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3 Softvér v  primárnom prírodovednom vzdelávaní  

 

Programové vybavenie – softvér dáva počítaču jeho zmysluplné využitie. Dopĺňa 

hardvér, teda technické vybavenie počítača.  Softvér sa delí na tri základné skupiny. Prácu 

počítača riadi prvá skupina, základné programové vybavenie – operačný systém. Je to súbor 

programov, prostredníctvom ktorého užívateľ komunikuje s počítačom. Aplikačné alebo 

používateľské programy slúžia na vytvorenie konkrétneho výstupu činnosti užívateľa. Sú 

určené širokej verejnosti a nevyžadujú si špeciálne vedomosti a zručnosti. Špecifické 

programy sú určené pre obmedzený okruh užívateľov, niektoré sú vytvárané na objednávku. 

Sú určené pre špecifickú skupinu v špecifickom prostredí.  

 

Všeobecné delenie softvérov znázorňuje nasledujúca schéma (podľa Burgerovej 

2009). 

 

V pedagogickom prostredí základnej školy využívame najčastejšie tieto aplikačné 

programy – textový editor, grafický editor, tabuľkový procesor, prezentačné programy, 

programy na spracovanie obrazu, zvuku, komunikačné programy. Zo špecifických programov 

sú to napr. encyklopédie, slovníky, programy na simuláciu a modelovanie, edukačné 

programy, počítačové hry.  

Z našich zistení pri analýze písomných príprav na hodiny prírodovedy vyplýva, že 

najviac používaným aplikačným programom na hodinách prírodovedy je prezentačný 

program. Analyzovali sme 120 písomných príprav učiteľov, ktorí učili prírodovedu.  
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3. 1 Špecifický softvér – edukačný softvér 

 

Zo skupiny špecifických softvérov využiteľných vo vzdelávaní vyberáme edukačný 

(výučbový) softvér (program). Výučbový softvér je podľa J. Dostála (2012) akékoľvek 

programové vybavenie počítača, ktoré je určené k výučbovým účelom a dokáže plniť aspoň 

niektorú z didaktických funkcii. V uvedenom význame výučbový softvér zodpovedá pojmu 

edukačný softvér. Pri využívaní počítača v edukácii sa stretávame aj s pojmom edukačný 

softvér, ktorý sa frekventovane používa v anglickej literatúre. Edukačný softvér je akékoľvek 

programové vybavenie počítača, ktoré je určené k využitiu v situáciách, kedy dochádza 

k rozvoju osobnosti jedinca. Autor uvádza triedenie výučbového softvéru podľa miery 

interaktivity, podľa úrovne vzdelávania a podľa miery spätnej väzby. Podľa miery interaktivity 

rozlišujeme interaktívny softvér a softvér bez interaktívnych prvkov, podľa miery 

poskytovania spätnej väzby rozlišujeme softvér so spätnou väzbou a softvér bez spätnej 

väzby. Výučbový softvér využívame na rôznych stupňoch vzdelávania od materskej, cez 

základnú, strednú až po vysokú školu.  

J. Slávik a J. Novák (1997) uvádzajú, že pod pojmom výučbový program sa mnohokrát 

uvádzajú len programy, s ktorými pracuje žiak, alebo ktoré majú do istej miery nahradiť 

učiteľa, tento výklad pojmu považujú za príliš úzky. Autori klasifikujú výučbové programy 

takto:  

- multimediálne programy (na komunikáciu programu s užívateľom sa využívajú 

text, obrázky, grafika, animácia, videosekvencie, tzn. že informácie sú podávané 

cez rôzne zmysly v rôznych formách); 

- simulačné modely, modelovanie (približujú realitu sveta simuláciou reálnych 

javov); 

- testovacie programy (zisťujú mieru získaných vedomostí); 

- výučbové programy (majú zaisťovať tri podmienky – predávanie informácií, 

kontrolu získaných vedomostí, reakciu podľa výsledkov kontroly vedomostí); 

- informačné zdroje; 

- videokonferencie (situácia, kedy spolu na určitú tému diskutujú účastníci 

prostredníctvom počítačových sietí); 

- distančné formy výučby. 
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Podľa A. Rojáka (2002) sa v procese výučby uplatňujú predovšetkým výučbové 

programy (multimediálne programy), encyklopédie a prezentačné programy (okrem textu 

a obrázka je vložená aj animácia a zvukové efekty, pričom sa jednotlivé snímky zobrazujú 

postupne bez možnosti interaktívnej komunikácie). Autor ďalej uvádza, že prevratnou sa 

ponúka virtuálna realita, pričom rozlišuje jej tri úrovne: pasívna aplikácia, ktorá funguje 

podobne ako film; druhý stupeň tvoria aplikácie dovoľujúce virtuálne prostredie ľubovoľne 

skúmať; najdokonalejšie, ale aj technicky najnáročnejšie sú tie, ktoré umožňujú prostredie 

nielen skúmať, ale aj meniť.  

Už pri tvorbe programu, ktorému chcem dať prívlastok výučbový, je potrebné 

dodržiavať určitý postup. A. Roják (2002) uvádza tieto kroky:  

a) pedagogický zámer, návrh obsahu, dostupnosť jednotlivých materiálov, 

b) návrh formy jednotlivých strán a a štruktúry ich nadväznosti, 

c) realizácia v počítačovom prostredí.  

Pre edukačný proces je relevantný konečný výsledok, ktorý by mal spĺňať určité 

kritériá. Dostupnosť výučbových programov je prvým predpokladom ich použitia, avšak pre 

splnenie cieľov vzdelávania by používanie (a teda aj výber) nemal byť náhodný. Učiteľ vyberá 

pre výchovno-vzdelávací proces výučbový program a podľa E. Polákovej (1997), ktorá 

hodnotí hlavne vzdelávaciu časť programu, by mal zohľadňovať tieto kritériá: 

- úroveň spracovania programu; 

- zabezpečenie spätnej väzby pri komunikácii učiteľa, žiaka a počítača; 

- štruktúra programu; 

- vhodnosť programu k veku žiakov a odbornej spôsobilosti; 

- zachovanie konzistentnosti; 

- plnenie základných didaktických funkcií; 

- rôznorodosť názorných prezentácií učiva; 

- prítomnosť metodického materiálu k programu a jeho úroveň.  

A. Piecuch (2002) prezentuje kritériá verifikácie výučbového programu v zhode s E. 

Polákovou (1997), rozširuje ich len o oblasť ergonomickú  (komfort práce s programom – 

psychický aj fyzický). Iný pohľad (technické zvládnutie práce s výučbovým programom 

v spojení s obsahom a vzdelávacou hodnotou) predkladá D. Eastment (1996) v siedmich 

základných otázkach: 1. Čo sa snaží program dosiahnuť? 2. Vyžaduje si inštalácia programu 

špeciálne vedomosti? 3. Aká je nápoveda, pomoc v programe? 4. Je materiál jasne 
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prezentovaný? 5. Môže užívateľ meniť vlastnosti (farbu, zvuk atď.)? 6. Môže užívateľ tvoriť 

nový materiál ako doplnok k tomu, ktorý je dostupný? 7. Je obsah zaujímavý, použije užívateľ 

program viac ako len raz?  

Zhrnutie hodnotení výučbových programov môžeme nájsť na internete: 

www.pdf.uhk.cz/kch/evaluace_SW/prehled_HF.htm. 

Ako sa uvádza v záverečnej správe využitia IKT technológií a sieťových platforiem 

novej generácie vo vzdelávaní (2006, s. 42) „cieľová skupina žiakov (najmä 1. stupňa) je 

charakteristická  hravosťou, zvedavosťou a krátkou dobou, počas ktorej sa dokážu sústrediť. 

Vzhľadom na tieto vlastnosti cieľovej skupiny sú vhodné multimediálne študijné materiály, s 

farebnými obrázkami, animáciami s vysokou interaktivitou, ktoré formou hry vedú deti k 

získavaniu nových poznatkov. Dôležité je, aby študijné materiály boli v slovenskom jazyku.“ 

Súhlasíme s vyjadrením I. Cimmermanovej (2005), že výučbový program by nemal byť 

len elektronickou podobou textov, ale musí poskytnúť viac ako učebnica, učiteľ ako ľudský 

faktor musí byť vždy prítomný a v tejto vekovej skupine je nenahraditeľný. 

Podľa J. Stracha (1999) možno multimediálne výučbové programy z pedagogického 

hľadiska  rozdeliť na programy určené na precvičovanie učiva, simulačné programy a 

didaktické hry, expertné systémy a výučbové programy využívajúce umelú inteligenciu, 

elektronické učebnice a encyklopédie, programy na riadenie  laboratórnych prác a  programy 

na výučbu projektovania.  

K prednostiam výučbových programov na multimediálnom základe patrí  interaktívny 

zásah do priebehu vyučovania, najmä možnosť určovať si individuálne tempo a isté postupy 

učenia sa, ako aj vizualizácia, individuálna výučba na pracovisku a možnosť simulovať 

výsledky niektorých procesov pomocou počítača (Pavlovkin 1999). Nevýhodou sú 

mimoriadne veľké nároky na záznamové médiá. Najčastejším médiom na prenos 

multimediálnych aplikácií je CD ROM, resp. internet.  

Situácia na slovenskom trhu pri tvorbe edukačných programov pre žiakov mladšieho 

školského veku je nedostatočná a z komerčného hľadiska aj málo lukratívna. Dostatok 

vhodného softvéru a metodických materiálov pre učiteľov je dôležitou podmienkou ich čo 

najefektívnejšieho zavádzania do primárneho vzdelávania.  Aj napriek vyššie uvedeným 

skutočnostiam, súčasný trh na Slovensku ponúka rad multimediálnych programov, 

využiteľných v našich školách pri vyučovaní prírodovedných predmetov. 

http://pdf.uhk.cz/kch/evaluace_SW/prehled_HF.htm
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Sú však rozličnej produkcie a jazykovej mutácie, napr. TS DETSKÝ KÚTIK; TS 

PRÍRODOVEDA; VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU; PLANÉTA NEZABUDNUTIA; 

PRESKÚMAJ TAJOMSTVO PLANÉT; JAK VESMÍR FUNGUJE?; DOBÝVÁNÍ VESMÍRU; HÝBTE SA, 

KOSTI MOJE; ENCYKLOPEDIE PŘÍRODY; NAŠÍ PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM; ŘÍŠE ZVÍŘAT; 

LÉČIVÁ PŘÍRODA; JAK VĚCI PRACUJÍ; PROZKOUMEJ TAJEMSTVÍ TECHNIKY; MALÝ EDISON; 

MULTIMEDIÁLNÍ BIOLÓGIE; MULTIMEDIÁLNA FYZIKA; MULTIMEDIÁLNA CHÉMIA; NEWTON; 

EDISON; LIDSKÉ TĚLO; ČLOVĚK POD DROBNOHLEDEM; ZÁZRAČNÝ ŠKOLSKÝ AUTOBUS; 

BERUŠKA A DOMÁCI ZVÍŘATA atď. Tie z nich, ktoré sú  špeciálne určené pre žiakov mladšieho 

školského veku, sú v slovenskej mutácii a obsahovo korešpondujú s učivom prírodovedy, 

prezentujeme v tabuľke.  
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Tab. 7 Výučbové programy vhodné pre počítačovú podporu prírodovedy 

 
 

Obsahové zameranie programu Použiteľnosť 
v prírodovednej téme 

TS Detský kútik 4 –  Alenka a 
veci okolo nás - Terasoft 
 

- časti ľudského tela, osobná 
hygiena 

- ovocie, zelenina, lesné plody, 
cudzokrajné ovocie 

- domáce, úžitkové, lesné 
a cudzokrajné zvieratá 

Ľudské telo 
Živočíchy 
Rastliny 

TS Detský kútik 5 –  
Martinkove zvieratká - 
Terasoft 

- živočíchy a ich charakteristika Živočíchy 

TS Prírodoveda 1 –  Živočíchy 
a rastliny SR 
(autori tento program 
charakterizujú ako 
encyklopédia)- Terasoft 

- prírodné spoločenstvá  Živočíchy 
Rastliny 

TS Prírodoveda 2 –  Žijú s nami 
- Terasoft 

- živočíchy a rastliny v blízkosti 
človeka  

Živočíchy 
Rastliny 

TS Prírodoveda 3 - Živočíchy a 
rastliny cudzích krajín - 
Terasoft 

- polárne oblasti, tropické dažďové 
lesy, savany, púšte a polopúšte, 
moria a oceány, cudzokrajné 

Živočíchy 
Rastliny 

TS Prírodoveda 4 -  Rastliny 
a huby - Terasoft 
 

- rozmanitosť prírodnín, prírodné 
spoločenstvá, stavba tela rastliny, 
výživa a dýchanie rastlín, rastliny 
jednoročné, dvojročné a trváce, 
kultúrne a plané rastliny, obilniny, 
buriny, jarné byliny, lúčne, vodné a 
záhradné rastliny, liečivé a 
jedovaté rastliny, ihličnaté a 
listnaté stromy a kre, huby a ďalšie 

Rastliny 

TS Prírodoveda 5 – 
Spoznávame našu prírodu - 
Terasoft 

- rastliny, živočíchy, huby, nerasty, 
horniny 

Rastliny  
Živočíchy 
Plynné, kvapalné 
a pevné látky 

TS Prírodoveda 6 – 
Spoznávame živočíchy a 
rastliny (naše aj cudzokrajné)- 
Terasoft 

- rastliny a živočíchy žijúce u nás 
- rastliny žijúce v botanickej záhrade 
- živočíchy žujúce v zoologickej 

záhrade 

Rastliny 
Živočíchy 
 

Planéta Nezabudnutia   Rastliny a huby 
Živočíchy 
Človek 

Preskúmaj tajomstvo planét  - učivo o Zemi, Slnku, hviezdach 
a planétach 

Vesmír 

Domáce zvieratá a ich 
mláďatá - Stiefel 

- domáce zvieratá (obrázky a hlasy 
zvierat, obrázková galéria) 

Živočíchy  

Ovocie a zelenina - Stiefel - rôzne druhy domáceho i 
exotického ovocia a zeleniny 

Rastliny 
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Prírodné spločenstvá - Stiefel - prírodné spoločenstvá – lúka, les, 
močiar, rybník 

Rastliny polí a lúk 

Živá príroda – Stiefel  - rastliny, huby a živočíchy ako 
súčasť prírody, základná stavba ich 
tiel a podmienky nevyhnutné na 
prežitie 

- výskyt rastlín a živočíchov  podľa 
typov prostredia aj nadmorskej 
výšky 

- zoologické a botanické záhrady  

Rastliny 
Živočíchy 

Bezstavovce - Stiefel  - bezstavovcov, vonkajšia a 
vnútorná stavba tela, základné 
telesné funkcie 

- lesné bezstavovce, hlavní 
predstavitelia, ich životné prejavy a 
význam pre les 

- rekordy v ríši bezstavovcov 

Živočíchy 

Triedenie stavovcov – Stiefel  - vybraní zástupcovia stavovcov  Živočíchy 

Astro - Ako funguje vesmír 
 

- vesmír, skúmanie vesmíru  Vesmír 

Ako veci pracujú? BSP 
Multimedia  

- stroje Jednoduché stroje 
Sily 

 

Z  analýzy obsahu programov vyplýva, že najviac obsiahnuté sú témy živočíchov 

a rastlín, takmer vôbec sa neobjavujú témy fyzikálne, pričom práve tie sú pre žiakov 

vzhľadom k rozvoju abstraktného myslenia náročné.  


