntan.net/books.html) 

 

Využite metódu brainstormingu a vybraný objekt pomenujte kreatívnym spôsobom, napr. súbor 

tyčiniek („peľonosič“). Vytvorte AKROSTICH, prostredníctvom ktorého sa pokúsite vyjadriť 

Erikov spôsob nazerania na svet (P – pozri sa, E – ešte, Ľ – „ľavým“, O – okom (na strane srdca), N 

– na, O – očarujúci, S – svet, I – imagináciu, Č – človeka). Prekreslený živý objekt „vložte“ do čo 

najmenšej nádoby, ktorú môžete nájsť a zviditeľniť vo svojom okolí. Nádobu dokreslite k objektu. 

Prečítajte si Erikov „obrázkový“ príbeh, identifikujte problém textu, ktorý možno zviazať či už 

s obrázkami alebo so slovom príbehu. Uvažujte o spôsobe Tanovho „komponovania“ príbehu, o 

spolupôsobení obrázkov a textovej časti v nadväznosti na autorove tvrdenia, podľa ktorých je 

obrázok vizuálnym spracovaním myšlienky a spolu so slovom sa vzájomne ovplyvňujú – roznecujú 

nové významy príbehu („The word ‚illustration‘ is one I don’t actually like a lot; it suggests 

something derivative, a visual elaboration of an idea governed by text... In all of my recent work, 

the text and illustrations could operate as narratives in isolation, but happen to react in similar 

ways, opening new meanings from each other's context.“ http://www.shauntan.net/faq1.html).  

K súboru čiernobielych obrázkov z Erikovej objaviteľskej cesty zo strán 13 a 14 nakreslite ďalší 

obrázok či do obdobného štvorca či „obrázka“ napíšte krátky text, ktorým načrtnete Erikov objav 

ďalšieho z drobných predmetov tohto sveta. Stanovte vhodný postup, ktorým stimulujte estetickú 

účinnosť zostavy obrázkov. Alternatívou úlohy môže byť preskupovanie obrázkov tak, aby ich 

zostavy pôsobili expresívnejšie. Pred realizáciou úlohy si prečítajte, aké sú spôsoby či možnosti 

roznecovania estetického zážitku prostredníctvom radenia výtvarných znakov, obrázkov „komiksu“ 

na web stránke: http://www.komiksarium.cz/index.php/2011/10/lomova-rozebrala-a-zase-slozila-

komiks-the-arrival/#more-12252 
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Obrázok 4 a 5 Erikovo objavovanie neobyčajných vecí tohto sveta „inou“ optikou 

(Zdroj: http://www.shauntan.net/books.html) 

 

V závere si pozrite upútavku k animovanému Tanovmu filmu The Lost Thing a tvorbou slovných 

alebo obrazových asociácií k predmetu, ktorý v upútavke nájde chlapec (The Boy), uzatvorte 

hodinu čo najkreatívnejším spôsobom. http://www.shauntan.net/film1.html 

Záver 

V príspevku sme sa zaoberali možnosťami využitia informačno-komunikačných technológií, 

moderných didaktických prostriedkov a web stránok v procese tvorivej interpretácie umeleckých 

textov zo svetovej literatúry pre deti a mládež, konkrétne vybraného textu Shauna Tana Erik z knihy 

Príbehy z konca predmestia v nadväznosti na literárnovednú interpretáciu „obrázkového“ príbehu. 
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MIKROVYUČOVANIE A INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 

 

 

MICROTEACHING AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

PIŠTEKOVÁ Patrícia, SR 

 

 

Abstrakt. Informačné a komunikačné technológie sú v dnešnej dobe dôležitou súčasťou 

pedagogických zručností, majú významný vplyv na kvalitu výučby a podporu inovácií vo 

vzdelávaní. Uplatňovaním sieťových multimediálnych technológií v mikrovyučovaní, môžu 

študenti získať komplexnejšiu prípravu, technickú istotu pri vykonávaní drobných zručností, väčšiu 

a tým aj kvalitnejšiu prípravu na svoju pedagogickú prax. 

 

Abstract. Information and communication technologies are nowadays an important part of teaching 

skills, have a significant impact on the quality of teaching and support innovation in education. The 

application of network multimedia technology in microteaching, students can get comprehensive 

training, technical certainty in carrying out minor skills, greater and thereby an improved 

preparation for their teaching practice. 

 

Kľúčové slová: mikrovyučovanie, multimediálne technológie, pedagogické zručnosti 

 

Key words: microteaching, multimedia technology, teaching skills 

 

 

Úvod 

Mikrovyučovanie ako jedna z vyučovacích techník bolo prvýkrát popísané v 50-tych rokoch 

minulého storočia na Stanfordskej univerzite v USA ako potreba vzdelávania učiteľov nielen na 

základe teoretických prednášok o tom ako správne zvládnuť vyučovací proces, ale tento nástroj 

bolo možno použiť na nahrávanie triedy, zaznamenanie ich interakcií a správania sa uchádzačov 

naživo a presne, čo umožňovalo transformovať teoretické poznatky o vyučovacom procese do 

praxe. V začiatkoch sa mikrovyučovanie používalo na postgraduálnu prípravu asistentov, až neskôr 

sa tento nástroj používal ako efektívny model na prípravu budúcich učiteľov. Jedná sa o techniku, 

pri ktorej sa výstup študenta zaznamenáva na audiovizuálny záznam, a následne sa hodnotí 

zvládnutie konkrétnych trénovaných zručností. 

V posledných rokoch prebieha veľmi rýchly rozvoj multimediálnych technológií, čo sa samozrejme 

prenáša aj do výučby a vzdelávacích inštitúcií. Je čoraz jednoduchšie získavať informácie rôzneho 

druhu ako tiež vzájomne kombinovať text, zvuky, obrazy a tým nadobúdať rozmanité vedomosti 

v rôznych oblastiach. Združenie multimediálnych technológií a technológií počítačových sietí, 

významne prispelo k integrácii multimediálnych sietí do vyučovacieho procesu a z toho pohľadu aj 

do mikrovyučovania. Tento článok pojednáva o vplyve súčasných technológií na mikrovyučovanie 

no v súlade s potrebami pedagogickej praxe. 

1 Mikrovyučovanie 

Mikrovyučovanie by sme z anglického slova mohli doslova preložiť ako ,,malé,, mikro vyučovanie. 

Mikrovyučovanie nemá úplne zjednotenú definíciu, autori sa v malých detailoch v definícii líšia, no 

vo všeobecnosti môžeme povedať, že mikrovyučovanie je technika vo vzdelávaní učiteľov, ktorá 
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poskytuje prechod od teórie k reálnej výučbe, je to zjednodušená skutočná vyučovacia hodina z 

hľadiska počtu študentov, času ako aj množstva učiva, pričom princíp spätnej väzby je 

v mikrovyučovaní kľúčový. Allen, jeden zo zakladateľov mikrovyučovania v Stanfordskej 

univerzite povedal o mikrovyučovaní, že sa jedná o systém riadenej praxe, ktorý umožňuje 

sústrediť sa na konkrétny prvok výučby, správanie sa a precvičovať výučbu za riadených 

podmienok [1]. Profesor Brown britskej univerzity v Utahu definuje mikrovyučovanie ako 

"zjednodušené a zmenšené" vyučovanie, ktoré je tým ľahko prístupné študentom [2]. Podľa autora 

Huang Xiaodong je definované mikrovyučovanie ako vyučovacia metóda na precvičovanie 

zručností za použitia moderného audio, video vybavenia no v obmedzenom čase a rozsahu [1]. Aj 

v súlade s vyššie uvedeným, môžeme povedať, že mikrovyučovanie je vyučovacia metóda, 

založená na vzdelávacích teóriách, vedeckej metóde, audiovizuálnej technológii. Je to zjednodušená 

skutočná vyučovacia hodina z hľadiska počtu študentov, času a množstva učiva, slúžiaca na 

precvičovanie pedagogických zručností, za súčasného nahrávania na audiovizuálna záznam, ktorý je 

zdrojom poskytnutej spätnej väzby. 

 

Vzhľadom k tomu, že je zjavná účinnosť a efektivita mikrovyučovania v akomkoľvek vyučovacom 

procese, venuje sa mu nemalá pozornosť po celom svete. Mikrovyučovanie sa stáva typickou 

súčasťou výučby v rôznych kurzoch, na školách pri výučbe žiakov ako aj pri príprave budúcich 

učiteľov, pri sebavzdelávaní. V Nemecku na školách pre prípravu budúcich učiteľov rozdeľujú 

mikrovyučovanie do fázy prípravnej na mikrovyučovaciu hodinu, fázy precvičovania 

pedagogických zručností a fázy poskytovania spätnej väzby [3]. Pričom za najdôležitejšiu fázu 

považujú práve fázu poskytovania spätnej väzby, ktorá sa porovnáva aj so spätnou väzbou 

z konvenčnej výučby. Cieľom je zlepšiť pedagogické schopnosti a optimalizovať vyučovací proces, 

aby sa dosiahla celková optimalizácia prípravy budúcich učiteľov (obrázok 1) [5]. 

Výchova a vzdelávanie mladej generácie je dôležitou úlohou každej spoločnosti. Viacerí 

pedagógovia sa myšlienkou mikrovyučovania zaoberali, položili teoretické základy ako aj praktické 

východiská tohto spôsobu prípravy budúcich učiteľov. Vo vzdelávaní sa hľadajú stále nové cesty ku 

kvalitnejšiemu vzdelávaniu a rozvoju osobnosti žiakov. Na Slovensku je tiež potrebné hľadať 

zmeny v edukácii, výsledkom čoho by mohla byť reforma, ktorá by zmenila chápanie pedagogiky 

ako vedy, ktorá objavuje, poznáva, ale aj komplexne kultivuje osobnosť mladého človeka [4]. Ak 

má byť učiteľ sprostredkovateľom takéhoto kvalitnejšieho vzdelávania, musí sám využívať 

inovačné metódy a formy vzdelávania, mať záujem o hodnotenie a zlepšovanie svojej práce. 

Existuje niekoľko systémov sledovania, ktoré boli vypracované na skúmanie rôznych stránok 
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a rozmerov vzdelávania. Na Slovensku, prístup systémov observačnej mikroanalýzy niektorých 

stránok a dimenzií komunikácie v edukačných procesoch vypracoval a publikoval P. Gavora 

s kolektívom v rokoch 1985 a 1988 [6]. Ďalším autorom, ktorý publikoval prezentácie metód, 

príklady kódovania, podmienok a pravidiel používania, rieši kvalitu edukácie s dôrazom na 

mikrovyučovacie analýzy je M. Zelina s knihou Kvalita školy a mikrovyučovacie analýzy [7]. 

„Mikrovyučovacie analýzy majú veľmi široké, rozmanité využitie.... a táto metóda hodnotenia 

edukácie je vo svete rozšírená. Na Slovensku sa táto metóda nedostala ešte do programu výučby na 

vysokých školách, v prípravkách pre učiteľov a často nie je ani v programoch postgraduálneho, 

celoživotného vzdelávania učiteľov“ [7, s. 77]. Výhody mikrovyučovacieho výstupu pri výučbe 

budúcich učiteľov popisuje vo svojej práci aj K. Gizelová [8]. Mikrovyučovacej analýze ako 

reflexnej technike, považovanej za rozhodujúci činiteľ inovatívnej pedagogickej prípravy sa venuje 

vo svojej práci R. Orosová [9]. Ďalšou publikáciou, ktorá ponúka pohľad na mikrovyučovanie ako 

efektívnu metódu prípravy budúcich učiteľov a tiež prezentuje výsledky vlastných výskumov 

zameraných na mikrovyučovanie v pregraduálnej príprave na Slovensku je monografia 

,,Mikrovyučovanie v pregraduálnej príprave učiteľov.” od J. Bajtoša a R. Orosovej [10]. 

Výsledkom práce je, že mikrovyučovaním sa študenti naučia používanie inovatívnych metód 

v praxi a v značnej miere sa odporúča využívať v pregraduálnej príprave študentov 

mikrovyučovanie a mikrovyučovacie analýzy. 

2 Význam multimediálnych technológií a internetu v mikrovyučovaní 

Vzhľadom na veľký počet možností, ktoré nám multimediálne technológie ponúkajú ako prenos 

obrazu, textu, zvuku a dokonca filmu, je možné vytvoriť efektívne vyučovacie prostredie so 

zásadným vplyvom na výchovno-vzdelávací proces, výučbu. Použitie multimediálnych technológií, 

ako aj internetu vo výučbe je zložitý proces. Zahŕňa kombináciu audiovizuálnej funkcie monitora, 

televízora a interaktívnej funkcie počítača, internetu za účelom vytvorenia nového, ilustrovaného a 

pestrého spôsobu interakcie študentov s technológiami, s možnosťou okamžitej spätnej väzby [11]. 

Tento druh interaktivity má veľký význam v stimulácii študentov mať motiváciu k učeniu sa. 

Po dlhú dobu v pedagogickom procese na všetkých úrovniach vzdelávania dominovali rovnaké 

pravidlá: "učiteľ hovorí - študent počúva", "ťažká teória - ľahká prax" a pod. V mikrovyučovaní sa 

rozdeľuje komplexný vyučovací proces do niekoľkých samostatných zručností, ktoré možno tak 

ľahšie zvládnuť a študovať učenie sa zručností, krok za krokom, v súlade s princípmi poskytovania 

spätnej väzby a v súlade s pravidlami vzdelávacieho procesu. Multimediálne technológie, internet, 

počítače majú množstvo cielených využití v procese mikrovyučovania, editovací systému, ľahké 

ovládania a možnosťou opakovaného prehrávania. Videá vo vysokej kvalite, ktoré možno použiť v 

multimediálnom procese výučby poskytujú možnosti riešenia skutočných problémov, čo 

v konečnom dôsledku zvyšuje záujem študentov o štúdium. V priebehu celého procesu výučby, 

v akomkoľvek štádiu, môžu učitelia riadiť samotné prezentácie ako aj prehrávanie záznamov 

z výstupov z mikrovyučovacích hodín, v prípade potreby podávať vysvetlenia alebo kombinovať 

prednášky a prezentácie [5].  

Poskytnutá spätná väzba, konštruktívne hodnotenie je v mikrovyučovacom procese kľúčová pre 

zdokonaľovanie sa, osvojenie si zručností a otestovanie svojich pedagogických možností. Študenti 

môžu dosiahnuť, na začiatku mikrovyučovacieho procesu stanovené ciele, neustálou opravou 

svojich chýb, ktoré postrehnú sami po svojom výstupe, alebo na ktoré sú upozornený v rámci 

hodnotenia spolužiakmi a učiteľom. Multimédiá môžu sprostredkovať niektoré procesy „naživo“. 

Prezentácie s využitím multimediálnych technológií sa tiež používajú pri experimentoch, ktoré sa 

ťažko kontrolujú alebo sa nedajú realizovať v učebni. Prehrávanie nahratého videa mení rolu 

učiteľa z klasického pedagóga na riadiaceho pracovníka procesu, a študenti získajú nielen nepriamu 

spätnú väzbu, ktorú učiteľ a spolužiak navrhol ale tiež priamu vizuálnu spätnú väzbu, komplexný 
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pohľad môže teda študentom pomôcť napraviť omyly v procese učenia sa a správania. Rozumné 

zhrnutie a cielené cvičenie môže zlepšiť efektivitu učenia a v konečnom dôsledku viesť k lepšiemu 

pochopeniu kurzu a zvládnutiu zručností správnym spôsobom. Siete, technológia počítačovej 

simulácie a multimediálne digitálne záznamové technológie poskytujú silnú technickú podporu pre 

tréning zručností v procese mikrovyučovania [12].  

3 Funkcia multimediálnych technológií v mikrovyučovaní  

Multimediálne technológie zahŕňajú päť základných funkcií, nahrávania, ukladanie, prenos, 

reguláciu a reprodukciu, ktoré sa premietajú do všetkých aspektov mikrovyučovania. 

Nahrávanie, študentom predvádzanú mikrovyučovaciu hodinu hrá dôležitú úlohu počas 

mikrovyučovania, bude v ďalšom kroku zdrojom spätnej väzby a hodnotenia. Proces nahrávanie 

väčšinou býva u študentov sprevádzaný s obavami, no časom, množstvom opakovaní, tento pocit 

pominie. V dnešných technických podmienkach je to mnoho čo sa dá počas, na mikrovyučovacej 

hodine zaznamenať. Môže sa nahrávať výstup študenta ako aj reakcie ,,žiakov,, v triede a množstvo 

iných faktorov, ktoré je potom možné hodnotiť a tiež je viac možností na aký nosič sa tieto 

zaznamenajú, čo má tiež vplyv pri ďalšom spracovaní a narábaní s výstupom [3]. 

Možnosti uchovávania mikrovyučovacieho výstupu sú pri dnešných technických možnostiach tiež 

veľmi rozmanité. To umožňuje učiteľom aj študentom dlhodobé skladovanie a prácu s nahrávkou 

v akomkoľvek čase. Nahrávka, vďaka kvalitnému uchovaniu, môže tiež slúžiť učiteľov pri 

predstavovaní mikrovyučovacej hodiny žiakom v rámci vzdelávacieho procesu či na teoretickej 

alebo praktickej hodine, a byť zdrojom inšpirácie a názornej ukážky pri plánovaní mikrovyučovacej 

hodiny študentmi. 

Využitie multimediálnych technológií má tiež význam pri prenose záznamu z mikrovyučovacej 

hodiny priamo študentom, ktorý budú plánovať svoju mikrovyučovaciu hodinu. Význam sa 

prejavuje najmä v prípravnej fáze, kde záznam dáva demonštráciu mikrovyučovacej hodiny pre 

lepšie pochopenie študentmi a potom v hodnotení mikrovyučovacej hodiny čím sa napĺňa samotná 

funkcia mikrovyučovacej hodiny. Záznam z mikrovyučovacej hodiny je tiež možné zdielať v rámci 

vytvorenej skupiny online napr. medzi členmi triedy, alebo vytvorenej skupiny, ktorá má stanovený 

rovnaký cieľ mikrovyučovacej hodiny. Takéto skupiny sa čoraz viac rozširujú a vznikajú online 

mikrovyučovacie kurzy [13]. V rámci týchto skupín môže tiež prebiehať hodnotenie a poskytovanie 

spätnej väzby až vytvorenie sociálnych sietí za účelom diskutovania o mikrovyučovacích 

výstupoch. Význam takýchto online skupín je pri zapojení študentov z rôznych lokalít, ktorých 

osloví navrhnutá téme, ktorá sa má naplniť mikrovyučovacou hodinou. Významná je aj z časového 

hľadiska, učiteľ môže takto viesť viac žiakov a tiež sa trénuje písomné vyjadrovanie žiakov [14].  

Regulovanie záznamu z mikrovyučovacej hodiny je tiež veľmi dôležité z hľadiska efektivity 

vedenia vyučovacieho procesu. Je nielen možné, pri využití multimediálnych technológií, 

integrovanie do záznamu rôznych úryvkov textu, obrazu, zvuku za účelom zdokonalenia nahrávky 

pre účely demonštrácie mikrovyučovacej hodiny žiakom v rámci vzdelávacieho procesu 

alebo prípravnej fáze, ale aj v rámci hodnotenia kedy možno regulovať záznam, spomaliť, zastaviť 

obraz v niektorých častiach a tak upozorniť na kľúčové časti mikrovyučovacej hodiny, aby došlo 

k úspešnému naplneniu cieľa mikrovyučovacej hodiny. 

Možnosti reprodukovania záznamu z mikrovyučovacej hodiny majú význam v už spomínaných 

fázach. Hlavne demonštrujú mikrovyučovaciu hodinu, aby študenti mali jasnú predstavu o tom čo 

sa od nich očakáva a poskytuje im dostatočný základ na prípravu keď budú sami v úlohe učiteľa 

[15]. 
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Záver 

Multimediálne technológie hrajú dôležitú úlohu v mikrovyučovacom cykle, no aj celkovo vo 

výchovnovzdelávacom procese, pokiaľ chceme udržať krok so stále zvyšujúcimi nárokmi na kvalitu 

vzdelávania. Vývoj multimediálnych technológií, komunikácie cez internet, prebieha neustále 

ďalej, a preto sa vyžaduje neustále zlepšovanie a inovácie aj v iných oblastiach, aby bol 

výchovnovzdelávací proces naplnený a napredoval. 
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Abstrakt. V našej práci sme využili na získanie a meranie daktyloskopických dát na hodinách 

biológie optický snímač DactyScan26i so softvérovým vybavením a aplikáciou pomocou PC. 

Skúmali sme odtlačky prstov 130 respondentov vo veku od 16 do 28 rokov. Sledovanú vzorku 

tvorili študenti stredných a vysokých škôl z východného Slovenska. Odtlačky prstov boli 

zaznamenané po zapojení snímacieho zariadenia a pripojenia k počítaču. Následne bol automaticky 

spustený program a na obrazovke počítača boli zobrazené jednotlivé polia označené príslušnými 

názvami prstov. Počas snímania odtlačku boli na monitore zobrazené indikátory kvality a kontrastu 

snímky. Získané odtlačky prstov boli následne kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotené. Pri 

kvalitatívnom vyhodnotení a popise jednotlivých útvarov sme skúmanú vzorku rozdelili: muži (ľavá 

ruka, pravá ruka, spolu) a ženy (ľavá ruka, pravá ruka, spolu). Použitie modernej prístrojovej 

techniky v kombinácii s počítačovou technikou prispelo nielen k obohateniu praktických cvičení 

pre študentov biológie, ale umožnilo naučiť sa použiť tento systém pre budúcich učiteľov 

v pedagogickej praxi. 

 

Abstract. In our work we used a Dacty-Scan26i optical sensor with software devices and 

applications using a PC to obtain and measure fingerprint data in laboratory exercises of biology. 

We examined the fingerprints of 130 individuals aged 16-28 years. The observed samples were 

from students of secondary schools and universities in eastern Slovakia.The fingerprints were 

recorded after connecting the scanner to a computer. Subsequently,the program  automatically 

started running and on the computer screen various fields with the appropriate names of fingers was 

shown. Indicators of the quality and contrast of images were displayed on the screen during the 

fingerprinting. Obtained fingerprints were then qualitatively and quantitatively evaluated. The 

qualitative evaluation and description of individual units were then divided into two categories: men 

(left hand, right hand, together) and women (left hand, right hand, together). The use of modern 

instruments in combination with computer technology has contributed not only to the enhancement 

of practical exercises for students of biology, but for future teachers it also makes it possible to 

learn how to use of this system in  teaching practice. 

 

Kľúčové slová: dermatoglyfika, identifikácia, skenovanie biometrických dát 

 

Key words: dermatoglyphics, identification, biometric scanning data 

 

 

Úvod 

Biometria a jej komerčné aplikácie sa v poslednom desaťročí stali takmer bežnou súčasťou 

každodenného života modernej spoločnosti. Používanie platobných kariet, cestovných pasov, 

dochádzkových systémov či jednoduché zapnutie notebooku je dnes samozrejmosťou, za ktorou sa 
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skrýva biometrická technológia. Najstaršia a najpoužívanejšia metóda založená na identifikácii 

podľa odtlačkov prstov prešla od svojho zrodu pred viac ako storočím dlhým procesom vývoja. 

Klasické metódy získavania odtlačkov pomocou cyklostilovej černe pritlačením na papier postupne 

nahrádzajú elektronické snímače a senzory, ktoré využívajú technológiu priameho a 

automatizovaného skenovania prstov tzv. live-scanning [1]. 

Biometria je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a skúmaním živých organizmov, predovšetkým 

človeka, a meraním jeho biologických (anatomických a fyziologických) vlastností a behaviorálnych 

charakteristík [2]. Pod týmto pojmom rozumieme proces automatizovaných metód na 

rozpoznávanie jedincov na základe ich fyziologických alebo behaviorálnych charakteristík. Zahŕňa 

širokú škálu postupov a technológií na potvrdenie identity osôb. Aj keď má mnohonásobné 

využitie, jej primárnym cieľom je zabezpečiť vyššiu ochranu k tradičným prístupovým systémom 

[3]. 

Hoci sa jednotlivé biometrické technológie líšia v tom, čo a akým spôsobom snímajú, ich princíp 

fungovania je veľmi podobný. Skener, kamera alebo fotoaparát nasnímajú identifikačné 

biometrické kľúče (napríklad tvár, odtlačok prsta a pod.) a z týchto obrazov sa na základe presne 

stanovených algoritmov vyberú charakteristické prvky a vytvorí sa tzv. šablóna. Tá umožňuje 

automatizované procesy overenia alebo určenia totožnosti, t.j. určenie stupňa pravdepodobnosti, že 

získané biometrické kľúče potvrdzujú alebo vylučujú totožnosť tej istej osoby. Pri autentifikácii sa 

k šablóne získanej po nasnímaní biometrického kľúča daného jedinca hľadá zodpovedajúci záznam 

v referenčnej databáze [2]. 

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere systému môže byť rýchlosť spracovania samotného 

porovnania, kapacitné možnosti (počet realizovaných identifikácií/verifikácií v určitej časovej 

jednotke), užívateľská prijateľnosť, cena či spoľahlivosť. Toto však nie sú tie najdôležitejšie 

kritériá. V praxi sa pracuje s nasledujúcimi charakteristikami [4]. 

- pravdepodobnosť chybného odmietnutia (False Rejection Rate – FRR), 

- pravdepodobnosť chybného prijatia (False Acceptance Rate – FAR), 

- miera vyrovnania chýb (Equal Error Rate – EER). 

Technológie biometrickej identifikácie sú nasadzované vo všetkých oblastiach, kde je potrebná 

presná a spoľahlivá identifikácia nositeľa identifikačného kódu. 

Biometrické jednotky obsahujú množstvo údajov, ktoré môžu byť spracované a využité 

v personalistike, ale aj pri identifikácii človeka a zvierat [5]. 

V našej práci sme sa zaoberali biometrickými metódami a ich využitím v súvislosti s odtlačkami 

prstov. Na snímanie odtlačkov prstov sme použili optický snímač, ktorý umožňuje následne 

dermatoglyfickú analýzu vybranej skupiny respondentov. 

1 Snímanie odtlačkov prstov 

Priame snímanie daktyloskopických odtlačkov sa dnes využíva predovšetkým v bezpečnostnej 

praxi a komerčných aplikáciách. Vo všeobecnosti sa bezprostredné snímanie odtlačkov prstov a ich 

automatický prevod do digitálnej podoby označuje pojmom live- scanning. Z neho bol odvodený 

názov live-scanner, ktorý sa používa v súvislosti s technológiami na snímanie odtlačkov. 

1.1 Algoritmy snímania 

Výrobcovia biometrických snímačov využívajú algoritmy na základe dvoch hlavných princípov. 

Prvým je skúmanie podľa globálneho vzoru, ktoré nemá príliš vysoké nároky na rozlíšenie snímok. 

Štandardne stačí 250 dpi a analýzu odtlačku neovplyvňujú ani drobné poranenia prstov. Získaná 

snímka je zatriedená do určitej skupiny klasifikácie. Na odtlačku sa analyzuje základný vzor, plocha 
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vzoru, delty vzoru a počítajú sa papilárne línie. Posudzuje sa pritom či miera závislosti dvoch javov 

je natoľko vysoká, aby bolo možné medzi nimi vyvodiť zhodu [6]. 

Väčšina moderných snímacích zariadení využíva pre algoritmy existenciu špecifických 

individuálnych znakov tzv. minúcií alebo markantov (Obr.1), ktoré dotvárajú celkový vzor na prste. 

 

Obrázok 1 Prehľad základných typov markantov 

 

Legenda: 1) začiatok / koniec línie, 2) jednoduchá vidlica, 3) dvojitá vidlica, 4) trojitá vidlica typu1, 

5) trojitá vidlica typu 2, 6) trojitá vidlice typu 3, 7) hák, 8) očko, 9) dvojité očko, 10) mostík, 11) 

dvojitý mostík, 12) interval, 13) bodka, 14) zdvojená línia, 15) kríž, 16)prerušenie 

Pre identifikáciu odtlačkov predstavujú markanty kľúčovú informáciu, lebo kompletne popisujú 

tvar a usporiadanie papilárnych línií v odtlačku. Pri porovnávaní odtlačkov prstov sledujeme 

prítomnosť markantov a ich umiestnenie v danom odtlačku. Jeden odtlačok obsahuje v priemere 70 

až 170 takýchto identifikačných znakov [5]. 

1.2 Metóda snímania odtlačkov prstov 

Odtlačky prstov boli odoberané s použitím optického snímača DactyScan26i od spoločnosti Green 

Bit (Obr. 2). DactyScan26i je kompaktný jednoprstový skener odtlačkov prstov. Vysoká štandardná 

úroveň kvality umožňuje jeho využitie v širokej škále aplikácií, vyhovuje aj požiadavkám pre 

používanie v systémoch IAFIS. Jednoduchá manipulácia umožňuje ľahké použitie a od užívateľa 

vyžaduje minimálne nároky na obsluhu a údržbu. DactyScan26i DS26-I je vybavený grafickým 

užívateľským rozhraním. Pre jednoduchšie zaistenie odtlačkov je vybavený 10 LED žiarovkami 

(jedna pre každý prst), ktoré indikujú umiestnenie konkrétneho prsta na skener. 

 

Obrázok 2 Optický snímač DactyScan26i od spoločnosti Green Bit [7] 

 

Postup pri odoberaní odtlačkov pozostával z viacerých krokov. Po zapojení snímacieho zariadenia 

DactyScan26i a pripojenia k počítaču bol automaticky spustený program a na obrazovke počítača 

boli zobrazené jednotlivé polia označené príslušnými názvami prstov v tomto poradí: ľavá ruka 

(palec, ukazovák, prostredník, prstenník, malíček) a pravá ruka (palec, ukazovák, prostredník, 



Prešov, 3. – 7.6.2013 

Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013 

 

 

165 

 

prstenník, malíček). Aby bolo zabezpečené správne poradie zodpovedajúcich prstov, pri požiadavke 

na snímku konkrétneho prsta bola na zariadení rozsvietená príslušná LED žiarovka. Počas snímania 

odtlačku boli na monitore zobrazené indikátory kvality a kontrastu snímky. V prípade zníženej 

kvality odtlačku mohol byť postup pre príslušný prst zopakovaný. Výsledné zobrazenie obsahovalo 

odtlačky desiatich prstov s možnosťou ich detailnejšieho zobrazenia (Obr.3). 

 

Obrázok 3 Nasnímané odtlačky 10 prstov s programom Green Bit 

 

2 Vyhodnocovanie kvantitatívnych charakteristík 

Pre kvantitatívne hodnotenie dermatoglyfických útvarov bol každý odtlačok zväčšený s rozlíšením 

na 404 x 513 pixelov a premiestnený do programu Skicár, v ktorom bol odtlačok upravený na 

počítanie papilárnych línií štandardne stanovenou metódou. Najprv boli vyhľadané a identifikované 

centrálne body t.j. centrálny bod jadra útvaru a trirádiusový bod (delta). Body boli zvýraznené a 

označené pomocou nástrojov na kreslenie. Použitím týchto nástrojov bola vedená aj priamka, 

ktorou boli obidva body spojené (Obr.4). Takto upravený odtlačok bol potom vyhodnotený 

spočítaním línií, ktoré pretínala spojnica. Trirádiusový bod a centrálny bod útvaru nebol počítaný. 

Pri vyhodnocovaní útvarov s dvoma bodmi delta bola vždy zapísaná vyššia hodnota. 

 

Obrázok 4 Úprava snímky odtlačku prsta pre potreby FRC v programe Skicár 
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2.1 Štatistické spracovanie údajov 

Číselné hodnoty boli zaznamenané pre každý prst, z ktorých sme následne vypočítali hodnotu pre 

ľavú ruku (LFRC), pravú ruku (RFRC) a počet línií na všetkých 10 prstoch (TFRC). Na základe 

získaných kvantitatívnych údajov boli v programe Microsoft Office Excell 2003 vypracované 

tabuľky osobitne pre súbor mužov a súbor žien s priemerným počtom línií pre každý prst. Pri 

vyhodnocovaní sme pracovali so základnými štatistickými ukazovateľmi: priemer, medián, modus, 

smerodajná odchýlka. Veľkou výhodou tejto metódy je jednoduchá manipulácia a takmer nulové 

riziko znečistenia odtlačku alebo jeho znehodnotenia vplyvom mechanického tlaku ako je to pri 

klasických metódach odtlačkov na papier. Záznam odtlačkov v digitálnej podobe umožnil ich 

detailnejšie zobrazenie a úpravu bez použitia lupy či iných zväčšovacích zariadení. 

Záver 

Biometrická identifikácia je založená na skutočnosti, že každý jedinec vykazuje určité vysoko 

individuálne charakteristiky, ktoré ho odlišujú od ostatných. Najstaršou a najpoužívanejšou 

metódou v biometrii je identifikácia podľa odtlačkov prstov. Jej výhodou je, že odtlačky sa v 

priebehu života nemenia, nepodliehajú vplyvom prostredia, sú jednoznačne charakterizovateľné a 

ich získavanie je metodicky nenáročné. S rozvojom techniky sa zdokonaľujú aj metódy získavania 

odtlačkov, ktoré využívajú moderné snímacie zariadenia a senzory. Pri vyhodnocovaní 

dermatoglyfických útvarov sa využíva kvalitatívna charakteristika t.j. frekvencia jednotlivých typov 

útvarov a kvantitatívna charakteristika, čo je počet línií medzi trirádiusom centrom vzoru. Moderná 

prístrojová technika v kombinácií s informačno-komunikačnými technológiami predstavuje 

jedinečnú možnosť získania kvalitných biometrických dát a ich spracovanie pre účely identifikácie 

nielen u v humánnej populácii, ale aj u živočíchov, rastlín a rôznych materiálov. 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRE ŠTUDENTOV PEDAGOGIKY – INFORMAČNÉ  

A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A UMELECKÁ PERFORMANCIA 

 

 

ART EDUCATION FOR STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL FACULTY - 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR ARTISTIC 

PERFORMANCE 

 

SEDLÁKOVÁ Alena, SR 

 

 

Abstrakt. Príspevok predkladá pohľad na predmet výtvarnej výchovy. Opisujeme praktickú časť 

výpovede na základe  jednej formy umeleckej metódy prejavu vo výtvarnom umení. Zobrazovanie 

a umelecký prejav sú významné podoby dôležité aj pre schopnosť a rozvoj kompetencie 

komunikácie pomocou informačno-komunikačných technológií. Výtvarná výchova a umenie sú 

spájané do špecifickej formy umeleckej komunikácie a jazyka, ktoré je možné aplikovať aj 

v rámcoch IKT vzdelávania študentov pedagogickej fakulty ako umeleckú podobu performancie. 

 

Abstract. The contribution of this list is to provide view on Art Education. We are writing about art 

performance and its practical application in Art Education. The projection and artistic expression 

are important figures that are necessary for development of communication skill. The Art Education 

and Art are combined with use of information technologies into specific form of Artistic like 

communication and language. The communication and information technologies can be used as 

support technologies in art performance education of students of Pedagogical faculty. 

 

Kľúčové slová: Výtvarná výchova. Výtvarné umenie. Performancia a prejav vo výtvarnej výchove.  

 

Key words: Art Education. The Fine Art. Artistic Performance and expression in the art education.  

 

 

Úvod 

Výtvarné umenie na Slovensku a vo svete má v súčasnosti mnoho podôb, a ešte viacej foriem 

rôznorodých aktov prejavu. Problémom výtvarného umenia je skôr nachádzanie nových námetov 

a tém na zobrazovanie, čo začalo byť náročnejším s príchodom nových technológií, keďže je 

množstvo známych aj menej používaných či zabudnutých prirodzených, naturalistických alebo 

expresívnych podnetov. Výtvarné umenie je však výnimočné svojím mnohoznačným jazykom, a to 

predovšetkým vizuálnej komunikácie. Výtvarný prejav vo výtvarnom umení sa podobá aj tomu 

obrazu a výrazu, ktorý sa javí ako všeobecná komunikácia medzi ľudstvom a celým svetom. Ide 

o všemožné podoby komunikovania a transfery komunikácie medzi kýmkoľvek, s tým rozdielom, 

že sú určité vrstvy a skupiny prijímateľov so svojimi úzkymi a špecifickými možnosťami, ale aj 

schopnosťami porozumieť tým správam a odkazovaným komunikáciám. 

1 Výtvarná výchova pre študentov pedagogiky 

Výtvarná výchova je umeleckým predmetom a rovnocennou súčasťou vo vzdelávaní budúcich 

pedagógov a vychovávateľov v rámcoch vzdelávania súčasných študentov na Pedagogickej fakulte 

Prešovskej univerzity v Prešove. Tu je niekoľko vzdelávacích odborov, v ktorých predmet 

výtvarnej výchovy je významným prvkom k dosiahnutiu adekvátneho pedagogického vzdelania. 

Výtvarná výchovy je zároveň vymedzeným priestorom, kde sa študenti oboznámia aj s výtvarným 
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umením, jeho problematikou a východiskovým zdrojom pre zostavovanie a aktívne realizovanie 

výtvarných úloh a techník. V našej pedagogickej praxi sme počas výučby realizovali rôzne výtvarné 

aktivity a techniky. Predmetom našej edukácie boli námety a témy vyberané z problematiky 

výtvarného umenia, a aktuálne úlohy a námety, ktoré je možné rôzne aplikovať do výchovných 

postupov budúcich pedagógov, ktorí budú svoj čas venovať deťom a žiakom, predovšetkým 

v predškolskom, mladšom školskom veku a špeciálnopedagogickom prostredí. Jedným 

z podstatných cieľov v štátnych vzdelávacích programoch je nasledovná formulácia: „Kultivovať 

vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, schopnosť kreatívneho vyjadrovanie 

myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií“ (Mistrík, 2011. Dostupné z: 

http://www.erichmistrik.sk/texty/uak1-4.pdf).  

2 Výtvarné umenie – umelecká tvorba a komunikačný prejav  

„Ozajstné umenie vždy nájdeme tam, kde by sme to najmenej čakali, kde o ňom nikto nerozmýšľa a 

nemenuje ho. Umenie neznáša škatuľkovanie ani označovanie menom. Vtedy sa rýchlo rozplynie.“ 

(Dubuffet In Kellerman, 2010 s. 5). Ozajstné umenie, ktoré je od vekov uchovávané ako kultúrne 

bohatstvo sveta vytvorili ľudia v rôznych podmienkach a s rozličnými prostriedkami. A najmä 

s tým hlbokým záujmom tlmočiť ním to, čo bolo pre jednotlivé obdobie alebo dobu tým 

najdôležitejším a najhlbším ľudským prejavom a poznaním, samotným životom. Pre výtvarný 

prejav je najcharakteristickejší jeho výraz v zobrazení. Za umenie sa považuje niekedy aj to, čo ním 

nie je vo svojej fyzickej podobe a inokedy to, čo by sme za umenie označili po jeho odpozorovaní, 

to práve umením nemusí byť. Na túto otázku, čo umením naozaj je nieto jednoznačnej odpovede, 

ale sú odpovede na to, čo umenie môže predstavovať. V súvislostiach s umení je tu aj otázka jeho 

hodnôt a významu vo vzdelávaní. K prvej zmienenej úvahe o hodnotách výtvarného umenia je 

mnoho postojov, ktoré sa však dajú vždy zvýrazniť alebo poprieť. Podľa Kulku (2000, s. 172) je 

ďalšou kritickou otázkou, aký je obsah údajných tvrdení prezentovaných dielom a akými kritériami 

ho vôbec máme hodnotiť, keď je tu stále problém v hodnotách umeleckých diel. Vždy sa tu budú 

uvedomovať estetické kritériá, a tie sa naďalej budú porovnávať s kognitívnymi a filozofickými. 

Preto si vo vzťahu k týmto úvahám myslíme, že každá existujúca materializovaná 

aj dematerializovaná hodnota k umeleckému dielu patrí rovnako tak nevyhnutne ako typologický 

charakter k človeku. Napríklad: ako pedagógovia, aj podľa typu charakteru človeka niekedy tiež 

hodnotíme, a podľa toho vieme odhadujeme, aké kľúčové kompetencie budú prevládať. Podľa 

týchto formulácii je možné vyberať aj určité umelecké postupy a umelecké diela k výtvarnému 

vzdelávaniu a k umeleckej komunikácii. Myslíme si ďalej, že každá priradená hodnota 

k následnému umeleckému spôsobu komunikácie, a každá jej podoba, je potom aj určitým 

metaforickým zrkadlom, rovnako ako aj v oblasti hodnotení výsledkov umeleckej komunikácie, 

tvorby a prejavov – tých konkrétnych neskôr po umeleckej komunikácii vzniknutých diel, ktoré 

vytvorili už aktéri umeleckej komunikácie. To by mohlo čiastočne potvrdiť aj nasledujúce 

vysvetlenie Kulku (2000, 172 – 173), a to: „Pokud však platí, že soudobé umění je o umění a že se 

transformuje ve filosofii, představil bych si že to budou teze typu „pojem umění nelze definovat“, 

„hranice umění nemohou být nikdy jednou provždy stanoveny“, „umělecké dílo je dáno jeho funkcí, 

nikoli imanentními vlastnostmi objektu“, „jakýkoli artefakt se může stát uměleckým dílem, pokud 

tak bude institucionálne prezentován“ atp. Tato tvrzení mohou mít určitou filosofickou hodnotu. Tá 

však závisí na kvalite argumentů, kterými jsou zdůvodněna.“ Každé predstavené a predvádzané 

umelecké dielo je ihneď pozorovateľmi a prijímateľmi postavené do hodnotových škál a kritérií, 

akékoľvek. Lenže tak, ako sa v živote ku všetkému nedá priradiť len jedna forma hodnoty, ani 

v umení nemôže platiť, že budeme uvažovať len o umeleckých hodnotách. K umeniu už prirodzene 

patrí aj pridaná hodnota, najčastejšie hodnota filozofie, a to toho, sekundárne 

intepretovaného, postupne vzniknutého a od-re-prezentovaného diela. (Pričom, každý prijímateľ od-

re-prezentované dielo vôbec za „umelecké dielo“ nemusí, a ani nie je povinný, resp. ho nepotrebuje 
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za umelecké dielo považovať, vždy ide o ďalšie kognitívne schopnosti, ktoré automaticky priradia 

umelecké hodnoty. Autorská poznámka). To je jeden komunikačný prejav, ktorý je súčasťou 

všeobecne vnímanej podoby tvorby diela a jeho interpretovania, či prezentovania. K ďalším 

podobám umeleckej komunikácie sú volené rôznorodé materiály a techniky, ktoré sú súčasťou aj 

dnes už pomerne intenzívne rozvinutými. To sú súčasne novodobé formy informačno-

komunikačných technológií, ktoré sa uplatňujú v kozmickej rýchlosti. 

3 Informačno-komunikačné technológie a umelecký prejav v performancii a interpretácii 

Tak, ako sa prišlo na možnosť maľovania suchými alebo olejovými farbami, tak ako sa začali 

v modernom umení požívať odpadové materiály k vyjadreniu metaforických a symbolizovaných 

významov, tak sa s príchodom novodobých médií rozvinula aj schopnosť človeka využívať 

vedecké, a kľúčové moderné technológie aj k inému účelu, než sú určené. Systémy v programovaní 

a technológiách, v počítačových a internetových médiách totiž človeku dovoľujú na základe svojich 

vlastností aj individuálnejšiu a modifikovanejšiu podobu umeleckej reflexie a umeleckých prejavov 

autorských výpovedí, alebo – vzdelávania priamo prostriedkami týchto technológií. Rýchly vzostup 

internetu a komunikačných technológií sa dostali do edukačného prostredia, a v súčasnosti sú 

súčasťou edukačnej klímy a prostredia. Štúdia Pelgruma (2000) uvádza, že s mnohé krajiny a vlády 

dostali úlohu vypracovať a zavádzať nové, moderné formy vzdelávania prostredníctvom 

informačných technológii už v roku 1990. A netýkalo sa to len špecifických odvetví, ktoré sú 

spájané len s technikou a vedou. Napokon, náznaky používania stále modernejších prostriedkov 

nájdeme aj vo výtvarnom umení. Napríklad: umelecké prejavy v priebehu 20. storočia už samé 

„prichádzali“ s modernými, a vtedy známymi technickými, vizuálnymi a experimentálnymi  

projekciami, ktoré používali technológie filmu, efektov, svetiel, osvetľovania či fotografie alebo 

videí, a rozličných transformačných prístrojov. Autori ich využívali ako nástroje svojej umeleckej  

tvorby. Spomínaná štúdia Pelgruma (2000) predložila aj výsledky o začlenení modulárnych 

systémov pre vzdelávanie a autonómne vzdelávanie v školách. Najprv sa školy obávali, no dnes už 

samé prirodzene využívajú mnoho inovácií a modulárnych foriem vo vzdelávaní a na zvyšovanie 

efektívnosti aplikácií edukačných metód. Pomery rozdielov v aplikáciách do vzdelávania sa 

odrážali najmä v krajinách s nízkym ekonomickým rastom, či v menej rozvinutých krajinách.  

3.1 Umelecká performancia a kresbová projekcia na hodinách výtvarnej výchovy 

Podľa Jančára (1999, s. 213 – 216) je performancia alebo Performance Art akákoľvek situácia, 

ktorá v sebe prepája štyri základné elementy: čas, priestor, umelcovo telo a vzťah medzi umelcom a 

publikom. Dôležitým a zaujímavým faktorom je jedinečnosť performancie, ktorá vylučuje 

identickosť dvoch predstavení. K charakteristickým znakom performancie patrí živé predvedenie, 

absencia pravidiel, experimentálna povaha, nepredajnosť, mnohožánrovosť a multidisciplinarita. 

Performancia sa pre tieto svoje vlastnosti, najmä tú experimentálnu povahu a absenciu pravidiel, 

tiež aj intuitívnu komornosť, ktorú si ako autori môžeme k tejto umeleckej metóde a situačnej 

podobe priradiť, stala pre nás aj prostredím a východiskom pre tvorivé zobrazovanie myšlienok vo 

výučbe na hodinách výtvarnej výchovy študentov odborov pedagogiky práve prostriedkami 

informačno-komunikačných technológií.  
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1  2  3  

Obrázok 1 – 3  Performancia: Rozhovor s pánom Renoiarom. 2013 – interpretácia 

a transformácia pomocou počítačových nástrojov a dataprojektora. (Vlastný prejav – ukážka 

motivácie pre študentov, zverejnené na sociálnej sieti, 2013).  

Výtvarnou performanciou, ako aj pomocou prostriedkov informačných technológií je možné 

zrealizovať svoje umelecké prejavy aj s inými výtvarnými technikami a postupmi. V rámci 

výtvarnej výchovy často tieto metódy kombinujeme s cieľom poukázať študentom, že tieto 

možnosti súčasné výtvarné umenie predkladá nepretržite. Zároveň, každý študent smie v týchto 

možnostiach zrealizovať aj svoje vlastné predstavy a s námetmi vlastných predstáv. Tu je vždy ten 

kreatívny priestor otvorený. Je pestrým svetom, kde sa smieme odpútať od každodennosti, kde si 

smieme vizualizovať sami seba v spoločnosti umeleckých tvorcov, ktorí sú v dejinách umenia, 

a zároveň sú aj v našich knihách, učebniciach, či ich diela bývali umeleckým pozadím ktorejkoľvek 

učebnice. Toto je spojenie umenia so vzdelávacími konštruktmi v trochu inej, takej kreatívnejšej 

a bezpečnej podobe.  

4  5   

Obrázok 4 a 5 Interpretácia ľudských činností. 

 

Na fotografiách ilustrujeme výtvarné zobrazovanie pomocou počítačových nástrojov a prostriedkov 

v téme k výtvarnej úlohe, ktorou bolo zrealizovať krátky film alebo prezentáciu v predmete: 

Výtvarný projekt a alternatívne výtvarné formy. (Študentské práce: Anita Klimová a Martina 

Jurašeková, študentky piateho ročníka akad. roku 2012/2013). Na prvom obrázku v tejto úlohe sa 

študentka pokúsila zachytiť výtvarný prejav členov rodiny, a to kresbu pastelom na hudobnú 

skladbu – v neskorších záberoch vizualizuje aktuálne výtvarné zobrazenia rodinných príslušníkov 

vo veku od 6 do viac ako 60 rokov (obrázok dole, č. 6 a 7). V druhej práci autorka vizualizovala 

svoj citový vzťah k svojmu zvieratku. V príbehu, ktorý je vytvorený len pomocou počítačových 

nástrojov programu Word, zachytila situačné javy svojho psíka v priebehu jedného dňa. 
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6  7  

Obrázok 6 a 7 Ukážky z tvorby študentov 

 

Počítačový záznam z automatickej kresby a kresby na motívy hudby.   

Výtvarný prejav sa nachádza v každej oblasti, kde sa prejaví v podobách plošného alebo 

priestorového zobrazovania, a odráža aj vlastnosti svojho pôvodného majiteľa. Je znakom 

povahových čŕt, a dá sa z neho interpretovať, či už na základe symbolov, spôsobov kompozície,  aj 

určitá zreteľná  alebo často aj zahalená skutočnosť o človeku. Vo výučbe výtvarných tém, a 

pomocou prostredí informačno-komunikačných technológií, aj pre náš predmet – výtvarnej 

výchovy nachádzame miesto, kde sa dá primerane vyjadriť prostriedkami techniky. Niekedy sa to 

dá zložito a inokedy jednoducho. Vždy však záleží na tom, čo sa usilujeme zobraziť, a koho chceme 

naším dielom osloviť, komu chceme zanechať odpoveď, alebo tvorivo vyjadriť svoje názory.  

Záver 

Výtvarná výchova patrí do sveta výtvarného umenia. Výchova umením je súčasťou vzdelávacích 

programov a stálou inšpiráciou pre možnosti komunikácie a výtvarných interpretácií, vytvárania 

umeleckých hodnôt. Interpretovať myšlienku pomocou vizuálnych technológií sa na prvý pohľad 

zdá náročnou úlohou, ale jej podoba môže mať úplne jednoduchý vzhľad. Digitálne technológie 

pozmenili aj svet umenia, no nie vo filozofických a stabilných témach, ale v možnostiach 

sprostredkovania diela, možnostiach jeho dostupnosti a mnohotvárneho zobrazenia. Každé 

umelecké dielo vzniklo najprv ako predstava, a možno to dielo aj najprv vzniklo, a až potom mu 

autor pridal tú umeleckú hodnotu, a to tým povýšením do inej komunikačnej roviny. Všetky získané 

zážitky z prostriedkov informačno-komunikačných technológií, aplikovaných technológií, nových 

vynálezov a prestupov námetov a tém v predmetoch nám budú naďalej poskytovať vždy nové 

inšpirácie. Rozličné situačné predstavenia – akými sú umelecké performancie, a ich interpretačné 

možnosti sú tak stále systémom aj určitých znakových prejavov, ktoré sú v iných výtvarných 

technikách aj inak interpretovateľné. Svet umeleckých prejavov je stále otvorený, a preto sa nedá 

definovať jednoznačne, čo je umením, ak si opäť spomenieme na slová Kulku (2000). 

A na záver ešte pár slov od Riečičiara: „Digitálne technológie a nové médiá posúvajú možnosti 

apropriovania na novú úroveň. Počítače a pokrytie internetu tvoria v súčasnosti jednu 

z rozšírených veličín v oblasti umeleckej tvorby. Množstvo dát prístupných na celosvetovej sieti 

predstavuje takmer nevyčerpateľný inšpiračný zdroj pre množstvo umelcov. Práve tieto technológie 

sa asi najbližšie viažu s pôvodným významom termínu postprodukcia. Nové médiá, video art, 

hudobná produkcia, to všetko adaptuje prvky okolitého sveta a cudzích diel medzi svoje výrazové 

prostriedky.“ (http://feelart.sk/index.php/artnoviny-3-1-2013/vytvarneumenie/135-rieciciar). 
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8  9   

Obrázok 8 a 9 Výtvarné činnosti v optike digitálnej kamery 

Aj takto sa dá zachytiť záznam zameraný na sústredenie v tvorbe, a to vďaka digitalizácii 

a fotoaparátu. 
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DIAGNOSTIKA ŠTUDIJNÝCH PREDPOKLADOV Z GEOMETRIE V PROSTREDÍ 

MOODLE 

 

 

DIAGNOSTICS OF LEARNING POTENTIAL IN GEOMETRY VIA MOODLE 

INTERFACE 

 

SCHOLTZOVÁ Iveta - MOKRIŠ Marek, SR 

 

 

Abstrakt. Pregraduálne vzdelávanie budúcich učiteľov pre primárne vzdelávanie v oblasti 

geometrie nevyhnutne nadväzuje na poznatky, ktoré študenti získali na nižších stupňoch 

vzdelávania. Vstupná diagnostika, realizovaná prostredníctvom elektronického testu v prostredí 

Moodle, poskytuje informáciu o úrovni týchto poznatkov a je východiskom pre efektívny edukačný 

postup v predmete geometria s didaktikou. 

 

Abstract. Undergraduate training of prospective teachers of primary school in the area of geometry 

logically builds on the knowledge which students acquired in the previous stages of education. 

Entry diagnostics carried out via electronic test in Moodle provides information about the standard 

of such knowledge and serves as a base for effective educational approach in the subject Geometry 

with Didactics. 

 

Kľúčové slová: geometria, vstupný test, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, Moodle 

 

Key words: Geometry, Entry Test, Teaching in Primary Stage, Moodle 

 

 

Úvod 

V rámci projektu MŠ SR VEGA 1/0192/08 Analýza matematickej prípravy študentov odboru 

Predškolskej  a elementárnej pedagogiky z pohľadu rozvoja matematickej gramotnosti  bola na 

troch pedagogických fakultách na Slovensku realizovaná diagnostika úrovne matematickej 

gramotnosti študentov – budúcich učiteľov pri vstupe na vysokú školu. Jednou z testovaných 

matematických oblastí bola geometrická oblasť priestor a tvar. Výsledky ukázali, že na pedagogické 

fakulty prichádzajú študenti, z pohľadu matematickej gramotnosti v oblasti geometrie, s rôznou 

úrovňou poznatkov.  

1 Diagnostika študijných predpokladov 

Na diagnostikovanie vstupných vedomosti študentov z oblasti elementárnej geometrie bol použitý 

test v elektronickej podobe. Test bol distribuovaný prostredníctvom LMS Moodle a absolvovali ho 

študenti dennej aj externej formy štúdia v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. 

Do skúmanej vzorky bolo zaradených 86 študentov dennej formy štúdia a 47 študentov externej 

formy štúdia. Cieľom testovania bolo zistiť úroveň vstupných vedomosti študentov z oblasti 

geometrie a porovnať jej úroveň medzi študentmi dennej a externej formy štúdia. Skúmaná bola 

didaktická aj odborná zložka. V teste boli aplikované testové položky na priradenie, na zadanie 

odpovede a na vloženie odpovede.  
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Testové položky skúmajúce odbornú zložku geometrie vychádzali z obsahu vyučovaných 

elementov geometrie na bakalárskom stupni štúdia, kde obsah geometrie pozostáva z týchto oblastí: 

 Komunikačný jazyk a elementárne vzťahy v geometrii 

Terminológia v geometrii (bod, priamka, rovina, úsečka, lomená čiara, uzavretá lomená 

čiara, krivá čiara, rovná čiara, polpriamka, polrovina, uhol, n-uholník). Meranie veľkosti 

uhlov (stupňová miera, oblúková miera). 

 Planimetria 

Trojuholník – definícia a vlastnosti (strana, výška, ťažnica, ortocentrum, ťažisko, stredná 

priečka, opísaná kružnica trojuholníku, vpísaná kružnica trojuholníku). Trojuholníková 

nerovnosť. Klasifikácia trojuholníkov podľa veľkosti strán a podľa veľkosti uhlov. Obvod a 

obsah trojuholníka. 

Štvoruholník (rovnobežník, obdĺžnik, štvorec, kosodĺžnik, kosoštvorec, lichobežník, pravidelný 

lichobežník, deltoid). Obvod a obsah štvoruholníka. 

Kružnica a kruh (stred, polomer, priemer, tetiva, kružnicový oblúk, kruhový výsek, kruhový 

odsek). Obvod kružnice a obsah kruhu.  

Konštrukcia pravidelných n-uholníkov. Jednotky dĺžky a obsahu. 

 Stereometria 

Hranaté telesá (hranol, kváder, kocka, ihlan). Grafické znázornenia telies v rovine. Rotačné 

telesá (valec, kužeľ, guľa). Objem telies. Jednotky objemu. 

Ukážky testových položiek:  

 

Obrázok 1 Testová položka z odbornej časti – vlastnosti trojuholníka 
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Obrázok 2 Testová položka z odbornej časti – obvod a obsah rovinných útvarov 

 

Testové položky skúmajúce didaktickú zložku geometrie vychádzali z obsahu vyučovaných 

elementov geometrie na primárnom stupni vzdelávania na Slovensku. Testové položky boli 

konštruované tak, aby ich mohol vyriešiť aj žiak mladšieho školského veku. 

Ukážka testovej položky: 

 

Obrázok 3 Testová položka z didaktickej časti 

 

Bodové hodnotenie odbornej a didaktickej časti testu bolo rovnocenné. Každá testová položka bola 

hodnotená na základe miery úspešnosti jej riešenia stupňami 0, 1, 2, 3, 4. Na základe vyhodnotenia 

testu je možné tvrdiť, že vstupné vedomosti študentov z odbornej časti geometrie sú na lepšej 

úrovni ako ich didaktické kompetencie (pozri Krabicový graf). Daný fakt súvisí aj s ich doterajším 

štúdiom, kde študenti neabsolvovali disciplínu zaoberajúcu sa didaktikou vyučovania geometrie na 

primárnom stupni vzdelávania.  
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Legenda: 

OD – odborná časť testu 

denných študentov 

DD – didaktická časť 

testu denných študentov 

OE – odborná časť testu 

externých študentov 

DE – didaktická časť testu 

externých študentov 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4 Krabicový graf – odborná a didaktická časť vstupného merania denných a externých 

študentov 

 

Nepotvrdil sa predpoklad, že študenti dennej formy štúdia dosiahnu v odbornej časti vstupného 

testu štatisticky lepšie výsledky ako študenti externej formy štúdia. Daný fakt bol overovaný 

pomocou neparametrickéko testu. Výsledky sú prezentované prostredníctvom Mann-Whitneyho U-

testu v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 1 U-test odbornej časti vstupného merania 
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Nepotvrdil sa ani rozdiel v oblasti didaktických kompetencii v prospech externých študentov. Daná 

hypotéza bola verifikovaná použitím neparametrickéko testu. Výsledky sú prezentované 

prostredníctvom Mann-Whitneyho U-testu v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 2 U-test didaktickej časti vstupného merania 

 

 

Záver 

Analýza získaných informácií zo vstupných meraní na začiatku výučby disciplíny je východiskom 

pre stanovenie optimálnej štruktúry matematického vzdelávania budúcich učiteľov pre primárnu 

edukáciu s cieľom dosiahnutia maximálnych vzdelávacích efektov. Vstupná diagnostika je tiež 

jednou z úrovní hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu.  

Realizácia vstupného merania prostredníctvom elektronického testu v prostredí Moodle má 

niekoľko výhod. Testovanie sa nemusí uskutočniť v čase určenom pre kontaktnú výučbu, študent 

môže urobiť zadanie kedykoľvek. Po ukončení stanoveného termínu na vypracovanie má pedagóg 

výsledky okamžite k dispozícii. Samozrejme, príprava elektronického testu vyžaduje určitý čas 

a námahu zo strany pedagóga/tvorcu elektronického kurzu. 
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ČINNOSTI SPOJENÉ S PRÍPRAVOU E-LEARNINGOVÉHO KURZU V SYSTÉME EKP 

 

 

THE ACTIVITIES ASSOCIATED WITH THE PREPARATION OF E-LEARNING 

COURSE IN SYSTEM EKP 

 

SUSLO Tomáš, SR 

 

 

Abstrakt. Tento príspevok svojim obsahovým zameraním pojednáva o činnostiach spojených 

s prípravou podkladov pre vytvorenie e-learningového kurzu v systéme EKP ako podpory 

prezenčnej formy výučby. V rámci príspevku sú popísané jednotlivé kroky jeho tvorby, pričom 

konkretizujeme len niektoré z nich. Príspevok vznikol v rámci grantového projektu KEGA 033PU-

4/2011 „Rozvoj kompetencií vytvárať virtuálne výučbové prostredie“. 

 

Abstract. This article its content focused discusses on activities related to the preparation of 

documents for creating e-learning course in EKP system to support full-time study course. The 

article describes the different steps of creating, but we instantiate only some of them. The article 

reflects on the grant project KEGA 033PU-4/2011 "Development of competencies to create virtual 

learning environment"  

 

Kľúčové slová: e-learningový kurz, informačný objekt, vzdelávací objekt 

 

Key words: e-learning course, information object, learning object 

 

 

Úvod 

Zmeny v súčasnej spoločnosti zaznamenané v súvislosti s prenikaním informačných 

a komunikačných technológií do všetkých oblasti ľudskej činnosti sa odzrkadľujú aj v oblasti 

školstva. S cieľom zefektívniť edukačný proces a zvýšiť kvalitu vzdelávania sa vzdelávacie 

inštitúcie snažia prijímať nové formy vzdelávania, ktoré tieto požiadavky budú napĺňať. Jednou 

z možností je vytvorenie virtuálneho a flexibilného edukačného prostredia, ktoré bude svojou 

povahou pre edukanta atraktívne, aktivizujúce a motivujúce. To všetko môže ponúknuť vzdelávanie 

pomocou e-learningu, avšak len za predpokladu, že vytvorený e-learningový kurz bude spĺňať 

určité kritéria. Cieľom tohto príspevku je prispieť do diskusie o danej problematike a načrtnúť jeden 

z možných prístupov tvorby e-learningových kurzov v systéme EKP. 

1 Charakteristika e-learningového kurzu 

Nami prezentovaný e-learningový kurz, ako virtuálne výučbové prostredie, má za cieľ podporiť 

prezenčnú formu výučby. E-learningový kurz je využiteľný najmä vo vysokoškolskom prostredí, 

keďže svojím obsahom predpokladá určitú úroveň kognitívnych schopností charakteristických pre 

túto cieľovú skupinu. Obsahovo sa e-learningový kurz zameriava na problematiku rozvoja 

priestorovej predstavivosti, ako jednej z nevyhnutných podmienok schopnosti grafického 

zobrazovania, čo je zároveň druhou nosnou časťou tohto kurzu. Najvýznamnejším teoretickým 

východiskom pre naplnenie obsahovej stránky kurzu pre nás bola monografia Edukačný model 

rozvoja zručnosti technického zobrazovania, ktorej autorom je Beisetzer (2012).  
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2 Model tvorby e-learningového kurzu 

Pred samotným popisom je potrebné si uvedomiť, že existuje veľa prístupov k tvorbe e-

learningových kurzov a nie je žiadne univerzálne pravidlo v tejto oblasti. Študijný materiál, 

v našom prípade e-learningový kurz, je nevyhnutné z didaktického hľadiska pripraviť tak, aby 

edukantovi uľahčoval činnosti spojené so štúdiom, aby dokázal nahradiť rolu učiteľa a zároveň bol 

aktivizujúcim a motivujúcim prvkom pri samo štúdiu. V zmysle toho je potrebné pristupovať 

k príprave e-learningových kurzov premyslene a plánovite. Tomu by mala predchádzať 

cieľavedomá činnosť, ktorá bude mať na zreteli všetky faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu a účinnosť 

takejto formy výučby. Nami prezentovaná tvorba e-learningového kurzu prebieha v niekoľkých 

fázach, ktoré môžeme usporiadať nasledovne: 

 návrh, 

 vývoj, 

 tvorba (doručenie), 

 evaluácia. 

Každá z týchto fáz sa ďalej člení na etapy. 

Návrh je prvou a zároveň najdôležitejšou fázou, ktorá pozostáva z týchto etáp:  

 posúdenie potrieb, 

 analýza úloh, 

 definovanie vzdelávacích cieľov, 

 definovanie typov RIO objektov. 

Nasleduje druhá fáza Vývoj, a tá sa člení na etapy: 

 tvorba znovu použiteľného vzdelávacieho objektu (RLO) – lekcie, 

 tvorba znovu použiteľného informačného objektu (RIO), 

 testovanie alfa (interné), 

 testovanie beta (externé). 

Treťou fázou tvorby kurzu je Tvorba (doručenie), ktorá je tvorená dvoma etapami a to: 

 tvorba balíčkov, 

 umiestnenie balíčkov do EKP. 

Záverečnou fázou je Evaluácia, ktorú tvoria etapy: 

 pilotné testovanie v edukačnom procese na univerzite, 

 modifikácia na základe výstupov pilotného testovania. [7] 

V tomto príspevku sa budeme ďalej zaoberať len fázou Návrh a Vývoj, pričom bližšie popíšeme 

etapy Definovanie vzdelávacích cieľov a typov RIO objektov a Tvorbu znovu použiteľného 

vzdelávacieho (RLO) a informačného (RIO) objektu. Predtým než pristúpime k charakteristike 

jednotlivých etáp si však musíme zadefinovať pojmy RIO, RLO a znovu použiteľnosť. 

RIO (Reusable Information Object – znovu použiteľný informačný objekt) – ide o krátky blok 

informácie, ktorý smeruje k vysvetleniu jednej konkrétnej informácie, pričom sa zameriava na 

splnenie jedného cieľa a spĺňa princíp znovu použiteľnosti 

RLO ((Reusable Learning Object - znovu použiteľný vzdelávací objekt) – ide o štruktúrovaný 

elektronický zdroj tvorený informačnými objektmi, pričom sa zameriava na splnenie viacerých 

cieľov a spĺňa princíp znovu použiteľnosti.  

Znovu použiteľnosť – označuje možnosť použitia informačného alebo vzdelávacieho objektu 

v rôznom čase, v rôznych súvislostiach, rôznym spôsobom, s rôznym účelom bez ohľadu na 

výstupný formát. 
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3 Činnosti súvisiace so špecifikáciou vzdelávacích cieľov a typov RIO objektov 

Po prvotných úvahách a zodpovedaní si širokej škály otázok v prvej fáze prípravy kurzu, ktoré si 

vyžadovali etapy Posúdenie potrieb a Analýza úloh pristupujeme k etape Definovanie vzdelávacích 

cieľov. Východiskom a súčasne základným kameňom pre nás boli ciele vzdelávania. Vzdelávacie 

ciele sú definované v infolistoch a konkretizované v sylabách predmetu. Ide však o ciele všeobecné, 

ktoré nie sú bližšie konkretizované napr. pre jednotlivé úlohy, táto činnosť ostáva na vyučujúcom. 

Našou úlohou bolo vyšpecifikovať čo možno najpresnejšie to, čo bude výsledkom činnosti edukanta 

napr. zapamätať si..., usporiadať..., analyzovať... atď. pričom sme využívali taxonómie cieľov. Pri 

definovaní cieľov sme využívali šablónu nato určenú (obr. 1), v ktorej sme prehľadným spôsobom 

usporiadali hlavné a k nim prislúchajúce čiastkové ciele, pričom sme dodržiavali „pravidlo“ 

jednému hlavnému cieľu prislúchajú maximálne tri čiastkové ciele z dôvodu, že ide o e-learningový 

kurz, ktorého rozsah je obmedzený. 

 

Obrázok 1 Šablóna vzdelávacích cieľov 

 

Poslednou etapou prvej fázy bolo Definovanie typov RIO objektov. Ide o priradenie každému 

čiastkovému cieľu typ informačného objektu, ktorý by čo najlepším spôsobom prispel k dosiahnutiu 

stanoveného cieľa. Podľa [4] existuje päť typov informačných objektov, na základe ktorých 

môžeme kategorizovať vzdelávací obsah a to: 

 koncept - používa sa v prípadoch, ak je potrebné podať informáciu o skupine objektov, 

symbolov, ideách alebo udalostiach, ktoré sú označené jedným slovom alebo termínom, 

majú spoločnú črtu alebo sa približujú irelevantnými črtami, 

 fakt - používa sa v prípadoch, ak je potrebné podať informáciu o niečom jedinečnom, 

zvláštnom resp. o jednom type informácie. Fakty sú prezentované ako tvrdenia, údaje alebo 

obrázky konkrétnych objektov, 

 postup - používa sa v prípadoch, ak je potrebné podať informáciu zameranú na použitie 

v praxi. V postupe ide o sekvenciu krokov, ktoré vedú k splneniu úlohy alebo uskutočneniu 

rozhodnutia. Postup musí byť jasný, zrozumiteľný a akcie v rámci postupu musia byť 

zakaždým vykonávané rovnakým spôsobom, 

 proces - používa sa v prípadoch, ak je potrebné podať informáciu o fungovaní určitého 

systému, 
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7 ± 2  

 
7 ± 2 RIO objektov 

Prehľad RIO RIO RIO RIO RIO Zhrnutie 

Testovanie v podobe cvičenia 

RLO (lekcia) 

 princíp - používa sa v prípadoch, ak je potrebné podať informáciu o úlohách vyžadujúcich si 

úsudok alebo rozhodnutie vzhľadom na danú situáciu. 

Takto zadefinované typy informačných objektov priradené k jednotlivým čiastkovým cieľom 

spĺňajú zásadu znovu použiteľnosti, keďže ide o vzájomne nezávislé objekty, ktoré majú minimálne 

väzby na iné jednotky, ale zároveň dokážu tvoriť ucelený systém využiteľný k objasneniu určitej 

problematiky. Voľba a usporiadanie jednotlivých typov informačných objektov podliehajú 

edukačnému zámeru a druhu výstupného materiálu napr. v podobe skrípt, e-learningového kurzu 

a pod. 

4 Činnosti súvisiace s tvorbou RLO a RIO objektov 

Znovu použiteľné vzdelávacie objekty  (RLO), v našom prípade lekcie kurzu, sú tvorené znovu 

použiteľnými informačnými objektmi (RIO). RIO objekty tvoria základ RLO objektov a ich počet 

je stanovený na  7 ± 2 t.z. ide o päť až deväť RIO objektov zoskupených v rámci RLO objektu 

(lekcie) za účelom vzdelávania a teda je zabezpečené, že jeden RLO objekt (lekcia) môže napĺňať 

viacero vzdelávacích cieľov. Okrem RIO objektov súčasťou RLO objektu sú prehľad, zhrnutie 

a testovanie vo forme cvičenia (obr. 2). Prehľad podáva vstupnú informáciu o tom, čo sa edukant 

v lekcií naučí, ďalej informuje o cieľoch a výstupoch lekcie. Zhrnutie uzatvára lekciu, podáva 

informáciu o dosiahnutí vytýčených cieľov, ponúka možnosti rozšírenia a prehĺbenia získaných 

poznatkov získaných v rámci lekcie a zároveň prepája RIO objekty s testovaním vo forme cvičenia. 

Cvičenie je zamerané na zopakovanie si nadobudnutých poznatkov počas štúdia a slúži ako spätná 

väzba pre edukanta pre prípadnú korekciu jeho vedomostí. 

Obrázok 2 Štruktúra RLO objektu (lekcie) 

 

Znovu použiteľný informačný objekt (RIO), ako už bolo spomínané vyššie, je blok informácie 

vzťahujúci sa k jednému vzdelávaciemu cieľu a je relatívne nezávislý. RIO objekt pozostáva s troch 

zložiek – obsahovej, praktickej a hodnotiacej (obr. 3), bez ohľadu na typ informačného objektu. 

Jednotlivé typy informačných objektov sme popísali vyššie, pre lepšiu orientáciu konkrétnejšie 

popíšeme RIO objekt typu Fakt a ukážeme tiež šablónu pre jeho spracovanie. 

Obrázok 3 Zložky RIO objektu 

RIO  

Obsahová 

zložka 

Praktická 

zložka 

Hodnotiaca 

zložka 
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Štruktúru RIO objektu typu Fakt môžeme charakterizovať nasledovne: 

 úvod, 

 ukážka alebo ilustrácia, 

 zoznam faktov, 

 tabuľka, 

 poznámky autora (môžu sa uviesť na úvod alebo záver RIO objektu). 

V úvode sa vyžaduje uviesť cieľ RIO objektu, čím dosiahneme lepšiu orientáciu edukanta v danej 

problematike a zároveň sa môže zvýšiť i jeho motivácia. Mal by byť krátky a výstižný. Ďalšou 

časťou tejto štruktúry je voľba vizuálneho spôsobu vysvetlenia faktu, ktorý zahŕňa nasledovné 

možnosti: 

 odrážkový alebo číslovaný zoznam – je potrebné uviesť popis o čom bude zoznam hovoriť    

a tiež zabezpečiť, aby tento zoznam bol hierarchický alebo chronologický usporiadaný, 

 ukážka alebo ilustrácia -  je potrebné uviesť popis ilustrácie a poukázať na dôležité prvky 

resp. časti, 

 tabuľka - je potrebné uviesť čo bude obsahom tabuľky a popísať funkcie jednotlivých časti 

tabuľky. Odporúča sa tiež používať vhodné označenie hlavičiek stĺpcov. 

Poslednou časťou štruktúry RIO objektu typu Fakt sú poznámky autora, ktoré sú voliteľným 

prvkom tejto štruktúry. Uvádzajú sa najmä v prípade využitia RIO objektu v prezenčnej forme 

výučby. Tieto poznámky slúžia pre učiteľa a vo výstupe pre študenta by sa nemali nachádzať. Pre 

ilustráciu uvádzame šablónu RIO objektu typu Fakt  (obr. 4). Na tomto princípe sú založené aj 

ostatné typy RIO objektov spolu so šablónami, ktoré z hľadiska obmedzenia rozsahu tohto 

príspevku nie je možné bližšie konkretizovať. 

 

Obrázok 4 Šablóna RIO objektu typu Fakt 
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Záver 

Ako sme načrtli v úvode informačné a komunikačné technológie ovplyvňujú súčasnú spoločnosť vo 

všetkých oblastiach ľudského života vzdelávanie nevynímajúc. Využitie e-learningu vo vzdelávaní 

predstavuje jeden z nosných pilierov inovácie, ale najmä zefektívnenia procesu učenia. Nami 

prezentovaný príspevok nemá za cieľ ponúknuť komplexný pohľad na problematiku e-learningu, 

ani poskytnúť čitateľovi „zaručený recept“ tvorby e-learningových kurzov, ide nám skôr o 

predloženie jedného z možných prístupov pri ich tvorbe a podnietenie diskusie na túto tému. 

Činnosti späté s prípravou e-learningového kurzu predstavujú náročný, podrobne prepracovaný 

proces, ktorý si vyžaduje, aby tvorca e-learningových kurzov disponoval kompetenciami, ktoré by 

predurčovali kvalitu spracovania takýchto kurzov. Preto stojí za zváženie, či tvorbu e-learningových 

kurzov ponechať len na pleciach učiteľa, ako to býva v súčasnosti častým javom v našom školstve 

alebo túto úlohu zveriť do rúk odborníkov. 
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MANAŽÉRSKE SIMULAČNÉ CVIČENIE – PRÍPRAVA MANAŽÉROV VO 

VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ 

 

 

MANAGEMENT SIMULATION EXERCISE - TRAINING OF MANAGERS IN VIRTUAL 

ENVIRONMENT  

 

TEJ Juraj, SR – ALI TAHA Viktória, SR – KRASNODĘBSKI Andrzej, PL 

 

 

Abstrakt. Na Fakulte manažmentu PU v Prešove už niekoľko rokov prebieha projekt nazvaný 

Manažérske simulačné cvičenie, ktorý sa vyučuje v predmete Tvorivé metódy v riadení 

a manažérske hry. Projekt v rámci podnikateľského vzdelávania poskytuje nezávislá vzdelávacia 

organizácia Junior Achievement Slovensko. Simulácia v podobe hry vo virtuálnom prostredí sa teší 

u študentov veľkej obľube. 

 

Abstract. Several years at the Faculty of Management runs a project called Management simulation 

exercise which is learnt on the subject (course) Creative methods in management and managerial 

games. The project is provided by independent educational organization Junior Achievement 

Slovakia as a part of entrepreneurship education. Simulation in the form of game in a virtual 

environment is very popular among students. 

 

Kľúčové slová: manažérske simulačné cvičenie, manažérska hra, virtuálne prostredie 

 

Key words: management simulation exercise, managerial game, virtual environment 

 

 

Úvod 

Moderné technológie predstavujú otvorený globálny informačný a komunikačný priestor a stavajú 

učiteľa i školu do novej pozície (niekedy v pozitívnom a niekedy v negatívnom zmysle slova). 

Skúsenosti učiteľov i vedcov preferujú učenie činnosťou - učenie riešením problémov, ako lepšiu 

a efektívnejšiu cestu získavania a využívania vedomostí. Je vyzdvihovaná potreba výučbového 

dialógu a potrebu širšieho využívania metód založených na kreativite, aktivizácii a kooperácii. 

Mnohé z týchto prístupov sú podporené IKT a virtuálnym prostredím, ktoré v súčasnosti už výrazne 

ovplyvňujú spôsoby i obsah vzdelávania. 

Spôsobilosť využívať IKT, realizovať výučbu na predznačených princípoch a rozvíjať kľúčové 

kompetencie študentov sa stáva jednou z veľmi dôležitých úloh súčasnej školy a to tak na strane 

učiteľov ako aj študentov, t. j. na oboch stranách katedry. Také sú aj skúsenosti na Fakulte 

manažmentu. 

1 Aktuálne formy vzdelávania 

Detské choroby má zavedenie IKT do edukačného procesu za sebou. Či dnes alebo v ostatnom 

desaťročí, doma rovnako ako v zahraničí, renomované, známe ale aj neznáme vzdelávacie inštitúcie 

stále viac ponúkajú rôzne typy štúdia ovplyvňované  novými formami, ktorých realizácia je silne 

podmienená  a ovplyvňovaná vývojom v oblasti IKT [10]. V ekonomickom vzdelávaní je potreba 

budovania manažérskych kompetencií u budúcich manažérov mimoriadne aktuálna. Problémom je, 
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že nie je možné so študentmi pracovať v reálnom prostredí s reálnymi finančnými prostriedkami. 

Preto sa manažérske simulácie v podobe hry javia ako mimoriadne aktuálne [1].  

Simulačné hry sú jednou z metód vzdelávania na základe kvazirealistických skúseností . Ide o hry, 

ktoré simulujú hypotetické podnikateľské, ekonomické či manažérske prostredie a umožňujú tak 

aktívnu sociálnu komunikáciu živých hráčov v hospodárskych (podnikových) podmienkach 

podobných realite. V súčasnosti sú najviac používané práve ako nástroj rozvoje manažérskych 

znalostí, schopností a zručností. Podstatou simulačných manažérskych hier je vytvorenie prostredia 

blízkeho realite, v rámci ktorého účastníci získavajú potrebné skúsenosti pre následnú reflexiu. 

Simulačné manažérske hry tak umožňujú rozvoj všetkých zložiek ľudského kapitálu (nie iba 

znalostí). Rozvoj ľudského kapitálu je tak komplexnejší, pretože prebieha vo všetkých rovinách. 

Taký rozvoj je z pohľadu niektorých teórií učenia efektívnejší, pretože vychádza z vlastnej 

praktickej skúsenosti účastníkov hry [8]. Takýto tvorivý prístup je u študentmi veľmi často 

požadovaný, o čom svedčia mnohé praktické zistenia [11], [6], [2]. Preto bolo potrebné uvažovať 

o možnosti  ponúknuť študentom nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie 

založené na metodike „učenia zážitkom“. Jeho využitie v prezenčnej forme vzdelávania poskytuje 

účastníkom adekvátnu úroveň komfortu a polohuje participienta týchto foriem vzdelávania do 

pozície, ktorá nenudí a nestresuje. Vzdelávanie pomocou simulačných cvičení umožňuje študentovi: 

 pracovať s informáciami v reálnom čase, 

 rýchle vidieť výsledok svojej kreatívnej práce, 

 pracovať v oblasti (vyskúšať si prácu), ktorá je v praxi veľmi zodpovedná a v prípade 

neúspechu je spojená s vysokými stratami, 

 získať skúsenosti s prácou, ktorá si vyžaduje vysokú kompetenčnosť, 

 pri opakovanej realizácii umožňuje vyvarovať sa chýb a využiť alternatívne riešenia, 

 tvorbou alternatívnych riešení podporovať jeho kreativitu a vnímanie potreby erudovaného 

manažérskeho rozhodovania. 

Model zón komfortu a stresu (Obr. 1) dokonale vystihuje podstatu využívania manažérskych 

simulácií. Predpokladá, že počas svojho vývoja sa každý učí zručnostiam, získava skúsenosti 

(pozitívne aj negatívne), pestuje si svoje modely správania a komunikácie a buduje si svoj 

hodnotový rebríček. Taktiež objavuje svoje ciele i zmysel života a tým všetkým si okolo seba 

vytvára zónu komfortu (zónu skúseností a bezpečnosti) [9]. To znamená že, všetko čo je v tejto 

zóne obsiahnuté, je účastníkom simulácie (študentom) vstrebávané a interiorizované a pri ďalšom 

stretnutí ho to už nemôže prekvapiť. Jedinec už má na danú situáciu pripravený model riešenia, 

ktorý už v edukačnom strete s prostriedkami IKT a adekvátnym programom získal alebo získa, 

overil alebo overí – bez vysokého rizika, ktoré existuje v reálnej praxi [12]. Keď z tejto zóny 

vykročí do oblasti nepoznaného, dostane sa do oblasti rastovej - rozvojovej. Prechod z jednej zóny 

do druhej je pre študenta stimulujúci – rušivý - proaktívny. Zóna sa správa ako dynamický systém. 

Pri vystavení študenta riziku z neznámeho výsledku rozhodnutia sa zóna rozpína v oblastiach, na 

ktoré pedagóg pôsobí a zvyšuje tak kreatívny prístup študenta k riešenej problematike. Naopak, ak 

niektorú z rozvinutých schopností či zručností dlhodobo nevyužijeme, klesá získaný stav na 

pôvodné hodnoty, niekedy až do oblasti nudy. Prechod spojený s výzvou subjektívneho „rizika“ 

(sociálneho, psychického či fyzického), ktoré vyvoláva pozitívne motivujúci eustres, sa čiastočne 

prekrýva so stavom optimálneho prežívania „flow“ – prúdenia, plynutia, toku. Plynutie je stav, pri 

ktorom dochádza k dokonalému zapojeniu emócií do služieb určitej aktivity spojenej s učením. 

Emócie v tomto stave nie sú len obsiahnuté a ventilované, ale sú súčasne konštruktívne, plné 

energie a úzko spojené s činnosťou.    

Pedagóg - facilitátor simulácie sa musí  nevyhnutne pripraviť tak, aby:  

- vytrhol študenta zo stavu nudy, ktorú mu prináša pasívna neefektívna existencia IKT, 
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- pozitívne využil jeho vkročenie do zóny (pozitívneho) stresu, ktorá pôsobí optimálne 

stimulačne, 

- udržal ho čo najdlhšie v stave plynutia, ktorý mu umožňuje byť kreatívne aktívny a zároveň 

učiť sa, 

- pri opakovanom stretnutí s kurzom či simuláciou mu umožnil využiť vlastné kreatívne riešenia.  

 

Obrázok 1  Stav plynutia 

Zdroj: [9] 

To je samotná podstata alternatívnych metód vzdelávania, ktorá cez prostriedky IKT vedie k novým 

perspektívam, zlepšeniu kreatívneho myslenia, t.j. k prenosu skúseností z edukačného procesu do 

pracovnej i životnej praxe.   

2 Manažérske simulačné cvičenie TITAN 

Ktorý pedagóg by dnes nehľadal možnosti ako zatraktívniť vyučovací proces v škole a ponúknuť 

svojim študentom nadštandardné (podnikateľské, ekonomické či finančné) vzdelávanie založené na 

metodike zážitkového učenia s možnosťou maximálneho využitia kreativity, ktorá v študentoch 

drieme (a často je klasickými edukačnými procesmi potláčaná, zaznávaná a nevyužívaná).  

Fakulta manažmentu PU v Prešove sa preto rozhodla už pred niekoľkými rokmi využiť ponuku 

inštitúcie Junior Achievement Slovensko, n. o. a začala v edukačnom procese používať ňou 

dodávané produkty v rámci manažérskych simulačných cvičení. Produkty odpovedajú na vysoko 

aktuálnu otázku ako urobiť vyučovací proces atraktívnejším (aj cez využitie takých tradičných 

prostriedkov IKT, ktorých môžu byť už študenti presýtení z ich lokalizácie doma i v škole). 

Programy poskytuje škole za symbolický poplatok s licenciou na 1 rok, učebné a metodické 

materiály poskytujeme študentom a učiteľom bezplatne, rovnako ako aj školenia pedagógov a 

dobrovoľníkov, doplnkové služby a aktivity založené hlavne na zážitku [5]. Najčastejšie 

využívanou simuláciou je TITAN, komfortná ekonomicko-manažérska simulácia, ktorá sa zaoberá 

výrobou a predajom moderného výrobku na domácich trhoch. Podporuje súťaženie a tímovú 

spoluprácu študentov, umožňuje pedagógovi simulovať meniace sa hospodárske prostredie 

(inflácia, úrokové miery, citlivosť spotrebiteľov na cenu, reklamu, inovácie..., umožňuje pochopiť 

čítanie finančných správ a ich interpretáciu. Konkurencia núti študentov premýšľať o základných 

faktoroch výroby, marketingu a financovania vo vzťahu k ekonomickým princípom, o ktorých sa 

učili v ekonomických predmetoch. Počas simulácie študenti stanovujú cenu svojich výrobkov, 

určujú, koľko sa bude vyrábať, plánujú rozpočty na marketing, výskum a vývoj, investujú 

do tovární a zariadení, ale rozhodujú aj o výške investícií do miestnej komunity v rámci svojho 

spoločensky zodpovedného podnikania. Tieto rozhodnutia od nich vyžadujú schopnosť plánovať 

a analyticky myslieť. Tak sa TITAN stáva nielen zdrojom vzrušujúceho súťaženia, ale aj veľmi 

účinným pedagogickým nástrojom. 

        Úroveň vedomostí, zručností a schopností 

Zóna 
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Autori príspevku na základe doterajších skúseností s vyučovaním prostredníctvom IKT zisťovali, 

ako reagujú účastníci manažérskych simulácií na učenie sa s prvkami podpory kreativity 

a porovnali ho na vzorke študentov Prešovskej univerzity a Univerzity v Krakove, kde študenti 

manažérskych programov prechádzajú v edukačnom procese výučbou prostredníctvom rovnakej 

manažérskej simulácie. Údaje, ktoré sa týkali názorov študentov boli získavané v akademickom 

roku 2012/2013. Závislosť medzi jednotlivými klasifikačnými znakmi bola vyhodnocovaná 

metódami kvantitatívnej štatistiky (kontingenčný koeficient), zhoda bola overovaná χ-kvadrat 

testom. Pre účely spracovania výsledkov bolo možné použiť 550 respondentov, z toho 271 

v Prešove a 279 v Krakove. S týmto súborom sme ďalej pracovali pri vyhodnotení celkových 

výsledkov. Zloženie výberového súboru podľa mesta a rodu zobrazuje tabuľka 1. 

Tabuľka 1  Štruktúra respondentov podľa rodu a lokalizácie univerzity 

Prešov Krakov 

Muž Žena Muž Žena 

105 166 76 203 

271 279 

550 

  Zdroj: anketa autorov 

 

Pri hodnotení rodu respondentov vidíme, že z 550 opýtaných bolo v Prešove 49,72 % a 50,28 % 

v Krakove, čo predstavuje takmer identické hodnoty. Väčší rozdiel bol v počte mužov a žien, 

v Prešove bolo mužského rodu 38,75 %, v Krakove 27,24 %. Z uvedeného vyplýva, že v rámci 

miest je vzorka vyrovnaná, z hľadiska rodu je prevaha žien (67,09 %) z celého súboru. 

Výsledok anketovej otázky, ktorá sa týkala prínosu internetového kurzu vo vyjadrení: nízky, 

priemerný a vysoký znázorňuje graf  1. K najnižšej úrovni hodnotenia (nízky prínos internetového 

kurzu) sa priklonilo iba 8 % respondentov, t.j. iba 44 z výskumného súboru. Priemerný prínos 

absolvovaného internetového kurzu vidí 35 % respondentov. Najväčšia skupina hodnotila prínos 

internetového kurzu ako „vysoký“ 57 % respondentov. Kontingenčná závislosť v odpovediach 

respondentov je vyššia v porovnaní s lokalizáciou respondentov podľa miest a predstavuje veľmi 

silnú závislosť (0,980); aj pri zhodnotení názoru na internetový kurz podľa rodu je závislosť vysoká 

a to 0,828 (χ-kvadrat 0,929 pri mestách ale aj 0,053 pri rode poukazuje na štatistickú nevýznamnosť 

rozdielov). 

 
Graf 1 Prínos internetového kurzu 

Zdroj: anketa autorov 
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Z uvedeného je možné konštatovať, že obľuba manažérskych simulačných cvičení je zo strany 

študentov vysoká, ich vnímanie prínosov je hodnotené pozitívne - v našom prípade bez rozdielu 

podľa rodu či krajiny lokalizácie univerzity. Aj to je potvrdením toho, že zaradenie manažérskej 

simulácie do vyučovania budúcich manažérov bolo správne. To v maximálnej možnej miere 

potvrdzuje tézy a závery, ktoré boli prezentované v predchádzajúcom texte. 

Záver 

Využívanie manažérskych simulácií prostredníctvom IKT je jednou z konkrétnych foriem 

zážitkového učenia. Jeho špecifikum spočíva vo výraznom uplatnení aktivít na  pracovisku 

s využitím reálnych modelov v simulovanom prostredí. Ako začiatočný zážitok slúži to, že ide 

o vykonávanie skutočných činností, výsledkom ktorých je reálny výsledok bez reálnych dôsledkov, 

t.j.: 

 študent vykonáva reálne činnosti – napr. finančné operácie, výsledkom ktorých je úspech alebo 

neúspech firmy; 

 výsledok, ktorý dosiahne neznamená reálny výsledok, neznamená teda ani reálny zisk či stratu 

firmy; 

 v skutočnosti v žiadnej firme nedovolia učiť sa pracovníkovi s reálnymi zdrojmi, hlavne vtedy 

ak je predpoklad straty hoci aj minimálny; 

 takýto zážitok znamená pre účastníka simulácie spracovanie do využiteľnej skúsenosti.. 

Podľa zistení autorov na vzorke 550 respondentov, študenti potvrdili nadpriemerný prínos 

absolvovaného manažérskeho simulačného cvičenia a to bez ohľadu na rodovú príslušnosť či 

lokalizácie univerzity. 

Význam tvorivých metód v manažmente má vo vzdelávaní budúcich i výkonných manažérov 

nezastupiteľné miesto. Je jednou z vyučovacích metód, ktorá predstavuje „školu hrou“ so 

zameraním na zážitkovú formu vyučovania a nenásilne efektívnym (niekedy aj efektným) 

spôsobom rozvíja vedomosti, zručnosti či kompetencie manažérov tak potrebné v turbulentnom 

priestore hospodárskej praxe.  
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ELEKTRONICKÉ VZDELÁVANIE S PODPOROU KONCEPCIE MASTERY LEARNING  

 

 

E – LEARNING SUPPORTED BY CONCEPT MASTERY LEARNING 

 

VARGOVÁ Mária - ELŠÍK Marek, SR 

 

 

Abstrakt. Elektronické vzdelávanie sa považuje za efektívny spôsob výučby. Umožňuje využívať 

okrem iných výhod individuálny prístup k vzdelávaným osobám s možnosťou  individuálneho 

tempa. V súčasnosti túto formu vzdelávania akceptujú hlavne vysoké školy. Príspevok sa zaoberá 

problematikou elektronického vzdelávania s podporou koncepcie mastery learning. Autori v ňom 

uvádzajú jeho podstatu a použitie v školskej praxi na strednej odbornej škole.  

 

Abstract. The electronical education „is the effective way of mutual communication with the use of 

electronical communicational media. It uses the individual access to the educational people and 

enables the individual tempo of education“. Currently, this form of education accepted mainly high 

school. The article deals with the problem of electronical education with the support of mastery 

learning. The authors therein the nature and use in school practice at vocational school. 

 

Kľúčové slová: e – learning, mastery learning, vzdelávanie, elektronický didaktický test. 

 

Key words: e – learning, mastery learning, education, electronical didactic test. 

 

 

Úvod 

„Vývoj v oblasti vedy a techniky ovplyvnil aj záujem pedagogických vied o prvky edukačných 

inovácií“ (Feszterová et al., 2006). V súčasnosti je najťažšou a najnáročnejšou úlohou učiteľa 

zaujať a motivovať žiakov. Jedným z nástrojov ako urobiť z „nudného“ vyučovania vyučovanie 

„pútavé“ je aplikácia informačno – komunikačných technológií (IKT) do vzdelávacieho procesu. 

Dnes už každá stredná škola disponuje počítačom, dataprojektorom, či iným prostriedkom, ktorým 

vyučovanie zatraktívňuje. Umožňuje sa tak vo vzdelávacom procese využívať nové formy 

vyučovania. „Ide o efektívnejšie možnosti využitia nových vzdelávacích technológií, najmä 

audiovizuálnych prostriedkov“ (Feszterová, 2012). Jednou z nich je e-learning. 

1 E-learning a jeho význam pre vzdelávanie 

Pojem e-learning alebo elektronické vzdelávanie sa v súčasnosti stal fenoménom, ktorý sa skloňuje 

vo všetkých oblastiach spoločenského života. Elektronické vzdelávanie predstavuje novú filozofiu 

vzdelávania s hlavným postavením študujúceho. E-learning umožňuje uspokojovať študijné potreby 

rôznorodých cieľových skupín s rôznymi priestorovými alebo časovými obmedzeniami. V praxi sa 

rozlišujú formy e-learningu: 

 off-line vzdelávanie – učebné materiály sú poskytnuté prostredníctvom prenosových 

záznamových médií (CD, DVD, USB). Nevyžaduje si počítač, na ktorom štúdium prebieha, 

aby bol pripojený k počítačovej sieti. 

 on-line vzdelávanie – učebné materiály sú distribuované  prostredníctvom siete intranet 

alebo internetu. Počítač, na ktorom štúdium prebieha, si vyžaduje, aby bol pripojený 

k počítačovej sieti. On-line vzdelávanie môže prebiehať buď: 
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 synchrónnou formou – táto forma je charakteristická tým, že všetci účastníci 

vzdelávania môžu komunikovať z rôznych miest prostredníctvom videokonferencií 

alebo aj chatovaním, avšak v presne stanovenom čase, 

 asynchrónnou formou – je charakteristická tým, že učiaci sa nemusia byť 

v rovnakom čase na rovnakom mieste. Teda ani neštudujú spoločne. Čas na štúdium 

si volia individuálne na základe vlastných potrieb. Táto forma patrí medzi 

flexibilnejšie.  

E-learning má svoje výhody ale aj nevýhody. Medzi výhody e-learningu možno zaradiť: 

 flexibilita a dostupnosť -  učiaci môže pristupovať k študijným materiálom vlastným 

tempom, na ľubovoľnom mieste a to kedykoľvek, a tak dlho, ako potrebuje, 

 ekonomickosť vzdelávania a úspora času – rušia sa výdavky na cestovanie, pričom čas pre 

vzdelávanie prostredníctvom počítača je približne polovičný v porovnaní s časom, ktorý je 

nutný pri vzdelávaní v klasických učebniach a triedach s lektorom, 

 jednoduchá aktualizácia informácií, 

 zdokonaľovanie sa v práci s prostriedkami IKT. 

 

Medzi nevýhody e-learningu patrí: 

 absencia osobnej komunikácie, 

 časová náročnosť (príprava študijných materiálov, kontrola vypracovaných úloh), 

 zvýšená náročnosť na technologickú infraštruktúru. 

Negatívom využívania e-learningu podľa Vargovej – Depešovej (2010) sú „jeho značne vysoké 

počiatočné náklady (náklady na prípravu vzdelávacích kurzov a ich vývoj, technické vybavenie, 

výučba zamestnancov pre prácu s e-learningovými aplikáciami)“. 

Elektronické vzdelávanie nemožno chápať len ako prostriedok na distribúciu informácií, či 

sprostredkovanie učebných textov v elektronickej podobe. Elektronické vzdelávanie by malo byť 

vnímané spôsobom, ako sa študujúci v prostredí e – learningu dokáže kvalitne vzdelávať. Teda 

úlohou e – learningu nie je len sprístupňovať informácie, nové vedomosti a poznatky, ale rovnako 

je jeho úlohou aktivizovať učiaceho sa, aby danej problematike lepšie porozumel a učivo si osvojil 

na požadovanej úrovni. Jedným zo spôsobov (prístupov) ako dosiahnuť nami požadovanú (učiacim 

osvojenú) úroveň vedomostí je koncepcia mastery learning.  

2 Mastery learnig 

Koncepciu mastery learning, u nás známu tiež pod názvom „systém dokonalého osvojenia učiva“, 

vyvinul v roku 1968 v USA B. S. Bloom a neskôr v roku 1971 ju ďalej rozvinul J. H. Block. 

Podstatou koncepcie mastery learning je rozdelenie učiva do menších celkov (odporúča sa 8 – 12 

hodín), modulov, ktoré vytvárajú základný predpoklad k tomu, aby učiaci sa dosiahol hranicu 

mastery. Hranica mastery predstavuje dokonalé osvojenie si učiva na úrovni 80 % - 90 % 

predpísaného učiva. To znamená, že učivo možno považovať za dokonale osvojené iba v prípade ak 

žiak dosiahol výborné alebo veľmi dobré výsledky. Dôležitú úlohu v koncepcii mastery learning má  

viaczložkový systém testovania vedomostí. V systéme dokonalého osvojenia učiva sa kladie dôraz 

na pravidelné a systematické osvojovanie si vedomostí.  

Týmto viaczložkovým testovaním sa snaží mastery learning eliminovať negatívne návyky žiakov, 

predovšetkým učiť sa len na deň ohlásenej písomky, skúšania, testu a pod.  
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Obrázok 1 Priebeh modulu na základe taxonómie cieľov (www.efocus.sk, 2013) 

 

3 Komparácia vzdelávacích výsledkov 

Mastery learning je moderná forma vzdelávania. Jej využívanie sme sledovali na vybranej strednej  

škole. Elektronické vzdelávanie s podporou mastery learningu sa uskutočňovalo na predmete 

Technické vybavenie počítačov. Výskumnú vzorku tvorilo 56 žiakov stredných škôl. Do výskumu 

boli zaradené dve kontrolné skupiny žiakov (KS1 – 14 žiakov a KS2 – 28 žiakov), ktorí boli 

vzdelávaní tradičnou formou a jedna experimentálna skupina žiakov (ES – 14 žiakov) vzdelávaných 

e-leraningom s podporou mastery learningu. Cieľom bolo zistiť ako koncepcia mastery learning 

ovplyvní úroveň vedomostí v predmete Technické vybavenie počítačov. Na zistenie platnosti tohto 

tvrdenia sme si stanovili hypotézy:  

H1: Priemerné skóre testu vedomostí žiakov experimentálnej skupiny vzdelávaných s podporou 

mastery learning bude vyššie ako priemerné skóre žiakov kontrolnej skupiny, ktorí budú vzdelávaní 

tradičnou formou.  

Na testovanie premennej vedomosti sme vytvorili a aplikovali dva priebežné testy a jeden výstupný 

didaktický test. Priebežné testy ako aj výstupný didaktický test obsahoval 20 otázok (15 otázok 

uzavretých a 5 otvorených). Na vyhodnotenie testov sme použili binárne skórovanie. Výsledky 

testovania premennej vedomosti uvádzame v tabuľke 1. 

Tabuľka 1 Overenie hypotéz 

Typ testu T-stat T-krit rozhodnutie 

o hypotéze 

signifikantnosť 

Priebežný 1 0,356844 0,965959 prijímame 

hypotézu H1 

nesignifikovateľné 

rozdiely 

Priebežný 2 0,005788 3,493541 prijímame 

hypotézu H1 

nesignifikovateľné 

rozdiely 

Výstupný 0,040826 2,34733 prijímame 

hypotézu H1 

nesignifikovateľné 

rozdiely 

 

Hypotézou H1 sme verifikovali predpoklad, že priemerné skóre testu vedomostí žiakov 

experimentálnej skupiny bude vyššie ako priemerné skóre žiakov kontrolnej skupiny. Po 

uskutočnení experimentu bolo zistené, že žiaci experimentálnej skupiny dosiahli vyššie skóre vo 
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všetkých didaktických testoch oproti žiakom, ktorí boli zaradení v kontrolných skupinách. 

Priemerná výška skóre didaktických testov u experimentálnej skupiny bola 81,43 % a u žiakov 

kontrolnej skupiny bola výška priemerného skóre na úrovni 60, 71 %. Na overenie platnosti 

stanovenej hypotézy sme použili Studentovo t-rozdelenie, ktorého výsledky sú uvedené v tabuľke 1. 

Na základe výsledkov uvedených v tabuľke 1 môžeme konštatovať, že sme prijali vo všetkých 

didaktických testoch platnosť hypotézy H1, teda že priemerné skóre testu vedomostí žiakov 

experimentálnej skupiny vzdelávaných s podporou mastery learningu je vyššie ako priemerné 

skóre žiakov kontrolnej skupiny, ktorí boli vzdelávaní tradičnou formou.  

Záver 

Experiment, ktorý sme realizovali nám potvrdil predpoklad, že aplikovaná koncepcia mastery 

learning ovplyvní závislú premennú vedomosti. Koncepcia mastery learning sa nám osvedčila ako 

veľmi vhodná forma vyučovania a to predovšetkým tam, kde sa kladie najväčší dôraz na vedomosti. 

V súčasnosti však koncepcia nadobúda nové rozmery a to predovšetkým vo forme e – learningu.  

Súčasná spoločnosť sa transformovala na spoločnosť informačnú. Táto skutočnosť ovplyvnila aj 

vzdelávanie na stredných odborných školách. Zaradením informačných komunikačných technológií 

a inovačných foriem vzdelávania do vzdelávacieho procesu sa príprava mladých ľudí skvalitní. 

„Tento proces je potrebný a dôležitý z hľadiska uplatnenia absolventa stredných škôl na trhu práce“ 

(Vargová, 2010). 
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INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V UTVÁRANÍ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE VO 
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Abstrakt. Článok sa týka informácií o medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania, problémoch 

informačných a komunikačných technológií v rozvoji medzinárodnej spolupráce v oblasti 

vzdelávania, organizačných foriem podporujúcich medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania. 

 

Abstract. In article features information of international cooperation in the field of education, the 

problem of information and communication technologies in the development of international 

educational cooperation, organizational forms promoted international educational cooperation. 

 

Kľúčové slová: informačné a komunikačné technológie, medzinárodné vzdelávacie partnerstvá, 

vzdelávanie 

 

Key words: information and communication technologies, international educational partnerships, 

education 

 

 

Introduction.  

Today communicative process is a necessary condition of formation, development and operation of 

an educational social system because by means of it becomes possible link between generations, 

accumulation and transmission of social experience, enriching it, the division of labor and exchange 

of it’s products, organizing of social activities, broadcasting of culture. 

Thanks to the communication a possibility to obtain information and knowledge at a distance or 

from other sources creates. Educational environment can not be described in the traditional way 

where the participants are or teacher and student, or teacher and group of students. Number of 

participants in individual learning process is potentially unlimited. Hence appears the term "open 

learning environment", which provides for the exchange of information and the use of a potentially 

infinite character and set of sources of information. 

The effectiveness of intercultural communication in Europe and Ukraine is determined by respect 

for national differences, creating shared value system, willingness to interact and initiate contact, 

based on innovation and achievements of other cultures. The current state of development of 

Ukraine economy requires wide use of information technologies in all sectors of the economics, 

particularly in the education and foreign trade. [3]. 

1  Features of informative provision of international cooperation in the field of education. 

It should be noted that today informative provision of activity of subjects and members of the 

international cooperation and the relevant authorities to improve the competitiveness of 

international projects of broad public support and effective use of business-education resources is 

urgently needed. Indeed, according to the legislation of Ukraine and the existing international 
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experience of European integration and international cooperation in the form of border, inter-

regional and inter-municipal cooperation of informative provision and support require nearly all 

activities in every sphere of the economcs, including education. 

One aspect of international activities at the present stage is an innovative, scientific and technical 

activities. According to the researchers, it is information and telecommunication revolution paved 

the way for the spread of innovation in still unheard dynamics [1]. 

2 Tasks of usage of information and communicative technologies in the development of 

international educational cooperation. 

Today we are dealing with the technological modernization, which should be understood as 

modernizing cooperation by means of information and communicative technologies (ICT). The 

concept of high technology associated with the industries and products that are characterized by: a 

high level of innovation, short life cycle of products and processes,  the growing demand highly 

qualified personnel, particularly in the sphere of economic, technical and natural sciences, 

significant investments, high investment risk and fast " aging "investments; close scientific and 

technological cooperation of enterprises and research institutions at national and international level. 

The ability to implement innovative technological upgrading at the same time become a condition 

for cutback the gap in development between less and more developed economies. Status of socio-

economic development of a country or region influences the direction of selection strategies in 

attracting, implementation and dissemination of advanced technological solutions. Unique 

technological innovation created in highly developed countries made available to states with 

similar, and high levels of economic development. 

Among the industries and areas of high informative technologies primarily include: 

Informative technologies related to storage, preservation, processing, transmission and display of 

information, which mainly include computer and communicative technologies (computers and 

software); 

High-technology which are used in manufacturing, computer-controlled machinery, or designed on 

the basis of microelectronics, which is used for creating and moving parts, and the use of 

technologies in the form of, for example, multifunctional processed centers, robots, vehicles with 

automated or computer-controlled, devices that provide automatic delivery or storage of materials, 

parts, components and finished products. 

Note that investment in human capital occurs in many forms, depending on the types of activities. 

They include services in health care, measures that are intended to prolong life, affecting vitality, 

vigor and vitality, education at all levels, courses for employees, training programs for adults 

("universities of the third age") . This control access to information on the economic situation of 

companies and professional perspectives of their potential employees and collaborators are 

information technology [4]. 

International activitiy of universities aimed at solving a number of problems with the gradual 

integration of higher education into the world educational and scientific community, including: 

- The study of contemporary global trends in education development; 

- Analysis and forecasting of international cooperation processes; 

- Organization of the university activity according to the Bologna process; 

- Ensuring access for all stakeholders to information about the potential opportunities of 

international cooperation; 

- Expansion of institutional partnerships and establishing new stable contacts; 
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- Create opportunities for individual teachers, researchers, students independently establish links 

with universities and organizations abroad; 

- Formation of databases on the most interesting scientific works of university and performers, 

able to represent the educational potential of the institution; 

- The introduction of achievements of foreign schools and leading scientific and methodological 

experience; 

- The formation of international research groups and consortia for joint research in sphere of 

fundamental and applied problems; 

- Selection, initiation, implementation and coordination of international projects, including 

associated with the intake of foreign lecturers, researchers and students; 

- Promotion of the participation of the representstives of university in international educationsl 

exhibitions, conferences, seminars, training sessions; 

- Development and implementation of PR-active policy in international sphere of activities, to 

promote the achievements and capabilities of the university; 

- Formation mechanism of interaction between departments and divisions in international 

activities; 

- Expansion of membership in international educational organizations; 

- Ensuring continuity of best educational traditions of international cooperation. 

Solving these problems is possible through the use of various forms of international cooperation. 

We refer these cooperation with leading foreign universities, the implementation of international 

education programs and projects, the implementation of joint research, publishing, organization of 

international scientific seminars and conferences, exchange of teaching staff and the development 

of student mobility. 

The basic principles for international activities should be: to ensure free access to information for 

students, teachers and university researchers, representatives of higher education institutions in 

other countries; targeted support international academic mobility, mutual benefit of human and 

financial aspects of intercollegiate exchanges, support for international cooperation in quality 

assurance, optimization of the formation and spending, fostering innovation specialists who provide 

training and operation of international educational programs dealing with the international 

promotion / advertising universities. 

3 Organizational forms of informative support of international educational cooperation. 

Information support in the context of international co-operation can be carried out both through 

partnership with main subject and local structures of these authorities in the region, and by direct 

interaction with leading local institutions with experience of current international cooperation 

(Euroregions, regional partnerships, sister relationship between cities) involving them in the process 

of professional and social public media. 

That such cooperation is realized by institutions which at present can be formed in a variety of 

organizational forms, including information centers, regional development agencies, specialized 

geographic information systems, centers of international cooperation, regional information,  

innovative and educational complexes, innovation centers of international cooperation. 

Information centers systematize and provide information for international business entities and 

members of international cooperation on specific programs, such as program of ENPI (European 

Neighbourhood and Partnership Instrument) 

Regional Development Agencies in regions are formed as close as possible to the legal, information 

and technical support to target groups of cross-border cooperation. In this case, informing and 

involving of the public and professional community, the mass media and others target groups of 
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international co-operation can be carried out through appropriate training and discussion 

workshops, hearings, roundtables, meetings with direct participation of experts and representatives 

of the public and the mass media. However, it is worth to consider the usage of Internet-

technologies for interactive distance learning activities that allow to carry out these educational 

tools, information and discussion meetings in specially equipped studios simultaneously in several 

regions on a TV link. In this context, information-oriented cross-border projects should be 

developed and implemented in cooperation with existing relevant EU structures, such as the 

Declaration of the European Parliament, 22.10.08 "Reporting on Europe in partnership" and acting 

directly within the program ENPI, including South East Europe Media Organisation (SEEMO), 

located in Vienna and is valid for Southeast European program of international cooperation. 

Besides, information is used for supporting the monitoring of projects and programs of international 

cooperation, which allows to provide competent regional and local structures, and involved 

representatives of the (sub) central authorities relevant to the above mentioned sources within an 

agreed protocol for information, to receive the designated service information, which is directly 

related with international activities (customs, border, environmental, tax, etc.) to obtain by subjects 

of international cooperation quarterly data summary information on international cooperation in the 

region. 

Specialized GIS (geographic information systems) are used or can be implemented in the sphere of 

designing,urban developing, sustainable development of the territory in environmental monitoring 

and condition of technogenic and ecological security. GIS is a variety of information systems that 

collect, store, process, access, display and distribute geographically (spatial) coordinated data. 

An example of a regional GIS is a general-purpose management system environment condition, 

operating, including such information as: 

1) Meteorological works contains data on air pollution; 

2) hydrological and hydraulic information and water management; 

3) data on soils, land resources and land-use structure; 

4) information on biological resources, including data on human impacts on living organisms; 

5) socio-economic characteristics: data on social conditions, economy, trade, administrative 

agencies, etc.; 

6) cartographic and geodetic data (aerial photographs, maps, etc.) for a particular area and so on. 

International Cooperation Center as an active form of transmitting information carry out  the so-

called propaganda, that promote scientific capacity, usually university - University - abroad, 

including academia, inform and provide personal advice to employees of the university on possible 

areas of international scientific cooperation, mainly with partner organizations. The main purpose of 

foreign models created with the Center for International Scientific Cooperation is present to 

Ukrainian scientists opportunities for extra-budgetary funding. This is why organized presentations, 

workshops, are invited to cooperate and foreign business partners. In fact, TSTKS is an information 

coordinator in research. 

Center of Scientific, Technical and Economic Information (CSTEI), which can serve as regional 

informative-innovative-educational complex, in the structure of which a regional information portal 

is created. The aim of this portal is: to provide information, analytical and advisory channel 

electronic information for research business community of the region, the formation of innovation 

culture in the population constant monitoring of innovation processes, researching and 

implementing of new technologies, facilitate of process of the commercialization of intellectual 

property. 
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Significantly expanding the knowledge base Replenishment portal through clear coordination 

receipt of innovative proposals from research institutions, universities, industry, small and medium 

enterprises and other entities of the States Parties CBC. 

Innovation Center of International Cooperation, which may play a key role in strengthening of 

information support of scientific and technological activities tend to create a non-profit NGO. This 

center could be the basis for regional exchange network technologies that provide the exchange of 

information about new technologies between the research sector and enterprises. 

Note that the main task of such innovative infrastructure is not supporting the creation of new 

companies (like business incubators), but cooperation existing businesses and organizations in 

science, technology and ensuring international innovation cooperation. Innovation Center of 

International Cooperation - is a company incorporated as a legal entity, whose work is at a 

concentration of innovative proposals supporting the process of innovation by business and 

ensuring the exchange of information within the CBC. The main function of the Centre must be a 

set up of the exchange of scientific and technical information between subjects of management and 

creating a database of innovative proposals. Participants of the innovative model of international 

cooperation at this stage will be research institutions, universities, large industrial enterprises. [5] 

Conclusions. 

To increase the awareness of participants of international cooperation and coordination of business 

processes in the field of international cooperation are effective integrated information systems of 

international cooperation which in the organizational context must consist of information systems 

of regional authorities, international cooperation (if any) and private companies and organizations. 

Thus, information centers, regional development agencies, specialized geographic information 

systems, centers of international cooperation, regional informative-innovative-educational 

complexes, innovation centers of international cooperation will be an information source of 

innovation and investment projects with trans-regional sustainable socio-economic and spatial 

development, expanding of contacts and cooperation at international and regional level with 

neighboring Member States; efficiency of projects and programs in the field of international 

cooperation. 
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ELEKTRONICKÉ SKRIPTÁ S VYUŽITÍM VIRTUÁLNYCH 3D MODELOV 

 

 

ELECTRONIC SCRIPTS WITH THE VIRTUAL 3D MODELS UTILIZATION 
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Abstrakt. Článok sa zaoberá využitím elektronickej dokumentácie pri výučbe predmetov 

súvisiacich s 3D modelovaním, ako aj jej výhodami a nevýhodami. Vytvorenie elektronických 

skrípt v PDF formáte s virtuálnymi 3D modelmi umožňuje študentom nielen lepšiu vizualizáciu 

súčiastky kreovanej vo zvolenom CAD systéme, ale aj možnosť získať údaje o geometrii objektu 

bez toho, aby boli v skriptách popísané. Elektronická dokumentácia ako súčasť každodenného 

života preniká aj do oblasti vzdelávania, pričom môže tvoriť základ e-learningového štúdia. 

 

Abstract. The article deals with the utilization of electronic documentation at the teaching of the 

subjects related to the 3D modelling, it deals with the advantages and disadvantages of electronic 

documentation, too. The generation of the electronic scripts in PDF format with virtual models 

enables to students not only the better visualisation of the created part, but the possibility to obtain 

the geometrical data of the object without their descriptions in the scripts. This form of 

documentation as the part of today’s life enters into the education field and it can be base of e-

learning education.  

 

Kľúčové slová: elektronické skriptá, 3D model, softvér, formát 

 

Key words: electronic script, 3D model, software, format 

 

 

Úvod 

Pojem elektronická kniha je digitálnym ekvivalentom tlačenej podoby knihy, pričom týmto pojmom 

je možné označovať špeciálne elektronické zariadenie, umožňujúce čítanie kníh v digitálnej, teda 

elektronickej podobe, alebo len samotný súbor obsahujúci text v elektronickej podobe. Vznik 

elektronických kníh sa datuje od čias vzniku prvých osobných počítačov, umožňujúcich 

spracovávať a uchovávať text v elektronickej podobe, pričom za ich vznikom stojí myšlienka 

sprístupniť významné svetové diela celému svetu. [1]  

V súčasnosti na vysokých školách dochádza k zmenám v oblasti tlače a vydávania nových učebníc 

a skrípt. Dôvodom zmien v koncepcii a distribúcii literatúry je zvýšenie cien kníh a tlačív oproti 

minulosti a školy sú nútené riešiť problémy každoročného vydávania študijnej literatúry vo veľkom 

množstve. Príčina zvýšenia edičnej činnosti vysokých škôl spočíva v zastaranosti doterajšej 

literatúry, ale veľký vplyv má aj rozvoj a zvýšená aktivita ľudí vo vedeckej oblasti a vysoké tempo 

rastu informačnej techniky, ktoré spôsobujú väčší dopyt po odbornej literatúre. 

Licenčná politika spojená s elektronickou dokumentáciou je rôzna. Z webových stránok je možné 

stiahnuť knihy, ktoré sú distribuované bez akýchkoľvek obmedzení, na iné sa zasa viažu tvrdé 

podmienky v zmysle Autorského zákona. Na Slovensku nemožno dielo kopírovať a šíriť bez 

súhlasu autora a zaplatení honorárov. 
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Elektronické príručky svojou koncepciou a cenou vytvárajú predpoklad pre ich častejšie využitie 

hlavne v oblasti školstva. Nevyžadujú si tlač a pre študentov je tento spôsob dostupnejší než kúpa 

edične vydanej odbornej literatúry.  

1 Elektronická dokumentácia a jej základné charakteristiky  

Klasický písací stroj sa dnes pomaly, ale isto stáva minulosťou. Onedlho už bude len výstavným 

kusom v múzeu. V bežnom živote ho nahradí počítač s vhodným programovým prostriedkom. 

Rozvoj užívateľských programov zameraných na tvorbu  

a úpravu textu sa začal od chvíle, kedy počítač dokázal prijímať príkazy nielen  

v strojovom kóde, ale aj v znakoch. Na tvorbu elektronickej dokumentácie existuje mnoho typov 

programov, ktoré sa delia napríklad na:  

 textové editory  

 tabuľkové editory  

 editory na tvorbu prezentácií,  
 programy na správu databáz, 
 účtovnícke programy - umožňujú viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo firmy, evidenciu 

skladových zásob, mzdy zamestnancov, ... 
 programy pre publikovanie (DTP – desktop publishing) – zjednodušujú a urýchľujú proces 

vytvárania kníh, novín, časopisov a rôznych tlačovín, 

 internetové prehliadače (MS Internet Explorer, Opera...) – pomocou tohto typu programu je 

možné prehľadávať obsah internetových „www“ stránok a dokumentov v počítači uložených 

v „.html“ formáte, 

 programy pre tvorbu a správu elektronickej pošty ( Outlook Express, ...), 

 fotoeditory (Adobe Photoshop, ACDSee...), 

 grafické editory (COREL DRAW),  

 prehrávače multimediálnych súborov (Windows Media ) a iné.  

Formáty, v ktorých sú tvorené a distribuované elektronické dokumenty, závisia od typu dokumentu, 

od autora, prípadne od cieľa použitia dokumentácie. Vo svete existuje množstvo, viac či menej 

známych a používaných formátov. Prevod dokumentov  sa uskutočňuje väčšinou do univerzálnych 

formátov, ktoré je možné otvoriť na každom počítači a dajú sa aj z každého počítača vytlačiť. 

Za najuniverzálnejšie formáty sa považujú formáty HTML a PDF. Do týchto formátov sa 

prevádzajú grafické súbory s koncovkou BMP, JPEG, JPG, JFIF, GIF, TIFF, PNG,  ale aj textové 

súbory s príponami DOC, DOCX, RTF, TXT, RTF. Súbory v uvedených formátoch sa dajú 

prevádzať aj medzi sebou. 2 

Elektronické zdroje vykazujú celý rad charakteristík, ktorými sa odlišujú od tradičných 

dokumentov. Okrem pomerne často spomínaných nových rozmerov v oblasti kopírovania, 

editovania a prenosu je v kontexte komunikačného procesu zaujímavá množina aspektov, ktorú 

možno súborne nazvať integrita digitálnych informácií. Zaraďujeme sem črty informačného 

objektu, ktoré ho definujú ako celistvé a jednotlivé dielo – obsah, stálosť, identifikácia, pôvod 

a kontext. 3 

Obsah 

Obsah sa vo všeobecnosti považuje za najdôležitejšiu vlastnosť informačného objektu, za jeho 

„raison d’etre“. V elektronickom prostredí možno obsah definovať na niekoľkých úrovniach 

abstrakcie, pričom platí, že nižšia úroveň implicitne obsahuje, resp. je nositeľom aspektov úrovne 

vyššej. 
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Stálosť 

Stálosť digitálneho objektu je problematickou črtou integrity najmä v sieťovom prostredí, kde je 

možné objekt počas ”publikovania” meniť alebo ho po určitom čase ”stiahnuť z obehu/ponuky”. 

V analógovom prostredí je otázka fixácie finálneho produktu pomerne uspokojivo vyriešená - 

v prípade literárneho, či iného materiálne publikovaného diela, je týmto okamihom akt 

publikovania. Sieťové prostredie však so sebou prináša nielen možnosť neustálych 

zmien/aktualizácie už raz publikovaných zdrojov, ale súčasne aj možnosť výskytu viacerých 

reprezentácií toho istého diela, pričom je možné, že žiadna verzia nie je definovaná ako kánonická. 

Riešením tejto situácie môže byť využívanie kryptografických techník, napr. tzv. ”vodotlače”, na 

identifikovanie špecifických verzií dokumentov  

Identifikácia 

Identifikácia súvisí s potrebou presnej a spoľahlivej lokalizácie v čase a vo vzťahu k iným objektom 

– tradične túto funkciu zabezpečujú citačné, popisné  

a klasifikačné systémy, pričom problematickou vždy bola a aj zostáva otázka kvality takejto 

referencie. Silným trendom v súčasnosti sú samo referenčné informácie, ktoré sa ukladajú v objekte 

samotnom (vo forme záhlavia – header alebo tzv. ”digitálnej obálky”) – v tomto duchu už 

v definičnej časti tejto štúdie bol spomenutý termín informačný objekt. V digitálnom prostredí 

problémom zostáva už pertraktovaná otázka referovania variantných digitálnych objektov. 

Referencia a identifikácia elektronických zdrojov sa realizuje prostredníctvom známeho 

mechanizmu URI (Uniform Resource Identifier). Pod identifikátorom sa rozumie objekt, ktorý 

funguje ako referencia na zdroj.  

Pôvod 

Pôvod digitálneho zdroja je významnou charakteristikou najmä pri posudzovaní autenticity 

a spoľahlivosti objektu. Systémy tradičného formálneho publikovania zväčša fixujú dáta o pôvode 

diela na presne špecifikovaných miestach v publikácii.  

V digitálnom prostredí sa tento publikačný aspekt pomerne úzko viaže na problém stálosti zdrojov 

a na otázku identifikovania viacerých verzií/edícií dokumentu. V oblasti neformálnych 

publikačných kanálov sú v tomto smere diskutabilné napríklad:  

 informácie individuálneho a súkromného charakteru (webové stránky, korešpondencia...);  

 informácie sprostredkované alebo riadené cez rôzne firemné informačné systémy (finančné 

záznamy, zmluvy...);  

 informácie (najmä vedecké dáta) zverejňované do siete z rôznych elektronických 

zdrojov/snímačov.  

Kontext 

Kontext reprezentuje súhrn podmienok, v akých bol elektronický zdroj vytvorený, resp. podmienok, 

pre aké bolo jeho využívanie projektované. Odvíja sa z neho spôsob interakcie daného objektu 

s inými objektmi v digitálnom prostredí, pričom ho môžeme definovať na viacerých úrovniach:  

 technický/technologický kontext  

 väzbový kontext  

 komunikačný kontext  

 sociálny kontext  

2 Výhody a nevýhody elektronickej dokumentácie 

Hlavnou výhodou elektronickej dokumentácie je jej flexibilita a rýchlosť jej vytvárania. 

Dokumentácia sa dá ľahko modifikovať a upravovať. Dá sa rýchlo odosielať prostredníctvom 

elektronickej pošty, v priebehu niekoľkých minút môže byť na opačnom konci sveta. Výhodou je aj 

jej skladnosť. Na jednom pamäťovom médiu je možné uložiť aj niekoľko stoviek dokumentov. 

Medzi výhody patrí jej grafická úprava s možnosťou vkladania obrázkov do textu. Elektronický text 
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sa dá ľahko a rýchlo prehľadávať, v tlačenej podobe by sa musela prelistovať celá kniha. 

Kopírovanie jednotlivých strán je oveľa ľahšie, ilustrácie a obrázky sú kvalitnejšie, čo je výhodné 

najmä pri učebniciach. Texty možno zvýrazňovať, označovať a robiť si v nich poznámky. Dokážu 

šetriť zrak, veľkosť písma si možno upraviť na akýkoľvek rozmer. 

Ďalšie výhody textových editorov sú  

 možnosť upravovať text aj po jeho napísaní,  

 jednoduchá práca s blokmi,  

 vkladanie obrázkov do textu,  

 možnosť meniť štýl písma, jeho hrúbku,...  

 možnosť nastaviť automatické číslovanie stránok, 

 jednoduchá aktualizácia obsahov, 

 jednoduchá práca s hromadnou korešpondenciou a iné. 

Najväčšou nevýhodou elektronickej dokumentácie je nutnosť využívania počítačových prostriedkov 

(hardvér) pri jej otváraní, čítaní a úprave. Druhou nevýhodou je pri tvorbe kvalitnej dokumentácie 

mať zakúpený kvalitný softvér. Aj keď cena hardvérového a softvérového vybavenia klesá, 

v súčasnosti ešte stále nie je dostupná pre každého. 

3 Elektronické skriptá s virtuálnymi 3D modelmi 

Počítače sa stali súčasťou nášho každodenného života a o ich výhodách už dnes nikto nepochybuje. 

Využívajú sa nielen pri spracovaní elektronickej dokumentácie, ale aj vo výrobe. Programátori 

dostávajú do rúk mocné vývojové nástroje, ktoré využívajú potenciál výpočtovej techniky pre 

tvorbu úplne nových aplikácií uľahčujúcich riešenie nielen bežných, ale i špecificky definovaných 

problémov. Nové technológie prinášajú zmenu myslenia. priestorového zobrazenia. Vytváranie 3D 

objektu je dnes v podnikoch už bežné. Výhody takto spracovaného objektu možno zhrnúť do 

nasledujúcich bodov: [4] 

 Vizualizácia objektu umožňuje optimalizáciu jeho konštrukčného riešenia ešte pred 

samotnou výrobou, jeho rýchlu modifikáciu (úpravu rozmerov), prípadne rýchly návrh 

podobných objektov v rámci skupinovej technológie. 

 Použitie objektu v zostave dovoľuje odhaliť jeho kolízie s ostatnými komponentmi zostavy 

v statickom, ale i kinematickom stave, teda v okrajových pozíciách pri pohybe. 

 Priradenie väzieb,  zaťaženia, materiálových a iných vlastností 3D modelu umožňuje 

vykonávať na objekte rôzne typy analýz (napäťovú, tepelnú, dynamickú,...) a tak 

predpokladať správanie sa objektu v reálnych podmienkach. 

 Na vytvorenom 3D modeli je možné simulovať proces obrábania a tak zistiť prípadné 

kolízie nástroja s obrobkom. 

 Jednou z veľkých výhod 3D modelu je možnosť vytvorenia CL dát, na základe ktorých sa 

pomocou postprocesora vytvorí NC  program pre zvolený riadiaci systém v relatívne veľmi 

krátkom čase. 

 Veľmi jednoduchá príprava negatívneho tvaru 3D geometrie pre výrobu foriem a iné. 

Softvéry využívajúce 3D techniku výrazne uľahčujú prácu konštruktérom i dizajnérom. Pri výučbe 

predmetov súvisiacich s 3D modelovaním je potrebné pripraviť vhodné učebnice a skriptá. Dnešné 

formy elektronickej dokumentácie umožňujú vkladať do elektronických skrípt namiesto klasických 

obrázkov 3D modely, ktoré zvyšujú efektivitu výučby s možnosťou natáčať objekt do rôznych 

pohľadov bez nutnosti zakúpenia si drahého CAD softvéru. Jedným z takýchto formátov je aj 

formát PDF, ktorý poskytuje široké možnosti nastavovania výsledných vlastností dokumentov 

a preto sa prevedený dokument vždy veľmi presne prispôsobuje účelom použitia. Softvér Acrobat 

3D poskytuje prístup pre náhľad 3D návrhov, bez rozdielu na to, v akej CAD aplikácii bol súbor 
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vytvorený. Prostredníctvom softvéru Adobe Reader môžu študenti, ale aj iní užívatelia, otáčať 3D 

návrhy tak, aby dosiahli dostatočný prehľad o modeli. Môžu tiež kontrolovať zobrazenie objektov 

zo všetkých strán, ako aj zmerať ich hrúbku, vykonať priečny rez pre kontrolu vzdialenosti a iné 

vykonávať ďalšie činnosti spojené s virtuálnym 3D modelom. [5] 

Acrobat 3D podporuje prevod do 3D PDF z viac ako 40 formátov, zahrňujúcich formáty pre 

Autodesk Inventor, Dassault Systemes CATIA, PTC Pro/ENGINEER (Creo), SolidWorks a UGS 

NX a I-deas. Užívatelia Acrobatu 3D majú tiež možnosť exportu presných výrobných údajov CAD 

z PDF do neutrálnych súborových formátov, napríklad STEP, IGES a Parasolid pre procesy akými 

sú obrábacie operácie, vývoj nástrojov a foriem, a iné.  

Prvým krokom pri tvorbe elektronickej príručky je vytvorenie dokumentu v programe Microsoft 

Word. V dokumente je potrebné vykonať pozičné úpravy na vytvorenie miest, do ktorých sa budú 

vkladať 3D obrázky a animácie z CAD programu. Druhým krokom pri tvorbe elektronickej 

príručky je namodelovanie jednotlivých súčiastok, zostáv a mechanizmov vo zvolenom 

CAD/CAM programe. Tieto programy ukladajú modely, komponenty a zostavy vo vlastnom 

formáte. Tieto formáty sa nedajú vložiť do programu Adobe Acrobat 3D. Je potrebné zmeniť ich 

formát na Universal 3D export (.u3d) v programe Adobe Acrobat 3D Toolkit. Tretím krokom pri 

tvorbe elektronickej príručky je úprava vytvorených 3D modelov v programe Toolkit, kde sa 

definuje ich konečná podoba. Štvrtým krokom pri tvorbe elektronickej príručky je vytvorenie 

formátu *.pdf  programom Adobe Acrobat 3D, z dokumentu *.doc. Do vytvoreného súboru sa 

vkladajú upravené obrázky na pozície, ktoré boli vopred určené. Pri vkladaní obrázka sa  musí 

vytvoriť pole pre vloženie obrázka. V tabuľke Add 3D Content sa navolí cesta na vloženie 3D 

modelu, tiež voľby pre voľbu pozadia, osvetlenia a pohľadov. Po vložení všetkých 3D obrázkov 

a animácií do programu Adobe Acrobat 3D sa súbor uloží. Po uložení je elektronická príručka 

hotová. Príklad virtuálnej 3D zostavy vloženej do elektronických skrípt, ktorú je možné v rámci 

formátu *.pdf  natáčať, rozložiť, zväčšiť alebo zmenšiť a tiež potlačiť viditeľnosť jednotlivých 

komponentov, je zobrazený na Obr.1. [2] 

 

Obrázok 1 Virtuálna 3D zostava vložená do elektronických skrípt 

 

V elektronických skriptách s využitím softvéru Acrobat 3D nie je potrebné udávať rozmery 

jednotlivých zobrazovaných objektov, nakoľko tento softvér umožňuje potrebné údaje namerať 

priamo vo virtuálnom 3D modeli pomocou tlačidiel na nástrojovej lište Measurement tools. Príklad 

nameraných rozmerov jedného z komponentov zostavy je uvedený na obr.2.  
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Obrázok 2 Príklad nameraných rozmerov na virtuálnom modeli 

 

Multimediálne príručky 

Ďalším krokom koncipovania vhodnejších podmienok pre štúdium a zvýšenia názornosti učiva je 

vytvorenie videosúborov, ktoré môžu byť súčasťou elektronických skrípt. Digitálny video formát 

má oproti analógovým viacero výhod– od nosičov cez pohodlnejšiu manipuláciu až po nesporne 

lepšiu kvalitu, nedosiahnuteľnú žiadnou analógovou nahrávkou. Spracovanie záznamu prebieha v 

slede: digitalizácia, import videa (obrázkov a zvuku), editácia videa (strih, titulky, prechody), 

produkovanie videa vo zvolenom formáte (MPEG, AVI), až po možnosti tvorby disku (menu, 

submenu), či napálenie na médium. Príklad prostredia z videopríručky je na Obrázku 3. 

     

Obrázok 3 Videopríručka „Základy strojárskych technológií“  

Záver 

Adobe 3D rozširuje možnosti práce na CAD dátach prakticky všetkým používateľom vo výrobných 

organizáciách a v celom globálnom dodávateľskom reťazci. S programom Adobe 3D môžu 

profesionálni konštruktéri používajúci CAD, CAM, CAE a autori technickej dokumentácie 

v leteckom a automobilovom priemysle, spotrebnej elektronike, strojárstve alebo v architektúre 

a investičnej výstavbe previesť prakticky ľubovoľný 3D súbor vrátane veľkých zostáv s veľkosťou 

presahujúcou 500 Megabytov do jedného dokumentu PDF. V súbore je možné zachovať presnú 

geometriu alebo môže byť komprimovaný na stotinu pôvodnej veľkosti, podľa požiadaviek 

špecifického podnikového procesu. Trojrozmerné údaje CAD je možné ľahko skombinovať 

s ďalšími dôležitými informáciami o projekte, ako sú napríklad špecifikácie produktu, tabuľky 

a zoznamy súčiastok, do lepšie zabezpečeného dokumentu PDF, obsahujúceho výrobné informácie 

produktu PMI (Product Manufacturing Information). Informácie PMI sa používajú pre vyjadrenie 

geometrického kótovania a tolerancií, anotácií a ďalších špecifikácií priamo v 3D nákrese. Tento 

softvér môže pracovným skupinám pomôcť zmenšiť riziká z nedorozumievania, skôr odhaliť 

nedostatky návrhu a urýchliť vývoj výrobkov, pretože pomôže zapojiť technických a netechnických 

členov tímu do komunikácie založenej na 3D dátach.  
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