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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá využitím informačných a komunikačných technológií vo 

vyučovaní fyziky na špeciálnych základných školách a ich aplikáciou do edukácie mentálne 

postihnutých žiakov s ľahkým stupňom postihnutia. Prezentuje doterajšie poznatky z oblasti 

špecifických psychických procesov u mentálne postihnutých žiakov. Práca predkladá možnosti 

využitia informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní fyziky na špeciálnych 

základných školách. V prieskume sa zaoberá materiálnymi a technickými prostriedkami 

určenými na vyučovanie fyziky v špeciálnych základných školách a hodnotí počítačovú 

gramotnosť učiteľov. 

 

Kľúčové slová 

Fyzika. Žiak s mentálnym postihnutím. Informačné a komunikačné technológie. 

 

Abstract 

The story deals with the use of information and communication technologies in 

teaching physics at special needs primary schools and their application to education of pupils 

with subtle mental disease. It presents up to date piece of knowledge from the scope of 

specific psychological processes of pupils with mental disease. The thesis offers possibilities 

of use of information and communication technologies in teaching physics at special needs 

primary schools. In the survey, it deals with material and technological facilities meant for 

teaching physics at special needs primary schools and it evaluates teachers’ computer 

literacy. 
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VYUČOVANIE FYZIKY NA ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 

„Jedným z kľúčových cieľov edukácie mentálne postihnutých v kontexte komplexnej 

rehabilitácie je jednoznačne príprava mentálne postihnutých na čo najlepšie začlenenie do 

spoločnosti a podpora tohto procesu“ (Vančová a kol., 2010, s. 15). 

V predmete fyzika by mal žiak rozumieť a používať základné pojmy z oblasti 

matematiky a prírodných vied. Chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie 

porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi. Má vytvorené vedomie o ekológii, 

je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie 

(Učebné plány a učebné osnovy pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím, 2006). 

Súhrn poznatkov o prírode a spoločnosti a súhrn kompetencií, zručností, spôsobilostí 

a návykov, ktoré si má žiak s mentálnym postihnutím na hodinách fyziky osvojiť a vedieť ich 

uplatniť v praktickom živote samostatne predstavuje obsah edukácie mentálne postihnutých 

(curriculum). „Teda nielen získavaním poznatkov a informácií o aktuálnom stave prírody 

a životného prostredia človeka, o ekologických trendoch, ale aj všestrannou výchovou žiakov 

k pozitívnemu postoju k sebe a prostrediu“(Grambličková In Vančová a kol. 2010, s. 192) 

Podľa A. Vančovej a kol. (2010) by sa mal obsah edukácie pokrývať v primeranej 

šírke a hĺbke viacerých oblastí a z nich by mali vyplývať potreby indivídua. 

Fyzika umožňuje žiakovi s mentálnym postihnutím (MP) použiť získané vedomosti na 

efektívne riešenie problémov v praxi. Vyučovanie fyziky  má veľký vplyv aj na profesijnú 

orientáciu a budúci život osôb s mentálnym postihnutím. 

 

POTREBA VYUŽÍVANIA INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH 

TECHNOLÓGIÍ NA ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE  

Na edukáciu žiakov s MP má veľký vplyv aj kvalitné materiálne a priestorové 

prostredie, ktoré by na špeciálnych základných školách malo byť zabezpečené. Pri vyučovaní 

fyziky je to fyzikálne laboratórium, alebo odborná učebňa, v ktorých má učiteľ možnosť 

ovplyvniť rozvoj osobnosti množstvom špeciálnych pomôcok. Zároveň môže aj vychovávať – 

špeciálna edukácia totiž zahŕňa aj výchovnú rehabilitáciu a „súhrn takých aktivít 

špeciálnopedagogického charakteru, ktoré sú v konečnom dôsledku zamerané na socializáciu 
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jedinca, spôsobujú pozitívne zmeny v stave vychovanosti a vzdelanosti, tieto podnecujú alebo 

odstraňujú prípadné prekážky pri ich dosahovaní, pričom podporujú terapeutické aktivity 

a majú aj psychoterapeutické poslanie“ (Vašek, Š. 1996).  

Z praxe je známe, že na ŠZŠ chýbajú vhodné pomôcky pre vyučovanie fyziky. 

Nedostatok pomôcok vytvára pre učiteľa problémy v edukácii a musí tak správne reagovať – 

riešiť absenciu pomôcok. Učiteľ môže vhodne nahradiť tieto najnovšími informačnými 

a komunikačnými technológiami (IKT) a to najmä osobnými počítačmi, multimédiami 

a dataprojektormi. O to väčší význam majú v spojení s vyučovaním fyziky na ŠZŠ pre žiakov 

s MP. Môžu prispieť k odstráneniu rutinnej práce. 

Pod IKT rozumieme široký súbor prostriedkov a znalostí používaných na spracúvanie 

a komunikáciu informácií.Termín IKT definovali viacerí autori.Podľa definície Molnára 

a Stoffovej (In Fazekašová, 2005) informačnou a komunikačnou technológiou rozumieme 

programové vybavenie, organizačné usporiadanie, výpočtovú, telekomunikačnú, prenosovú 

a organizačnú techniku, ktorá slúži na spracovávanie informácií. Využitie informačnej 

výpočtovej techniky je pri istom obmedzení prístupné tiež mentálne postihnutým žiakom. 

Počítač je dôležitý prostriedok pri komunikácii. Žiaci špeciálnych základných škôl sú schopní 

využívať aj náročnejšie vyučovacie programy pre samostatné precvičovanie látky a používať 

počítač ako pracovný nástroj (tj. využívať textové editory a čiastočne aj editory grafické) – 

a to predovšetkým v rámci nepovinného predmetu (Valenta, M., Műller, O. 2004). 

Je preto potrebné, aby sa aj v podmienkach ŠZŠ vyučovalo pomocou týchto 

technológií. Na ŠZŠ to je predmet Informatická výchova, ktorý žiakom približuje prácu 

s počítačmi a napomáha tak pri vyučovaní ostatných predmetov.  

Jednou z možností ako spestriť vyučovanie, zvýšiť záujem žiakov o preberané učivo je 

využívať IKT aj pri príprave učiteľa na hodinu fyziky. Avšak, ako uvádza M. Kireš (2001), 

technické vybavenie škôl je iba jednou stránkou uvádzaného problému. Druhá časť problému 

je v nízkej vzdelanosti a zainteresovanosti učiteľov na získavaní poznatkov z oblasti 

využívania informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese. Pri vyučovaní 

fyziky by sa mali v súčasnosti využívať a presadzovať také formy a metódy, ktoré by sa žiaka 

s mentálnym postihnutím snažili aktívne zapojiť do výučby. „Žiak by nemal byť len pasívnym 

prijímateľom hotových poznatkov od učiteľa alebo z kníh, ale na ich získavaní by sa mal sám 

podieľať prostredníctvom vlastnej skúsenosti“ (Ješková, Z. 2001, s. 231). Učiteľ môže stavať 

iba na tých poznatkoch, ktoré majú žiaci dobre osvojené a musí poznať, ktoré zručnosti už pri 

práci s počítačom ovládajú.  
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Počítač umožňuje žiakovi prerušiť prácu podľa vlastnej potreby, dovoľuje sa mu vrátiť 

späť k preberanému učivu, ktorému neporozumel, umožňuje mu možnosť sebakontroly 

a následnej opravy a umožňuje mu tak prežiť pre neho tak potrebný zážitok z úspechu 

a radosti z práce. Stáva sa tak motivujúcim činiteľom pre žiaka a pomocníkom pre učiteľa.  

Počítače poskytujú žiakom pozitívnu spätnú väzbu, radia žiakom pri riešení rôznych 

úloh, opravujú a kontrolujú ich prácu.  

 

DIDAKTICKÉ FUNKCIE A VPLYVY INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH 

TECHNOLÓGIÍ  

Pomocou IKT je možné prispieť k rozvoju a zdokonaleniu prvkov ako sú aktivita, 

tvorivosť a iné.Na základe analýz viacerých pedagógov Dargová (2005) charakterizovala 

aktivitu v edukačnom procese ako zvýšenú činnosť žiaka a to tak na základe vnútorných 

sklonov, spontánnych záujmov, emocionálnych pohnútok alebo životných potrieb, ako aj na 

základe uvedomelého úsilia, ktorého cieľom je osvojiť si príslušné vedomosti, zručnosti, 

návyky a postoje. 

Zelina (In Fazekašová, 2005) charakterizuje tvorivosť ako schopnosť produkovať 

niečo nové a užitočné, čo doteraz neexistovalo. IKT môžu rozvíjať nielen vedomostnú 

úroveň, ale aj tvorivé schopnosti žiakov.  

 Motivačná funkcia, ako súhrn energizujúcich činiteľov, vyvoláva, usmerňuje, udržiava 

a zacieľuje ľudskú aktivitu (Dargová, 2005). Veľkú dávku motivácie so sebou prináša výučba 

s využitím počítača, ktorá dáva možnosť sebarealizačných potrieb žiaka. 

IKT sú prameňom informácií a v procese výučby plnia aj informačnú funkciu. Ďalšou 

funkciou, ktorú IKT plnia je funkcia riadiaca. Podľa Dargovej (tamtiež) ide o riadenie 

cieľavedomej výmeny názorov učiaceho sa s objektom poznávania prostredníctvom série 

príkazov. Podporuje sa tým individuálnosť žiakov. Nesmieme tu však zabúdať na osobitosti 

žiakov s mentálnym postihnutím a ich špecifické psychické procesy. 

 

ŠPECIFIKÁ PSYCHICKÝCH PROCESOV U ĽAHKO MENTÁLNE 

POSTIHNUTÝCH  

 Gregušová (Vančová, A. 2010) považuje za nevyhnutné rozlišovať pri vývine funkcií 

u mentálne postihnutých dominantné nepriaznivé činitele, ako slabá vnímavosť pre nové 

nerozvinuté potreby, nedostatočná aktivita dieťaťa. 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI 
Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika 

 

 
116 

  

U žiakov s MP sa stretávame s problémami pri utváraní predstáv. Učitelia by sa mali 

vyhýbať preto pri vyučovaní fyziky na špeciálnych základných školách myšlienkovým 

experimentom. Na hodinách fyziky by preto učitelia mali vyučovať tak, aby žiaci mohli 

pozorovať konkrétne fyzikálne deje priamo v triede, špeciálnych učebniach alebo v okolí 

školy.  

Žiak s MP môže lepšie porozumieť učivu, ktoré môže vidieť a vyskúšať. Nestačí aby 

sa na vyučovaní fyziky použila učebnica alebo príklady fyzikálnych dejov, o ktorých učiteľ 

rozpráva. U takýchto žiakov sú totiž predstavy neúplné, nejasné, nepresné a chýba im 

obrazotvornosť (Vašek, Š. 1994). 

U žiakov s MP sa prejavuje spomalené tempo zrakového vnímania a potrebujú tak 

dlhšiu dobu na expozíciu podnetu. Podľa výsledkov Verosotskej (In Jakabčic, Požár, 1996) 

žiaci základných škôl rozpoznávajú 95% predloženého materiálu, zatiaľ čo žiaci špeciálnych 

základných škôl len 55% pri rovnakej expozičnej dobe.  

Ďalším špecifikom v oblasti psychických procesov u mentálne postihnutých je 

myslenie. A. Vančová (2005) uvádza, že u mentálne postihnutých žiakov je myslenie 

konkrétno – názorné, zrejmé sú nedostatky v myšlienkových operáciách, najmä v abstrakcii 

a generalizácii. Narušené je aj organizovanie myšlienkovej činnosti.  

K učeniu riešením problému je nutná schopnosť logického myslenia, činnosť, ktorá je 

u mentálne postihnutých osôb väčšinou nedostupná. Vyplýva to z charakteristiky myslenia 

mentálne postihnutých. Žiak skôr spomína ako rozmýšľa, myslenie je nedôsledné, vzhľadom 

ku kolísavej krivke psychickej aktivity, nie je schopný sa kvalitne sústrediť a dostáva sa tak 

ku stereotypu (Valenta, M., Műller, O. 2004). 

U  žiakov s MP je utváranie pojmov pomalé a chybné. Pri vyučovaní fyziky by bolo 

najvhodnejšie používať metódy viacnásobného opakovania, aby si žiaci osvojili konkrétne 

fyzikálne javy, fyzikálne jednotky, a aby tieto vedeli pomenovať a správne priradiť.  

Špecifickým psychickým procesom u žiakov s MP je aj pozornosť. Ide o schopnosť 

sústrediť celú psychickú činnosť na niečo určité, pri súčasnom vylúčení pôsobenia ostatných 

podnetov (Jakabčic, I., Požár, L. 1996). U osôb s MP je nestála, prelietavá, krátkodobá, 

zúžená, v rozsahu 15 až 20 minút (Vančová, A. 2005). 

 Úroveň pamäte žiakov s MP nedosahuje úroveň pamäte normálnych žiakov. 

Zaostávanie je výraznejšie v oblasti logickej pamäti, na rozdiel od mechanickej pamäti 

(Jakabčic, I., Požár L. 1996). I. Jakabčic a L. Požár (tamtiež)uvádzajú, že činnosť žiaka s MP 

je charakterizovaná radom osobitostí, ktoré vedú k neadekvátnym postupom v osvojovaní si 

úlohy. V priebehu fázy vštepovania do pamäti si volí nevhodné postupy a nevie si dať do 
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súvisu priebežný a konečný výsledok. Vštepovanie do pamäti závisí od toho, či existujú 

medzi jednotlivými informáciami vzťahy. U žiakov s MP je narušená schopnosť začleniť 

nové jednotky do existujúceho systému poznatkov. Zapamätané množstvo informácií má 

problém využiť pri riešenej úlohe a nakoniec aj pri interpretácii poznatkov dochádza 

k porušeniu potrebnej informácie.  

 

MOŽNOSTI VYUŽITIA IKT VO VYUČOVANÍ FYZIKY NA ŠPECIÁLNYCH 

ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH  

Fyzika by pre žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím mala byť ľahko zapamätateľná 

tak, aby ju vedel využiť v ďalšej príprave na povolanie i v praxi.Toto všetko možno dosiahnuť 

s využitím IKT, ktoré pomáhajú žiakom s mentálnym postihnutím pri vytváraní lepšej 

predstavy o skúmanom fyzikálnom jave.  

 IKT môžu pomáhať pri sprehľadňovaní a triedení naučených poznatkov 

prostredníctvom hry, ktorá pomáha k efektívnemu učeniu sa žiakov s mentálnym postihnutím. 

Vzdelávanie žiakov s MP za pomoci IKT treba riadiť, aby bolo efektné. Treba tiež prihliadať 

na počítačové schopnosti žiakov.Prax ukazuje, že pri nedostatku počítačov v učebni dochádza 

na hodine k hádkam medzi žiakmi, ktorý z nich bude na počítači pracovať. Žiaci, ktorí 

nemajú možnosť na hodine pracovať s počítačom , strácajú záujem o preberané učivo.  

 Pri vyučovaní fyziky poskytuje učiteľom jedinečný zdroj informácií internet. Na to 

aby sa internet efektívne mohol využívať potrebujeme multimediálny hypertextový systém – 

www. Vhodné pre vyučovanie žiakov s mentálnym postihnutím sú aj prezentácie. Ide 

o vytváranie obrázkových a textových súborov (Burgerová, J. 2005) V programe môžeme 

jednoducho upravovať text, obrázky, pozadie a audiovizuálnu stránku prezentácie. Do 

prezentácie vkladať rôzne artclipy a animácie, ktoré sme si vytvorili sami. Podľa J. 

Burgerovej (tamtiež) je však nutné, aby sa pri tvorbe prezentácie dodržala veľkosť písma, 

kvôli čitateľnosti. Môžeme nimi zaujať žiakov rôznymi zvukovými a kreslenými efektmi. 

 Ďalším prvkom, ktorý možno využiť pri vyučovaní na ŠZŠ sú multimédiá. 

Multimédium zahŕňa viaceré technológie, ktoré umožňujú, aby vizuálne a audio média boli 

kombinované za účelom komunikácie novými spôsobmi (Cimermanová, I. 2005) Text je 

obohatený zvukom, obrázkami a animáciami, čo je príťažlivé a vyučovanie sa tak stáva hrou.  

Medzi málo známe a využívané prvky vo vyučovaní fyziky na ŠZŠ patria applety. 

Jawa applety umožňujú učiteľovi vytvárať nové typy fyzikálnych úloh a učebných textov so 

simuláciami a môžu sa v nich meniť vstupné údaje Vzniká tak interaktívny učebný materiál. 
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Applety sú vo forme animácií, ktoré sa dajú jednoducho ovládať myšou alebo klávesnicou, 

ktorou meníme vstupné údaje. 

Ako uvádza K. Šterbáková (1996), animácie fyzikálnych javov na rozdiel od bežných 

statických obrázkov sú dynamické, žiak môže sledovať vývoj daného fyzikálneho javu. Žiaci 

s MP môžu meniť parametre a jednotky pri jednotlivých fyzikálnych dejoch a vidieť vplyv 

týchto zmien na výsledný jav. Applet môže vhodne nahradiť absenciu fyzikálneho laboratória 

pri riešení laboratórnej úlohy.IKT do vyučovania fyziky tak môžu vniesť zaujímavú formu 

pre žiakov s MP. 

 

PRIESKUM MATERIÁLNEHO, TECHNICKÉHO A PRIESTOROVÉHO 

ZABEZPEČENIA VYUČOVANIA FYZIKY NA ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH 

ŠKOLÁCH  

V predchádzajúcich častiach sme sa bližšie oboznámili s pojmami a problémami 

týkajúcimi sa vzdelávania fyziky na špeciálnych základných školách, psychických procesov 

u žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných vo variante A, najnovšími možnosťami 

využívania IKT. Na základe týchto skutočností, poznatkov z praxe a po predchádzajúcom 

štúdiu tejto problematiky sme pristúpili k stanoveniu problému prieskumu, ktorý sme 

formulovali nasledovne: Aké je materiálne, technické a priestorové zabezpečenie špeciálnych 

základných škôl v Košickom a Prešovskom kraji? Sú vedomosti psychopédov pri práci s IKT 

dostatočné?  

Hlavným cieľom prieskumu bolo zistenie kvality personálneho, materiálneho, 

technického a priestorového zabezpečenia školy. Z tohto cieľa sa určili ďalšie konkrétnejšie 

ciele: 

1. Zistiť personálne zloženie ŠZŠ. 

2. Zistiť využívanie moderných IKT na ŠZŠ. 

3. Zistiť informačnú gramotnosť učiteľov na ŠZŠ. 

4. Zistiť dostatok edukačných multimédií a internetových stránok na vyučovanie 

fyziky na ŠZŠ. 

Zber dotazníkov sa uskutočnil dvoma spôsobmi, a to elektronicky, kde sa na špeciálne 

základné školy odoslal e-mail s internetovou adresou, na ktorej mali učitelia fyziky online 

vyplniť dotazník. Druhý spôsob zberu dotazníkov bol osobný zber na ŠZŠ, kde učitelia fyziky 

anonymne vyplnili dotazník.  
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Hlavným cieľom bolo získať čo najviac informácií o danej problematike a zmapovať 

tak kvantitu a kvalitu personálneho, priestorového, materiálneho a technického zabezpečenia 

vyučovania fyziky a počítačovú gramotnosť učiteľov fyziky na ŠZŠ v Prešovskom 

a Košickom kraji a porovnať ju s tvrdeniami iných autorov. 

Na získavanie údajov sme zostavili neštandardizovaný dotazník pre učiteľov fyziky na 

ŠZŠ. Dotazník podľa druhu získaných informácií pozostával z troch častí. V prvej časti sme 

zisťovali demografické údaje učiteľov. V druhej časti sme otázky zamerali na zistenie 

kvalitatívneho a kvantitatívneho personálneho, priestorového, materiálneho a technického 

zabezpečenia vyučovania fyziky na ŠZŠ. Posledná časť obsahovala otázky, pomocou ktorých 

sme sa snažili zistiť informačnú gramotnosť učiteľov fyziky na ŠZŠ. 

Údaje sme zbierali od učiteľov fyziky, ktorí vyučovali fyziku v 7., 8. a 9. ročníku ŠZŠ. 

Dotazník pozostával zo 17 otázok. Osem z nich bolo uzavretých, respondenti mohli 

označiť iba uvedené odpovede. Šesť údajov sme získali pomocou polouzavretých otázok, ak 

si respondenti nevybrali z daných možností, mohli odpovedať vlastnými slovami. Tri údaje 

sme zisťovali pomocou otvorených otázok, respondenti mali uviesť vlastné skúsenosti 

z praxe, požiadavky alebo názory pri vyučovaní fyziky na ŠZŠ. 

Na dotazník odpovedalo 36 respondentov. Keďže na dotazník mohli odpovedať 

respondenti aj elektronicky, nevedeli sme zistiť návratnosť dotazníkov. Desať dotazníkov sme 

získali pri osobnom zbere. Zvyšných 26 respondentov odpovedalo na dotazník elektronickou 

formou, kde po vyplnení ho odoslali a výsledky sa automaticky zaznamenali do tabuľky. 

Z Košického kraja sme získali 16 vyplnených dotazníkov. Z tohto množstva bolo 12 

žien a 4 muži. V Prešovskom kraji odpovedalo 12 mužov a 8 žien.  

Priemerný vek všetkých respondentov bol 41,78 rokov. Priemerný vek učiteľov 

v Košickom kraji bol 39, 81 rokov, pričom najväčšie zastúpenie bolo v kategórii od 24 do 30 

rokov. V Prešovskom kraji bol priemerný vek učiteľov 43,75 rokov. Najväčšiu skupinu tvorili 

učitelia v kategórii od 24 do 30 rokov a od 56 do 60 rokov, v oboch skupinách zhodne. 

Z demografických údajov sme tiež zistili, že v Košickom kraji malo polovica 

vyučujúcich ukončené magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky, dvaja respondenti má 

ukončené rozširujúce štúdium pedagogiky mentálne postihnutých a šesť pedagógov ukončilo 

štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (fyziku 1 učiteľ), ekonomických, 

poľnohospodárskych či veterinárnych univerzít(1 respondent). Zo všetkých respondentov, 

ktorí vyučovali fyziku na ŠZŠ v Prešovskom kraji bolo 8 respondentov, ktorí ukončili 

magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky a jedenásť, ktorí ukončili rozširujúce štúdium 

pedagogiky mentálne postihnutých. Výsledky sú uvedené v Obr. 1 A). V Košickom kraji tak 
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jedenásť a v Prešovskom kraji všetci učitelia boli kvalifikovaní. Ďalšou skupinou otázok 

v dotazníku sme sa snažili zmapovať, v akom rozsahu a kvalite je materiálne, technické 

a priestorové zabezpečenie výučby fyziky na ŠZŠ. Snažili sme sa od pedagógov zistiť, aké 

materiálne a technické didaktické prostriedky využívajú pri vyučovaní fyziky a či do 

vyučovania zapájajú aj prácu s IKT, v akých priestoroch výučba prebieha a čo pri vyučovaní 

fyziky učiteľom najviac chýba. V týchto otázkach sme sa zamerali hlavne na využívanie 

najnovších IKT, ako sú počítače, dataprojektory, interaktívne tabule, multimédiá, softvéry či 

internetové stránky.  

Z odpovedí na tieto otázky vyplynulo, že vyučovanie fyziky najviac prebieha v triede, 

uviedli to až 26 pedagógov. V počítačovej učebni realizuje výučbu fyziky 13 učiteľov, vo 

fyzikálnom laboratóriu a v špeciálnej učebni realizujú výučbu iba dvaja učitelia. Na záver 

môžeme uviesť, že fyzikálne laboratórium majú iba dve ŠZŠ. Podľa Grambličkovej (In 

Vančová, A. 2010) k najbežnejším formám vyučovania v prírodovedných predmetoch patrí 

 
Obr. 1 Personálne a priestorové zabezpečenie na špeciálnych základných školách 

 
 

vyučovanie v triede, na školskom pozemku, v dielni, v špeciálnej učebni, hodina laboratórnej 

práce a vychádzka. Podľa tvrdenia Grambličkovej (In Vančová, A. 2010) učitelia na ŠZŠ 

využívajú besedu s odborníkom pomerne zriedka. Podľa výsledkov prieskumu v Košickom 

a Prešovskom kraji však učitelia vôbec nevyužívali besedu s odborníkom. Na hodinách fyziky 

využíva počítač (Obr. 2 A) 24 pedagógov, vo vzťahuk predchádzajúcej otázke tak vyplýva, že 

síce 8 pedagógov vyučuje fyziku v počítačovej učebni, ale iba piati z nich na hodinách 

využíva aj počítače. Môžeme teda vyvodiť záver, že pri vyučovaní fyziky sa počítače 

nevyužívajú dostatočne. Tak isto pri otázke o využívaní internetu na hodinách fyziky 

odpovedalo 24 pedagógov kladne, z čoho vyplýva, že pedagógovia, ktorí pracujú na hodinách 

fyziky s počítačom, využívajú aj internet. Pri porovnaní v Košickom a Prešovskom kraji 
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využívalo pri výučbe počítače a internet sedem pedagógov. Pri týchto výsledkoch môžeme iba 

súhlasiť s tvrdením M. Kireša (2001), ktorý vidí problém v slabých vedomostiach 

a zainteresovanosti učiteľov na získavaní poznatkov z oblasti využívania IKT vo vyučovacom 

procese.  

 
Obr. 2 Využívanie počítačov a programov a IKT na hodinách fyziky učiteľmi na ŠZŠ 

 
 

V ďalšej otázke sme zisťovali frekvenciu využívania IKT. Učitelia mali označiť na 

stupnici od 1 (najviac) do 5 (najmenej), ako často využívajú IKT na hodinách fyziky. Zo 

získaných údajov sme vypočítali aritmetický priemer. Pri vyučovaní tohto predmetu učitelia 

najviac využívajú v Košickom kraji rádiomagnetofón (1,1), televíziu (1,6) a interaktívnu 

tabuľu (1,8). V Prešovskom kraji označili učitelia ako najviac využívané IKT: 

rádiomagnetofón (1,9), televízia (1,9) a multimédiálne CD a DVD (2,9). Učitelia tak iba 

v dvoch prípadoch využívajú najmodernejšie IKT a to interaktívnu tabuľu a CD a DVD. 

V dnešnej dobe už nepovažujeme za moderné využívať pri žiakoch s MP rádiomagnetofón, 

jeho efektívne využitie vidíme skôr v tyflopedickej oblasti. Opodstatnené využívanie televízie 

dokumentuje aj P. Bohony (2005) v období, keď sa vo vysielaní zaradzovali tzv. Televízne 

vysielania pre školy, ktoré ale mali pevný vysielací čas. V súčasnosti však televíziu môžeme 

využiť iba s použitím videorekordéra, čo je už zastaraný technický prostriedok alebo DVD 

prehrávač. Ako najmenej využívané IKT učitelia označili internet (3,45) a počítač (2,9). Toto 

zistenie môžeme vysvetliť vyššou cenou týchto moderných IKT, a teda nie dostatočným 

zabezpečením na ŠZŠ, čo môže dokazovať, že učitelia sa nie stále dostanú k využitiu počítača 

a internetu, pretože sa využívajú aj v iných predmetoch a nedá sa tak uspokojiť dopyt po 

vyučovaní pomocou týchto IKT aj keď učitelia uviedli, že majú veľký záujem o ich využitie.  

U pedagógov sme zisťovali ich informačnú gramotnosť (Obr. 2 B) tak, že mali 

ohodnotiť svoje znalosti pri práci s počítačom a to na stupnici od 1 do 5 (1-neovládam, 2-skôr 

neovládam, 3-ovládam základy, 4-ovládam na vyššej úrovni, 5-ovládam na profesionálnej 
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úrovni), pričom podstatné pre prieskum bolo ovládanie základov, ovládanie na vyššej 

a profesionálnej úrovni. 

Polovica opýtaných pedagógov si myslí, že ovláda prácu s textovými editormi a 

tabuľkovými procesormi. Šesť učiteľov označilo možnosť, že ovláda prácu  pri vytváraní 

a používaní prezentácií. Prácu s internetom (odosielanie e-mailov, vyhľadávanie a surfovanie 

na internete) ovláda na základnej úrovni štrnásť učiteľov, uverejňovať materiály na internete 

a teda internet na vyššej úrovni ovláda šesť a internet na profesionálnej úrovni ovláda traja 

vyučujúcich fyziku. Na základe uvedených výsledkov základy práce s internetom ovláda 

šestnásť, základy práce s textovými editormi a tabuľkovými procesormi ovláda dvanásť, 

vytvárať a používať prezentácie vo vyučovaní fyziky vie päť a pracovať s interaktívnou 

tabuľou vie štyria učitelia na ŠZŠ. Tu môžeme tvrdiť, že učitelia, ktorí neovládajú prácu 

s IKT, by sa mali zúčastňovať na školeniach alebo kurzoch práce s IKT. 

Zaujímavým zistením je, že keď applety plnia funkciu názornosti a žiak sám môže 

sledovať po práci s nimi zmeny vo fyzikálnych dejoch (Šterbáková, K. 1996) využíva ich iba 

osem pedagógov, šestnásť pedagógov applety vôbec nepozná a dvanásť učiteľov applety 

nevyužíva. Na základe týchto výsledkov týkajúcich sa informačnej gramotnosti učiteľov 

môžeme čiastočne súhlasiť s konštatovaním M. Kireša (2001), že ďalšie vzdelávanie učiteľov 

sa musí stať prirodzenou súčasťou ich prípravy na vyučovací proces, keďže problém vidí 

v nízkej vzdelanosti učiteľov v oblasti IKT. 

Napriek vyššie uvedeným zisteniam absolvovalo 28 učiteľov predmet informačné 

a komunikačné technológie alebo predmet jemu podobný počas vysokoškolského štúdia. Túto 

časť tvorili pedagógovia, ktorí boli vo vekovej kategórii od 24 do 40 rokov.  

Za najväčší nedostatok pri vyučovaní fyziky učitelia považujú slabé materiálne 

a technické zabezpečenie, t. j. didaktické pomôcky a techniku, uviedlo to až 15 respondentov. 

Na ŠZŠ ďalej chýbajú učiteľom odborné učebne, fyzikálne laboratóriá alebo špeciálne učebne 

(9 respondentov), kde by bol aj dostatočný počet pomôcok určených na vyučovanie fyziky. 

Podľa siedmych učiteľov chýba na ŠZŠ odborná literatúra a päť uviedlo, že im chýbajú pri 

vyučovaní fyziky učebnice pre žiakov s MP. V 21. storočí dokonca jedna ŠZŠ nemá 

pripojenie na internet v počítačových učebniach. M. Kireš (2001) považuje technické 

vybavenie škôl za jednu stránku problému a školské podmienky s nedostatočným 

materiálnym a technickým vybavením stavajú učiteľa do veľmi nelichotivej situácie. 

Pri zisťovaní v akých priestoroch a s ktorými didaktickými pomôckami by učitelia  

najradšej pracovali pri vyučovaní fyziky na ŠZŠ, uviedli: fyzikálne laboratóriá, materiál na 

realizáciu pokusov kvôli názornosti, interaktívne tabule a pripojenie na internet, internetové 
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stránky s rôznymi animáciami fyzikálnych pokusov a multimediálne CD alebo DVD 

s fyzikálnymi hrami, obrázkami a pokusmi.  

 

ZHRNUTIE A ODPORÚČANIA PRE PRAX 

Na základe získaných výsledkov môžeme uviesť odporúčania pre prax. Pre 

pedagógov, ktorí neovládajú základy práce na počítači a iných IKT, usporiadať na ŠZŠ 

školenia resp. kurzy základov práce na  IKT, napr. v rámci predmetových komisií 

prírodovedných predmetov. 

Vytvárať nové priestory alebo meniť staré priestory na počítačovú učebňu alebo 

fyzikálne laboratórium v priestoroch školy je finančne veľmi náročné. Výhodné pre školy by  

mohlo byť zabezpečenie aspoň jedného počítača a dataprojektora.  

Na základe požiadavky resp. nedostatku internetových stránok venovaných 

vyučovaniu fyziky, sme vytvorili ako prvý na Slovensku internetovú stránku 

www.fyzika.estranky.sk, ktorá sa zaoberá vyučovaním fyziky na ŠZŠ pre žiakov s MP. 

Cieľom bolo vytvoriť internetovú stránku s obsahom, ktorý by sa mohol využiť vo vyučovaní 

fyziky na ŠZŠ s použitím moderných IKT (počítače, dataprojektory). Obsahovať bude videá, 

na ktorých žiaci môžu pozorovať pokusy alebo fyzikálne deje a vlastnosti, applety, články 

o vplyve fyziky na výber budúceho povolania žiakov a prezentácie, ktoré si učitelia budú 

môcť stiahnuť a využiť na vyučovaní fyziky. Stránka je rozdelená do ročníkov, v ktorých sa 

postupne budú pridávať animácie, videá, prezentácie, články atď. 

Realizovaním prieskumu sme sa snažili zmapovať  materiálne, technické a priestorové 

zabezpečenie pri vyučovaní fyziky. Podľa Gregušovej a Patassyovej (In Lopúchová, J. 2009) 

rozvoj operačných systémov rozširuje možnosti praktického využitia počítačov aj ľuďom 

s postihnutím, narušením a zdravotným oslabením. Výsledky ich prieskumu využívania 

programov pre bežnú mládež, ktoré by však mohli v modifikáciách využívať aj deti a mládež 

s postihnutím, však ukazujú na nedostatočné používanie. 

Zo získaných údajov prieskumu v Košickom a Prešovskom kraji sa aj tu potvrdilo, že 

učitelia nevyužívajú dostatočne vo vyučovaní fyziky informačné a komunikačné technológie, 

čo môže byť zapríčinené nedostatkom technického zabezpečenia na školách kvôli vysokej 

cene IKT, ďalej nedostatkom vhodného materiálu na internete, alebo nedostatočnými 

znalosťami učiteľov pri práci s počítačmi a IKT a nakoniec aj finančnými prostriedkami, 

ktorými školy disponujú.  
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