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2 Informačno-komunikačné technológie v primárnom vzdelávaní 

 

V dynamicky sa vyvíjajúcich vedných disciplínach je veľký pohyb aj v oblasti ich 

terminológie. Vznikajú a zavádzajú sa nové termíny, mení sa alebo spresňuje obsah už 

jestvujúcich. Podľa nášho názoru to platí aj v súvislosti s východiskovým termínom 

informačno-komunikačné technológie (ďalej iba IKT).  

Ako uvádza J. Burgerová (2006) jedným z prvých, kto tento pojem začal používať, bol 

Alvin Toffler (1980, In: Burgerová 2006), ktorý vo svojej knihe The Third Wave sa snažil 

popísať tzv. tretiu vlnu vývoja ľudskej spoločnosti. Nasledujúce obdobie prinieslo mnohé 

publikácie venované problematike informačno-komunikačných technológií a s nimi aj rôzne 

definície tohto pojmu. Môžeme ich zaradiť do dvoch pohľadov. Prvý z nich predkladajú autori 

Z. Molnár (1992), V. Rambousek (1995), T. Nagy a B. Brestenská (2001), ktorí informačnými 

technológiami označujú „techniku,“ resp. špecifickú oblasť techniky (výpočtovú, 

telekomunikačnú, prenosovú a organizačnú), ktorá slúži na spracovanie informácií. Druhý 

pohľad ponúka J. Kolenička (1998), Š. Smitek (1998), V. Stoffová, J. Stoffa (1999), ktorí 

informačnými technológiami nazývajú „systém metód.“ Podľa J. Koleničku (1998) ide 

o systém metód, programov, postupov, aktivít, prostredníctvom ktorých sa realizuje 

maximálne využitie blízkych i vzdialených zdrojov cez komunikáciu v počítačových sieťach. 

Cieľom je nájsť optimálne riešenie stanovených problémov, dosiahnuť svoje zámery, 

uspokojiť svoje potreby.   

Naše ponímanie spomenutej terminológie je blízke terminologickému systému 

autorov V. Stoffová a J. Stoffa (1999), podľa ktorých informačné a komunikačné technológie 

sú metódy, postupy a spôsoby zberu, uchovávania, spracúvania, overovania, hodnotenia, 

selekcie, distribúcie a včasného doručovania potrebných informácií vo vyžadovanej forme 

a kvalite. V tejto súvislosti súhlasíme aj s názorom J. Koleničku (1998), že informačno-

komunikačné technológie poskytujú významné možnosti v činnostiach blízkych výrobe, vo 

vzdelávaní i v odbornej príprave, čím navzájom zbližujú vzdelávací a výrobný systém. 

Terminologický posun prinieslo spojenie digitálne technológie. Podľa I. Kalaša (2011a) 

v ostatných desiatich rokoch postupne nahrádza označenie IKT v pedagogických a vládnych 

dokumentoch mnohých štátov a zoskupení vrátane Európskej komisie pojem digitálne 

technológie. Autor pod digitálnymi technológiami (v kontexte vzdelávania) rozumie široký 
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súbor prostriedkov, nástrojov, prostredí a postupov (prichádzajúcich z oblasti počítačov), 

ktoré využívame na podporu učenia a učenia sa, komunikácie a kolaborácie, vyjadrovania sa, 

tvorby a pod., teda na komplexnú podporu všetkých rozvojových domén detí, žiakov a 

učiacich sa každého veku. Stotožňujeme sa s názorom autora, že je to synonymum pre 

informačné a komunikačné technológie, vzhľadom však k frekventovanosti používania tohto 

pojmu v odbornej literatúre budeme v našej publikácii pracovať s pojmom IKT.  

Problematika využívania informačno-komunikačných technológií vo výučbe je veľmi 

široká a môžeme ju podľa J. Dargovej (2005) chápať z hľadiska týchto aspektov:  

1. pedagogicko-psychologické, t.j. využívanie IKT na podporu procesu; 

2. psychodidaktické, t.j. využívanie IKT na rozvoj psychických funkcií osobnosti 

a napĺňanie cieľov výučby, vhodným výberom programu moderne stvárniť učivo; 

3. z hľadiska školskej politiky a koncepcie vzdelávania, t.j. podpora IKT v rôznych 

školských kurikulárnych dokumentoch; 

4. zdravotného, t.j. vhodné technické vybavenie učebne, primerané časové 

rozvrhnutie práce s IKT; 

5. technického, t.j. návody na vybavenie.  

Len skĺbenie všetkých vyššie spomenutých aspektov vytvára komplexné (a teda aj efektívne) 

aplikovanie IKT do vzdelávacieho systému a do vzdelávania ako takého. Absencia jedného 

alebo viacerých vytvára nerovnováhu, ktorá podporuje nekoncepčné a prvoplánové 

modernizovanie vyučovacieho procesu.  

2. 1 Školská politika a informačno-komunikačné technológie vo 

vzdelávaní 

 

Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky prijali niekoľko legislatívnych noriem, ktoré vedú k implementácii IKT do 

vzdelávania. Za najvýznamnejšie koncepčné a legislatívne materiály v SR za posledných 

pätnásť rokov považujeme: 

1. Národný program výchovy a vzdelávania na najbližších 20 rokov v SR (2001), 

2. Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a akčný plán (2002), 

3. Koncepciu informatiky a informatizácie školstva (2007), 

4. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008,  
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5. Štátny vzdelávací program ISCED1 (2008). 

Tieto materiály sa prioritne alebo čiastkovo dotýkajú aplikácie IKT vo vzdelávaní, čo 

ovplyvňuje zmeny v oblasti materiálnej, didaktickej a personálnej.    

Národný program výchovy a vzdelávania (2001) ako základný dokument reformy 

školstva na Slovensku predkladal dvanásť pilierov, ktoré mali položiť základy „zmeny filozofie 

výchovy, osvojovania si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti“ 

(s. 21). Deviaty pilier sa priamo dotýka informačných technológií. Jeho cieľom je pripojenie 

všetkých škôl na internet, preškolenie všetkých učiteľov pre prácu s internetom a získanie 

zručností pre prácu s internetom pre žiakov, ktorí maturujú. Tento cieľ mal byť splnený do 

roku 2004 a pre jeho dosiahnutie bol prijatý projekt INFOVEK.  

Dokument Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky 

a akčný plán (2002) navrhuje dôslednú realizáciu krokov pre informatizáciu spoločnosti. 

Opisuje oblasti rozvoja informačnej spoločnosti, ktoré sú považované za prioritné. Jednou 

z nich je oblasť vzdelávania. Medzi základné opatrenia v tejto oblasti patrilo zabezpečenie 

infraštruktúry, vytvorenie podmienok pre získanie a udržanie kvalitných pedagógov, inovácia 

obsahu a formy výučby, podpora tvorby zdrojov informácií a ich dostupnosti.  

V roku 2007 bola schválená Koncepcia informatiky a informatizácie školstva, ktorá 

predkladá systém aktivít a činností na riešenie procesov informatizácie školstva v oblastiach 

– obsah, ľudia, infraštruktúra. V oblasti obsah sa konštatuje, že využívanie IKT sa realizuje 

prostredníctvom edukačných programov a učebných materiálov. Zároveň sa uvádza, že 

realitou súčasnosti je neexistujúci, nedostupný alebo nekvalitný digitálny obsah pre 

užívateľov IKT. Preto v tomto dokumente sú navrhnuté kroky pre odstránenie zisteného 

stavu. V oblasti ľudia sú predkladané kroky, ktoré majú zabezpečiť, aby bol učiteľ informačne 

kompetentný, t.j. aby vedel informačno-komunikačné technológie využívať ako prostriedok 

a prostredie samotného procesu vzdelávania. V oblasti rozvoja infraštruktúry je cieľom 

priblížiť sa členským štátom Európskej únie.  

Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. vytvára dvojúrovňový systém 

vzdelávania, umožňuje školám vytvoriť vlastný školský vzdelávací program, vlastnú filozofiu 

a cieľové zameranie školy, ktoré však vychádza z princípov štátnej tvorivo-humanistickej 

koncepcie.  Základom vzdelávania je rozvíjanie základných kompetencií. V. Bláhová (2010, s. 

6) uvádza, že „školy majú podľa nového školského zákona vypracovať školské vzdelávacie 

programy, ktoré môžu zamerať aj na IKT“. 
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Štátny vzdelávací program ISCED 1 (2008) zavádza informatickú výchovu ako povinný 

predmet od 2. ročníka základnej školy. Vzhľadom na ponúkanú  možnosť prerozdeliť si tzv. 

voľné hodiny na jednotlivé predmety môžu školy podľa individuálnej filozofie zaradiť 

informatickú výchovu už do prvého ročníka, resp. navýšiť počet hodín v 2. ročníku ZŠ. 

Nasledujúce roky priniesli zmenu, ktorá neurčuje časovú dotáciu pre jednotlivé ročníky, ale 

pre stupeň vzdelávania (teda pre primárny stupeň 3 hodín). V návrhu novelizácie zákona, 

ktorá prebieha v roku 2013 sa zaradzuje výučba informatickej výchovy na primárnom stupni 

vzdelávania do 3. a 4. ročníka. 

Postavenie IKT v kurikulu štátov je v publikácii Key Data on Education in Europe 

(2002) rozdelené do štyroch rovín:  

1. informačno-komunikačné technológie ako samostatný predmet,  

2. informačno-komunikačné technológie ako prostriedok k výučbe iných 

predmetov,  

3. informačno-komunikačné technológie ako samostatný predmet a ako 

prostriedok k výučbe iných predmetov,  

4. nie sú zahrnuté.  

Z analýzy vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Slovenská republika vo svojom 

kurikule chápe IKT v tretej rovine – ako samostatný predmet a súčasne ako prostriedok 

k výučbe iných predmetov.  

Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na 

najbližších 15 – 20 rokov chápeme ako základný dokument reformy školstva a tiež všetky 

ďalšie dokumenty, ktoré majú napĺňať dvanásť pilierov reformy (vo vzťahu k IKT deviaty 

pilier). M. Zelina (2009, s. 5), ako jeden z autorov tohto projektu, konštatuje k deviatemu 

pilieru, že „zásadnou zmenou bolo zavedenie výučby informatiky od druhého ročníka 

základnej školy, prebiehajú školenia, príprava učiteľov a odborníkov na informačné 

technológie, školy sú postupne vybavované nielen počítačmi, ale aj softvérmi, interakčnými 

tabuľami.“ 

Na základe slov J. Mikolaja, bývalého ministra školstva SR, ktorý vo vzťahu k prijatým 

legislatívnym krokom povedal „všetky zákony máme schválené, sústredíme sa na ich 

aplikáciu“ (Vítková 2010, s. 4) môžeme konštatovať, že tretí aspekt aplikácie IKT do 

vzdelávania bol naplnený.  
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Realizácia zmien nie je jednorazový proces. UNESCO na základe zhromaždenia 

medzinárodných a národných štúdií vytvorilo Model aplikácie IKT do vzdelávania. Inštitúcie 

i celé vzdelávacie systémy prechádzajú niekoľkými štádiami. Štádium objavovania IKT stojí na 

úplnom začiatku vývoja (na škole je zabezpečené technické vybavenie, učiteľ získava 

základnú počítačovú gramotnosť). Školy, ktoré vidia prínos vstupu IKT do vzdelávania 

prechádzajú do druhého štádia, štádia uplatňovania. Učiteľ vníma IKT ako pomocníka. Pri 

tvorbe školského vzdelávacieho programu je snaha zakomponovať technológie do rôznych 

vzdelávacích oblastí s použitím špecifických výučbových programov. Problémy, ktoré 

sprevádzajú toto štádium sú materiálneho charakteru. Prelínanie – tretie štádium, je 

charakteristické tým, že hlavným znakom tohto obdobia je integrácia IKT do školského 

vzdelávacieho programu. V škole sa využívajú počítače v špeciálnych učebniach, triedach, 

kabinetoch. Ide o snahu zlepšiť vyučovací proces a zmeniť jeho organizáciu. Školy, ktoré 

používajú IKT k premene školy sa nachádzajú v štádiu premeny. Technológie sa stávajú 

integrálnou, každodennou súčasťou pracovného života. Sú považované za samozrejmosť. IKT 

sa vyučujú ako samostatný predmet a sú aj súčasťou všetkých predmetov.  

R. Baranovič (2008) rozlišuje vo vzťahu aplikácie IKT v škole tri fázy: Pre prvú fázu – 

začíname – je charakteristické využívanie IKT pre administratívnu prácu učiteľov, na škole 

funguje počítačový krúžok, resp. hodiny informatiky. Žiaci ich využívanie vnímajú ako 

spestrenie vyučovania. V druhej fáze – používanie  – škola už má aspoň jednu počítačovú 

učebňu, vlastní niekoľko prostriedkov IKT (dataprojektor, interaktívnu tabuľu atď.). Príznačné 

je vzdelávanie učiteľov a využívanie nových technológií aj na neinformatických predmetoch 

s cieľom rozvoja všetkých kompetencií potrebných pre život. Pri integrovaní (tretia fáza) sú 

v škole vytvorené podmienky pre notebookové učebne, počítače umiestnené v triedach, na 

škole sa využíva metóda projektového vyučovania a iných inovatívnych metód, 

podporovaných IKT. Kým v prvej fáze sa podľa autora pričinením projektov ministerstva 

školstva nachádza takmer každá škola na Slovensku, pre druhú fázu je potrebný minimálne 

jeden učiteľ a podpora vedenia školy na zlepšovanie možností počítačového vybavenia. 

Medzi druhou a treťou fázou je skutočnosť, že IKT opúšťajú počítačovú učebňu a vstupujú 

priamo do tried žiakov ako bežný integrovaný nástroj.  

Dovolíme si skonštatovať, že podľa nášho názoru všetky slovenské školy integrujú IKT, 

teda realizujú tretiu, najvyššiu úroveň aplikácie IKT. Zostáva len otázka v akom rozsahu a 

s akou efektívnosťou vo vzťahu k výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu.  



 
 

33 

Jedným z projektov, ktorý predstavuje nasýtenie prostredia technológiami pre plnú 

integráciu IKT do vyučovania je 1.1 TRLE – notebook pre každého žiaka. Realizovanie tohto 

projektu priamo vo vyučovacom procese na 1. stupni základnej školy  je zverejnené na 

www.notebookprekazdehoziaka.sk.  

Pri zavádzaní nových technológií je nevyhnutný systémový a systematický prístup. 

Inak dochádza k stratám nielen finančným, ale hlavne sa stráca čas, ktorý nás bude deliť od 

celosvetových zmien vo vzdelávaní. 

2. 2 Pedagogicko-psychologické a didaktické aspekty využívania IKT vo 

vyučovacom procese  

 

Úspešnosť včlenenia nových technológií do vyučovacieho procesu závisí aj od 

maximálneho a vhodného využívania ich charakteristík a od minimalizovania nevýhod, ktoré 

so sebou prinášajú. Od zavedenia IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu sa očakáva 

zvýšenie kvality, efektivity, produktivity a dostupnosti vzdelávania.  

Začlenenie IKT do vyučovacieho procesu K. M. Boethel a V. Dimock (1999) vnímajú v 

troch základných oblastiach uplatnenia – učenie sa o technológiách, učenie sa z technológií, 

učenie sa s technológiami. Takéto uplatnenie technológií v procese učenia sa realizuje ako: 

učenie sa o technológiách (o prostriedkoch IKT, o ich fungovaní, skladbe) na hodinách 

informatickej výchovy; učenie sa z technológií – podľa C. D. Madduxa, D. L. Johnsona, J. W. 

Willisa (1997, In: Boethel – Dimock, 1999) technológie v porovnaní s tradičnými formami 

vzdelávania prinášajú bezprostrednú spätnú väzbu na odpovede žiakov, prispôsobujú sa 

pracovnému tempu a úrovni vedomostí a zručností; veľké možnosti sú v značných 

možnostiach grafických prezentácií učiva;  učenie sa s technológiami – nespornou výhodou 

sú možnosti rozmnožovania, rozširovania, prezentovania spracovaných informácií.  

A. Kučerová a M. Pálušová (2006) uvádzajú základné charakteristiky IKT, ktoré do 

edukácie prinášajú: 

- veľký učebný potenciál – IKT ponúkajú množstvo spôsobov, ako a komu 

prezentovať informácie, či už formou on-line alebo off-line; poskytujú doslova 

záplavu a bezprostredný prístup k aktuálnym informáciám s vedomím, že klasické 

informačné zdroje im nemajú schopnosť konkurovať; 

http://www.notebookprekazdehoziaka.sk/
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- rýchlosť práce –  počítače nemajú konkurenciu v zbere veľkého množstva textov, 

hodnôt (čísiel), obrázkov, údajov, zvukov a ich rýchlom spracovaní; dokážu údaje 

triediť, zviditeľniť, spracovať, vyhodnotiť, ukladať (archivovať); IKT nám 

pomáhajú realizovať a automatizovať merania pomocou senzorov, skenera, 

digitálnej kamery a pod.; takýto spôsob zberu a automatizácie spracovania 

údajov je vhodný hlavne v prírodovedných a technických predmetoch; 

- interaktívnosť – ide o technológie, ktoré nepredstavujú pasívne médium; 

vytvorené integrované edukačné prostredie umožňuje obojstrannú a aktívnu 

komunikáciu učiteľ – študent; pritom sa môžu spracovávať a prezentovať 

informácie, skúmať modely a simulácie, porovnávať informácie z viacerých 

zdrojov (rozvoj kritického myslenia); 

- tvorivosť – IKT prekonávajú existujú bariéry tvorivosti, ako napr. percepčné, 

bariéry kultúry a prostredia, emočné, intelektové a výrazové bariéry;   

- motiváciu – IKT vytvárajú bohaté, flexibilné a bezpečné prostredie; rozvíjajú 

rôzne hladiny náročnosti, pripúšťajú omyly, poskytujú okamžitú spätnú väzbu, 

poskytujú možnosť atraktívnej a aktuálnej prezentácie, významne zvyšujú 

motiváciu v procese učenia a učenia sa. 

Vhodné využitie potenciálu IKT je podmienené vhodnou didaktickou situáciou 

vyučovacieho procesu.  

Tab. 6 Využívanie IKT vo vyučovacom procese (Chmelíková 2003)  

vhodné využívanie IKT vo vyučovacom 
procese 

nevhodné využívanie IKT vo vyučovacom 
procese 

- je to najefektívnejšia cesta na 
dosiahnutie vyučovacieho cieľa, 

- sú účinnou a lepšou možnosťou 
k sprístupneniu informácií a faktov, 

- pomáhajú žiakom organizovať a spájať 
myšlienky viac efektívne, 

- zlepšujú zručnosti, vedomosti, 
pochopenie učiva, 

- poskytujú údaje (textové aj obrázkové) 
primerané veku a schopnostiam žiakov, 

- učiteľovi sa pri danej téme podarí 
ilustrovať, že prostredníctvom IKT bola 
práca žiakov efektívnejšia.  

- na úlohy, ktoré by bolo lepšie realizovať 
inými prostriedkami, 

- keď sa nedbalo na výber ukážky vhodnej 
dĺžky a zložitosti, 

- ak je úroveň zdrojov neprimeraná pre 
deti mladšieho školského veku, ale 
vhodná skôr pre starších žiakov, 

- len ako odmenu (trest) za dobrú (zlú) 
prácu či správanie. 
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Prínos informačných a komunikačných technológií zhrňuje J. Burgerová (2006, s. 6) 

nasledovne: 

- Interaktivita – vlastnosť, ktorá umožňuje obojstrannú komunikáciu, dovoľuje 

používateľovi zasahovať do procesov alebo reagovať na získavané informácie.  

- Multimedialita – predstavuje integráciu textov, obrázkov, zvuku, animácií, videa 

do funkčného celku, ktorý slúži na sprostredkovanie informácií, pomocou nej 

dochádza k zvýšenému záujmu študentov, k motivácii, k zrozumiteľnejšej 

prezentácii informácií. 

- Hypertextovosť, resp. hypermedialita – predstavuje podobnú prezentáciu 

informácii ako je dynamický a asociatívny charakter myslenia a pamäte človeka. 

- Globalita – znamená prácu s informáciami s celosieťovou pôsobnosťou, zotretie 

hraníc medzi štátmi, kontinentmi, možnosť výberu, porovnávania, konkurencie, a 

tým zvýšenie kvality. 

- Virtualita – dovoľuje navštevovať vzdialené svety, či už za účelom riešenia 

vážnych problémov alebo zábavy, komunikovať a dávať individualite človeka 

nový rozmer. 

- Mobilita, distribuovanosť – umožňuje nový dištančný spôsob vzdelávania bez 

závislosti na mieste (distance learning, telelearning, teleteaching, on-line 

learning, on-line education atď). 

Podľa P. Beisetzera (2007) má celé úsilie učiteľa pri využívaní IKT vo vyučovacom 

procese smerovať k aktivizácii žiaka, k jeho aktívnej spoluúčasti, čo vyžaduje zabezpečiť 

didaktické zhodnotenie aplikácie počítača do edukačného procesu  zo strany učiteľa, 

vytvorenie riadiaceho systému pre samostatnú prácu. V rámci tohto systému sa počítač 

stáva sprostredkovateľom niektorých riadiacich funkcií učiteľa, prostriedkom integrujúcim 

povinnosti učiteľa a záujmy edukanta, prvkom systému s funkciou spolurealizátora 

výučbového programu.  

 

2. 3 Učiteľ a informačno-komunikačné technológie 

 

„Skutočné a reálne dosiahnutie reformných zmien závisí od činnosti 

a zaangažovanosti každého učiteľa“ (Petlák 2009, s. 7). Nositeľom zmien v edukácii je učiteľ. 
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IKT nenahradia učiteľa, ale menia jeho pozíciu. Využitie IKT vo vyučovacom procese kladie na 

učiteľa zvýšené nároky, a to predovšetkým na jeho prvotnú prípravu. Aj keď je vyučovanie 

s IKT pre učiteľa nielen odborne, ale aj časovo náročnejšie, výsledkom je nadobudnutý 

záujem žiakov o výučbu. IKT môžu urobiť vyučovanie účinnejším, názornejším, aktuálnejším.  

Všetky tieto kroky si vyžadujú, aby bol učiteľ informačne kompetentný. Vo vzťahu 

k tomuto hovoríme o počítačovej, informačnej a digitálnej gramotnosti. I. Turek (2002) 

charakterizuje počítačovú gramotnosť ako schopnosť  počítač používať nielen pri učení, 

riešení problémov, spracovaní informácií, ale poznať aj možnosti a hranice jeho 

spoločenského pôsobenia. Počítačová gramotnosť sa preukazuje úspešným absolvovaním 

série štandardizovaných testov a potvrdzuje sa vydaním Európskeho vodičského preukazu na 

počítač (ECDL)6, ktorý je medzinárodne rešpektovaný a má časovo neobmedzenú platnosť 

(Mikuš, Ivaniga 2007).  Títo autori vnímajú pojem počítačová a informačná gramotnosť ako 

synonymum.  

Podstata informačnej gramotnosti je podľa I. Tureka (2002) v schopnosti lokalizovať, 

hodnotiť a používať informácie tak, aby sa človek stal samostatným, nezávislým, celoživotne 

sa učiacim jedincom, v zručnosti riešiť informačné problémy, v schopnosti jedinca, ktoré 

umožňujú zistiť, kedy sú informácie potrebné, lokalizovať potrebné informácie, hodnotiť ich 

a efektívne používať.   

Digitálna gramotnosť je schopnosť porozumieť informáciám a používať ich v rôznych 

formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú prezentované prostredníctvom informačných a 

komunikačných technológií (www.euractiv.sk). I. Kalaš (2011b) dopĺňa vo vzťahu k digitálnej 

gramotnosti učiteľa, že okrem vlastnej digitálnej gramotnosti je to aj  schopnosť, potreba 

a didaktické majstrovstvo vo využívaní digitálnych technológií na dosahovanie edukačných 

cieľov vo výučbe svojich predmetov a vedomosti, zručnosti a porozumenie toho, ako 

u svojich žiakov rozvíjať a posudzovať ich rodiacu sa digitálnu gramotnosť. 

Získavanie kompetencií pre aplikáciu IKT do vzdelávania je potrebné už počas 

vysokoškolského štúdia, ale zároveň vo vzťahu k rýchlemu napredovanie nových technológií 

je to celoživotný proces. The International Society for Technology in Education (ISTE) je 

                                                           
6
 The European Computer Driving Licence. Základom ECDL je sylabus – verejne dostupný, periodicky 

aktualizovaný okruh tém v 7 základných moduloch. Jednotlivé moduly sa testujú zvlášť. Test z prvého je 

teoretický, ostatné sú praktické. Pre získanie preukazu musí uchádzač úspešne absolvovať štyri moduly. 

Certifikát deklaruje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval medzinárodné testy a aktívne zvláda základné praktické 

zručnosti pre všestrannú a efektívnu prácu s počítačom.  

http://www.euractiv.sk/
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najväčšia nezisková organizácia v oblasti vzdelávacích technológií pre pomoc učiteľom 

v skvalitňovaní vzdelávania pomocou nových technológií pri využívaní nových metód 

(založená v roku 1979). V poslednom období sa táto spoločnosť zameriava na vytváranie 

štandardov (National Educational Technology Standards – NETS) pre využívanie technológií 

vo vzdelávaní. Definuje základné koncepty, vedomosti, zručnosti a postoje pri uplatňovaní 

informačno-komunikačných technológií v podmienkach vyučovacieho procesu.  

NETS pre učiteľov sa skladá zo šiestich základných oblastí, ktoré definujú 

kompetencie v takej všeobecnosti, aby neboli príliš závislé na dynamickom pokroku a rozvoji 

v oblasti IKT:  

1. Technologické procesy a koncepcie (učitelia chápu podstatu technologických procesov 

a koncepcií): 

a) preukážu základné vedomosti, zručnosti a porozumenie koncepciám spojeným 

s technológiami; 

b) preukážu súvislý pokrok v získavaní vedomostí a zručností tak, aby boli schopní 

udržiavať krok so súčasnými a novo sa objavujúcimi technológiami.  

2. Plánovanie a navrhovanie prostredia vzdelávania (učitelia plánujú a navrhujú efektívne 

prostredie vyučovacieho procesu s podporou technológií) 

a) navrhujú vhodné učebné postupy, ktoré využívajú stratégie učenia sa s podporou 

technológií pri zohľadňovaní rôznorodých potrieb žiakov; 

b) pri plánovaní vyučovacieho prostredia aplikujú aktuálne výsledky pedagogického 

výskumu do vzdelávania prostredníctvom technológií. 

c) identifikujú a vyhľadávajú technológie, vyhodnocujú ich účelnosť a vhodnosť vo 

vyučovaní; 

d) vytvárajú plány riadenia technologických zdrojov podľa obsahu vzdelávacích aktivít; 

e) vytvárajú plány vzdelávania žiakov v prostredí s podporou technológií.  

3. Vyučovací proces, výučba, učebný plán (učitelia pripravujú učebné plány, ktoré obsahujú 

vyučovacie stratégie s podporou technológií tak, aby žiakov aktivizovali) 

a) pomáhajú so získavaním hlbších skúseností s technológiami; 

b) používajú technológie na uspokojovanie rôznych potrieb žiakov; 

c) používajú technológie s účelom rozvíjania pokročilých zručností a kreativity; 

d) riadia vzdelávacie aktivity žiakov vo vzdelávacom prostredí podporovanom 

pokročilými technológiami.  
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4. Hodnotenie žiakov a evaluácia vyučovacieho procesu (učitelia využívajú technológie, aby 

uľahčili postupy efektívneho hodnotenia žiakov a kvalitu evaluácie vyučovacieho 

procesu)  

a) využívajú technológie na vyhodnotenie efektivity vyučovania využívaním množstva 

hodnotiacich techník; 

b) používajú technológie pre zber, analýzu dát, interpretáciu výsledkov a diskutujú 

o týchto výsledkoch s účelom zlepšiť prípravu a žiakov aktivizovať; 

c) používajú rôzne spôsoby evaluácie, aby boli schopní posúdiť primeranosť a schopnosť 

použitia technológie pre učenie sa, komunikáciu a produktivitu. 

5. Produktivita učiteľov a odborná prax (učitelia využívajú technológie, aby zlepšili svoju 

produktivitu a odbornú prax)  

a) využívajú technológie pre trvalý odborný rast a v celoživotnom vzdelávaní; 

b) sústavne vyhodnocujú a prehodnocujú formy svojej odbornej praxe, aby dokázali 

kvalifikovane rozhodovať v otázkach týkajúcich sa používania technológií pre potreby 

učenia sa žiakov. 

6. Sociálne, etické, právne a spoločenské otázky (učitelia rozumejú sociálnym, etickým, 

právnym a spoločenskovedným otázkam, súvisiacim s používaním technológií v školách 

a toto porozumenie využívajú vo svojej odbornej praxi) 

a) formujú postoje a vyučujú zákonné a etické normy spojené s využívaním technológií; 

b) používajú technológie, aby podporili žiakov s rôznym zázemím, rôznymi vlastnosťami 

a schopnosťami; 

c) využívajú technológie, ktoré potvrdzujú rôznorodosť žiakov; 

d) propagujú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technológiami; 

e) umožňujú rovnocenný prístup k technológiám všetkým žiakom (1996).  

Tento koncept považujeme za komplexný pohľad na prácu učiteľa pri využívaní IKT vo 

vyučovaní. Podľa nášho názoru by bolo vhodné, aby  všetky aktivity, smerujúce k získavaniu 

kompetencií učiteľov akceptovali tieto oblasti a ciele (počas pregraduálnej prípravy7, ale aj 

ich ďalšieho vzdelávania). 

Pre získanie potrebných kompetencií učiteľa sú na Slovensku v súčasnosti realizované 

národné projekty. V. Blahová (2010) ich sumarizuje, ale my spomenieme tie, ktoré sa týkajú 
                                                           
7
  Tento model štandardov použila ako východisko pri tvorbe svojho kurikula Pedagogická fakulta Trnavskej 

univerzity v Trnave. 
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učiteľov základných škôl: 1. Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika. 

Súčasťou projektu je notebook a dataprojektor pre každého účastníka. 2. Modernizácia 

vzdelávacieho procesu na ZŠ. Súčasťou projektu je dodávka PC, dataprojektorov pre školy 

a notebook pre účastníka. V roku 2013 je tento projekt ukončený.  

Podľa našich skúseností v začiatkoch vzdelávania v oblasti IKT v takýchto aktivitách 

absentovala psychologicko-didaktická príprava. Väčšinou viedli tieto vzdelávania učiteľov 

odborníci z oblasti informatiky. Chýba prítomnosť metodika, psychológa, ktorí by 

zabezpečovali pedagogicko-psychologický a didaktický aspekt vzdelávania.  

Jedným z faktorov na aplikáciu IKT zo strany učiteľa je aj poznanie materiálno-

technického vybavenia školy, teda čo má a ako to môže použiť (Petlák, Komora 2003). 

V tomto kontexte za ideálnu situáciu považujeme stav, keď má možnosť využívať počítač a 

internet každý učiteľ na každej vyučovacej hodine (po zvážení vhodnosti),  a to tak 

samozrejme, ako používa tabuľu. Počítač, dataprojektor, interaktívna tabuľa by mali byť 

súčasťou interiéru triedy, čo by umožňovalo ich flexibilné zapájanie do procesu vzdelávania. 

Ideálna situácia, kedy by každý učiteľ mal možnosť využívať na každej hodine počítač 

a internet tak samozrejme ako to, že používa tabuľu, kedy by školy mali dostatok počítačov, 

aby nemuselo dochádzať k deleniu tried a kombinácii rozvrhov, je hlavne na 

plnoorganizovaných školách momentálne nereálna, celkovo na prvom stupni základnej školy 

priam výnimočná. V súčasnom tredne, nevyhnutne podmienenom ekonomickými faktormi, 

zvyšovania počtu žiakov v triedach sa táto situácia ešte viac komplikuje. Na málotriedných 

školách je mnohokrát situácia úplne iná, priam ideálna v pomere počtu počítačov a žiakov. 

Počítače sú mnohokrát súčasťou interiéru triedy, čo umožňuje ich flexibilné zapájanie do 

procesu. Spojenie dvoch, troch, niekedy aj štyroch oddelení však zvyšuje náročnosť práce 

vzhľadom k rôznym počítačovým zručnostiam žiakov, ktoré sa ešte viac polarizujú faktom, či 

žiak má doma počítač alebo nie. Príprava učiteľa na vyučovanie prostredníctvom počítača 

prináša zefektívnenie, flexibilitu jeho práce. Už vyššie spomínaný problém s nedostatkom 

edukačných programov v primárnom vzdelávaní, ktorú sa mnohí učitelia snažia odstrániť 

prípravou vlastného edukačného programu prináša veľkú časovú bariéru.  

Pri počítačom podporovanej výučbe sa úloha učiteľa posúva smerom k facilitátorovi, 

stáva sa organizátorom, poradcom, zdrojom. V reálnom živote je človek v mnohom odkázaný 

sám seba, nie na učiteľov, ktorí mu podávajú informácie.  
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Učitelia môžu využívať IKT v troch rovinách – v príprave na vyučovací proces, na 

vyučovacom procese, k archivácii výsledkov  výučby (Zikl a kol. 2011).  

Podľa K. Tinákovej (2007) môže učiteľ využívať v celom edukačnom procese hlavne 

tieto aspekty práce s počítačom:  

- jeho komunikačnú funkciu a rýchlu dostupnosť informácií,  

- individualizáciu úloh – každému študentovi je možné zadať úlohy rôznej zložitosti 

s rozdielnou časovou náročnosťou na jej riešenie,  

- prezentovanie učiva – v porovnaní s tradičnou študijnou literatúrou umožňuje 

počítač sprístupňovanie informácií formou hypertextu alebo modelovanie 

priebehu niektorých procesov,  

- učenie riešením problémov, 

- opakovanie (precvičovanie) učiva, vytváranie zručností a návykov – v tejto pozícii 

je možné využívať počítač hlavne tam, kde sú jednoznačne dané správne riešenia,  

- kontrolu vyučovacieho procesu aj učenia sa, hlavne pomocou testov 

(vyhotovenie a vyhodnotenie zvládne počítač)  a diagnostikovanie študentov,  

- okamžitú spätnú väzbu – správne riešenie sa fixuje, nesprávne sa odstraňuje, 

študent sa stáva nielen objektom, ale aj subjektom vyučovacieho procesu –

zásahmi do programu, individuálnym tempom a pod.,  

- mobilizáciu študentov – počítač je vo výučbe niečo netradičné, čo študentov 

upúta. 

Rozvíjať učiteľské kompetencie vo vzťahu aplikovania IKT do vyučovacieho procesu je 

nutné už v rámci univerzitného vzdelávania budúcich učiteľov. „Je veľmi dôležité, aby sme sa 

v rámci učiteľských študijných programov cielene zameriavali na učiteľské kompetencie – v 

rámci nich aj na také, ktoré sa pred niekoľkými generáciami považovali možno za menej 

dôležité, resp. neexistovali“ (Nagy, Zahatňanská, Makovický, Poráčová, Mydlárová Blaščáková 

2013, s. 144).  
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2. 4 Využívanie IKT učiteľmi primárneho stup a vzdelávania     prieskum 

3 

 

Nositeľom zmien v edukačnom procese je jednoznačne učiteľ. Samotná prítomnosť 

IKT v školskom prostredí nezaručuje ich aplikovanie vo výchovno-vzdelávacieho procesu, 

preto sme prostredníctvom prieskumu chceli zistiť od učiteľov na primárnom stupni 

informácie o využívaní informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese na 

primárnom stupni.  

Prieskumnú vzorku tvorilo 73 učiteľov. Z tohto počtu bolo 71 žien a 2 muži. Všetci 

respondenti mali vysokoškolské vzdelanie. Do 5 rokov pedagogickej praxe malo 11 

respondentov, od 6 do 10 rokov 8 respondentov, od 11 do 15 rokov 9 respondentov, od 16 

do 20 rokov 10 respondentov, nad 21 praxe 24 respondentov, 11 respondentov neuviedlo 

počet rokov pedagogickej praxe. 68 % respondentov učilo v mestskej základnej školy a 32 % 

vo vidieckej plnoorganizovanej základnej školy. Respondenti boli vybraní z ôsmich 

základných škôl Prešovského kraja. V prieskume bol použitý anonymný dotazník, ktorý sme 

pripravili. Obsahoval 6 položiek, z toho boli dve zatvorené, tri polootvorené a jedna 

otvorená. Respondenti vypĺňali dotazník dobrovoľne. 

 

Výsledky prieskumu 

Podľa vyjadrenia respondentov 52,1 % využíva počítačovú techniku vo vyučovacom 

procese niekoľkokrát týždenne, 30,15% niekoľkokrát mesačne, 13,7% niekoľkokrát ročne 

a 4,1 % respondentov uviedlo, že vôbec nepoužíva výpočtovú techniku vo vyučovacom 

procese. Štatistiku odpovedí na položku 1 dotazníka: Ako často využívate počítačovú 

techniku vo vyučovacom procese na primárnom stupni? zobrazuje graf 4. 
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Graf 4 Štatistika odpovedí na položku 1 dotazník  

 

V druhej položke dotazníka V ktorom vyučovacom predmete najčastejšie využívate 

počítačovú techniku? respondenti odpovedali nasledovne (graf 5).  

 

Graf 5 Štatistika odpovedí na 2 položku dotazník  

 

Legenda: SJ – slovenský jazyk, MAT – matematika, INF – informatická výchova, ANJ – anglický jazyk, PRI – prírodoveda, VLA 
– vlastiveda, HV – hudobná výchova, PV – pracovné vyučovanie, VŠP – všetky predmety  

 

Najčastejšie počítačovú techniku využívajú respondenti na vyučovacích hodinách 

slovenského jazyka (30,1%) a matematiky (20,5%). 12,3% respondentov využíva počítačovú 

techniku najčastejšie na vyučovacích hodinách informatickej výchovy, 11% na hodinách 

anglického jazyka, 8,2 % na vyučovacích hodinách prírodovedy, 6,8 % na hodinách vlastivedy 
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a 1,4 % respondentov najčastejšie využíva počítačovú techniku na hodinách pracovného 

vyučovania. 6,8 respondentov uviedlo, že využíva počítačovú techniku vo všetkých 

predmetoch a neuviedli konkrétny vyučovací predmet. 

Na položku 3 dotazníka Na vyučovacích hodinách využívam sme dostali túto štatistiku 

odpovedí (učitelia si mohli vybrať aj viac odpovedí): 

a) profesionálne vytvorené edukačné programy – uviedlo 26 respondentov (36%), 

b) učiteľmi vytvorené programy, resp. prezentácie – uviedlo 48 respondentov 

(66%), 

c) internet ako zdroj obrázkov – uviedlo 42 respondentov (57%), 

d) rôzne www stránky na internete – uviedlo 26 respondentov (36%), 

e) iné – uviedlo 6 respondentov  (vlastné prezentácie) (8%). 

Respondenti vyberali v položke 3 aj viac odpovedí. Najviac respondentov si vybralo 

odpoveď b), čiže na vyučovacích hodinách využívajú učiteľmi vytvorené programy a 

prezentácie. Ich bohatým zdrojom je napríklad virtuálna knižnica na stránke www. 

zborovna.sk. Odpoveď a) čiže profesionálne vytvorené edukačné programy využíva vo 

vyučovacom procese 26 respondentov. Na slovenskom trhu sa zvýšila ponuka profesionálne 

vytvorených programov pre žiakov mladšieho školského veku v slovenskej jazykovej mutácii, 

napr. ako programy firmy Terasoft – TS Slovenský jazyk, TS Matematika, TS Prírodoveda, TS 

Detský kútik, TS Angličtina a TS Nemecký jazyk. Respondenti uviedli, že využívajú aj internet 

ako zdroj rôznych zaujímavých stránok vhodných pre žiakov mladšieho školského veku. 6 

respondentov uviedlo, že si aj sami vytvárajú prezentácie pre rôzne predmety primárnej 

školy. 

Na položku 4 dotazníka V ktorej časti vyučovacej hodiny najčastejšie využívate 

počítačovú techniku sme dostali túto štatistiku odpovedí (učitelia si mohli vybrať viac 

odpovedí): 

a) pri motivácii – uviedlo 20 respondentov (27%), 

b) pri sprostredkovaní nového učiva – uviedlo 41 respondentov (56%), 

c) pri upevňovaní nového učiva – uviedlo 52 respondentov (71%), 

d) iné – uviedli 4 respondenti (5%). 

Respondenti označili v položke 4 dotazníka aj viaceré odpovede. Najčastejšie sa 

využíva počítačová technika pri upevňovaní nového učiva. Pri odpovedi d) iné štyria 
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respondenti napísali, že počítačovú techniku využívajú pri preverovaní osvojených 

vedomostí.  

Na piatu položku dotazníka, v ktorej sme zisťovali dostupnosť didaktickej techniky v 

triede odpovedalo 48 respondentov (ostatní respondenti uviedli, že nemajú v triede žiadnu 

didaktickú techniku). 41,6 % respondentov uviedlo, že má vo svojej triede počítač 

a dataprojektor, 23 % učiteľov má v triede k dispozícii interaktívnu tabuľu, spätný projektor 

má 2,1 % respondentov, televízor 21 % respondentov. Do odpovede iné vpisovali učitelia, že 

majú k dispozícii počítačovú učebňu, v ktorej vyučujú niektoré hodiny. Odpoveď iné 

zakrúžkovalo 12,5% respondentov. 

 

Graf 6 Štatistika odpovedí na piatu položku dotazníka 

 

V nasledujúcej položke nás zaujímal názor učiteľov na efektívnosť využívania 

didaktickej techniky vo vyučovacom procese. Na položku 6 dotazníka Využívanie počítačovej 

techniky vo vyučovacom procese na primárnom stupni  považujete za:   

a) veľmi efektívne pre žiakov, 

b) efektívne pre žiakov, 

c) skôr neefektívne pre žiakov, 

d) vôbec neefektívne pre žiakov (štatistika odpovedí zobrazená v grafe 7). 
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Graf 7 Názory učiteľov na využívanie počítačovej techniky vo vzťahu k efektívnosti pre žiakov 

 

37,1 % respondentov uviedlo, že využívanie počítačovej techniky vo vyučovacom 

procese považuje za veľmi efektívne pre žiakov a 62,9% uviedlo za efektívne pre žiakov. 

Možnosť neefektívne si nezvolil žiadny respondent.  

 

 

 

 


