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SMART WIRING IN THE HOME 

INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE V DOMÁCNOSTI 

Tomáš Ungr, Pavel Moc 

Abstract 

This article deals with the comparison of classic wiring and smart wiring in the home. 
We will describe the classic electrical installation and focus on its advantages and 
disadvantages. In the case of intelligent wiring, we will look at its principle. We will 
compare partial and complex intelligent wiring. We will also not forget the advantages 
and disadvantages of this modern technology. The aim of this article is to compare 
manufacturers of intelligent wiring and also to describe why the Loxone company won. 

Key words: wiring, classic wiring, intelligent wiring, home wiring, wiring comparison, 
manufacturers, technology 

Abstrakt 

Tento článek se zabývá srovnáním klasické elektroinstalace a inteligentní 
elektroinstalace v domácnosti. Popíšeme si klasickou elektroinstalaci a zaměříme se 
na její výhody a nevýhody. U inteligentní elektroinstalace se podíváme na její princip. 
Srovnáme si částečnou a komplexní inteligentní elektroinstalaci. Také 
nezapomeneme na výhody a nevýhody této moderní technologie. Cílem tohoto článku 
je srovnání výrobců inteligentní elektroinstalace a také popis, proč vyhrála právě firma 
Loxone. 

Klíčová slova: elektroinstalace, klasická elektroinstalace, inteligentní elektroinstalace, 
domovní elektroinstalace, porovnání elektroinstalací, výrobci, technologie 

ÚVOD 

V první části tohoto článku se podíváme na představení klasické elektroinstalace, tak 
jak ji většina nás dobře zná. Závěrem této kapitoly si popíšeme výhody, či nevýhody 
této elektroinstalace. 

Ve druhé kapitole článku se zaměříme na již samotnou inteligentní elektroinstalaci. 
Podíváme se na částečné a komplexní provedení této technologie. Také 
nezapomeneme zmínit výhody a nevýhody instalace. 

V poslední, třetí kapitole, se podíváme na cíl článku, kterým je srovnání technologií 
inteligentní elektroinstalace na českém trhu. Poté následuje okomentování vybraného 
zástupce, proč zrovna vyhrál on. 

 

1 KLASICKÁ ELEKTROINSTALACE 

Klasická elektroinstalace v budovách je tvořena dvěma základními okruhy, a to 
okruhem světelným a zásuvkovým. Tyto okruhy jsou napájeny pouze silovými kabely, 
které mohou být uložené ve zdi, podlaze, či v různých žlabech a lištách 
namontovaných na stěně (Kunc, 2010, s. 15). Samotné ovládání okruhů není nikterak 
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složité, v podstatě se setkáme pouze se dvěma stavy. Stav zapnuto, kdy obvodem 
prochází elektrický proud a napájí náš spotřebič, či stavem vypnuto, kdy proud 
obvodem neprochází.  

Pokud bychom potřebovali, aby spotřebič nějak komunikoval s elektroinstalací, tak je 
potřeba použít nové kabelové vedení, které by tuto informaci přeneslo. Abychom si to 
vysvětlili na nějakém příkladu, tak můžeme například na principu vytápění elektrickým 
kotlem. U vytápění místnosti, či celé budovy, je potřeba, aby vytápěcí zařízení 
zjišťovalo teplotu v daném místě. Toto provedení se řeší například termostatem. 
Termostat je regulátor, který neustále porovnává skutečnou a požadovanou hodnotu 
V našem případě teplotu. Pokud se skutečná teplota místnosti od požadované liší, tak 
termostat dá pokyn kotli, aby zapnul či vypnul. Tuto problematiku nevyřešíme nijak 
jinak, než propojením termostatu a elektrického kotle pomocí vodiče. Ovšem, na trhu 
můžeme setkat s termostaty a vytápěcími zařízeními, které fungují na principu 
bezdrátové komunikace V tomto případě bychom mohli polemizovat o tom, zda se 
jedná o klasické, či inteligentní řešení vytápění. 

1.1 VÝHODY A NEVÝHODY KLASICKÉ ELEKTROINSTALACE 

Pokud se podíváme na hlavní výhodu klasické elektroinstalace, tak je to její cena. 
Samotná cena je právě jedním z primárních důvodu, proč zákazníci vybírají radši 
klasickou elektroinstalaci než tu inteligentní. Samozřejmě, že se cena odvíjí podle 
jednotlivých požadavků uživatele, ale pokud budeme chtít za elektroinstalaci utratit co 
nejméně peněz, tak je pro nás klasická varianta přijatelnější. Další výhodu je samotná 
instalace, která bývá jednoduchá a za posledních pár let se moc nezměnila. Tato 
výhoda navazuje na fakt, že klasickou elektroinstalaci svede každá firma, či elektrikář 
zabývající tímto tématem. Mezi další výhody patří její spolehlivost, dlouhá životnost 
a také, že je skoro bezúdržbová.  

Mezi nevýhody klasické elektroinstalace můžeme zařadit mnoho aspektů. Mezi ty 
nejzásadnější patří ten, že ji těžko můžeme automatizovat V určité míře dokážeme 
automatizaci zařídit. Například použitím různých relátek, čidel atd. Ovšem nikdy 
nebude klasická elektroinstalace pro uživatele tak komfortní, jako je právě ta 
inteligentní. Další nevýhodou tohoto typu instalace je velký zásah do budovy, ať už se 
jedná o drážky ve zdi kvůli vodičům, či například spínačům umístěných na zdi. Je velmi 
důležité si před samotnou elektroinstalací promyslet, kde budou jednotlivé spotřebiče 
a spínače. Například pokud bychom se rozhodli, že chceme do stávající instalace 
přidat ještě jeden spínač, třeba na druhém konci místnosti, tak nás bude čekat zásah 
do zdiva a vytvoření nového elektrického vedení. Jednu z dalších nevýhod jsme si 
popsali již výše, a to neestetičnost seřazení spínačů u větších místností. 

2 INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE 

S inteligentní elektroinstalací se můžeme v dnešní době setkat v průmyslových 
areálech, ale i častěji v rodinných domech či bytech. Příčinou toho, že se setkáváme 
s tímto tématem více, je především to, že rostou požadavky na komfort a ekonomické 
chování budov. Vznikají takzvaně různé chytré domy, které tento typ elektroinstalace 
využívají (Garlík, 2014, s. 2). Nejedná se pouze o světelné či zásuvkové okruhy, které 
známe z klasické elektroinstalace. Ta inteligentní se vyznačuje tím, že dokáže 
efektivně propojit celý dům. Ať se jedná o již zmiňované zásuvkové a světelné okruhy, 
ale například i pokročilejší funkce domu. Mezi ty pokročilejší funkce můžeme zařadit 
například zabezpečení domu, ovládání rolet a markýz, vytápění či dokonce nějaká 
forma audia. Úkolem chytré elektroinstalace je propojení všech těchto funkcí tak, aby 
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pro uživatele bylo ovládání komfortní, jednoduché a bylo možno řídit některé úkony na 
dálku.  

Tento názor týkající se rozšíření inteligentní elektroinstalace potvrzuje ve své knize 
i pan Smola (2011, s. 263): „Z hlediska uživatelského komfortu a možnosti 
integrovaného ovládání jednotlivých systémů domu bude vzrůstat počet uživatelů 
inteligentní elektroinstalace. Zároveň se bude rozšiřovat s klesající cenou dostupnost 
systému i pro menší rodinné domy. Systém zahrnuje regulaci žaluzií, osvětlení, topení, 
ventilace, bazénu, sauny, zabezpečení stavby, ovládání žaluzií, ozvučení, 
závlahového systému. Umožňuje lokální i dálkový přístup pomocí telefonu, nebo 
internetového rozhraní, rovněž vizualizaci s možností vytvářet časové programy 
a scény.“ 

2.1 ČÁSTEČNÁ INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE 

Jako částečnou inteligentní elektroinstalaci můžeme označit klasickou instalaci, která 
je doplněná o různá zařízení s chytrými funkcemi. Tato možnost slouží pro 
domácnosti, kde je instalovaná klasická elektroinstalace.  

Pokud bychom se rozhodli, že chceme náš dům či byt komplexně upgradovat na 
chytrou variantu instalace, tak se neobejdeme bez stavebních zásahů do budovy. 
Dalším hlediskem je také fakt, že tento druh předělání je finančně nákladný. Výrobci 
jsou si vědomi těchto skutečností, proto se v dnešní době můžeme setkat častěji 
s takzvanými chytrým neboli smart zařízeními.  

Tyto smart zařízení se instalují do již existující klasické instalace V podstatě je to 
soubor spotřebičů, které dokážou mezi sebou komunikovat, mohou fungovat 
bezdrátově a také často je můžeme ovládat pomocí aplikace v telefonu, či pomocí 
internetového prostředí. Těchto zařízeních najdeme na trhu spousty 

2.2 KOMPLEXNÍ INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE 

V této části článku se podíváme na komplexní řešení inteligentní elektroinstalace. 
Komplexní elektroinstalace se od té částečné liší tím, že zde nepřizpůsobujeme 
původní elektroinstalaci, ale vytváříme novou. Ta je čistě založena na inteligentních 
aspektech. Toto řešení se nejčastěji využívá u novostaveb, kdy nás zásah do budovy 
týkající se elektroinstalace teprve čeká. Tento typ instalace je v poslední době hojně 
doporučován i architekty, protože dokáže snížit energetickou náročnost samotné 
budovy. Vznikají pak takzvaně chytré domy, nebo také domy označované jako pasivní. 
Počet výrobců, kteří se zabývají výrobou a samotnou instalací této elektroinstalace 
neustále roste. Každou chvílí se objeví nový výrobce, který nabízí nové, lepší 
a komplexnější řešení. Níže se podíváme na srovnání těch největších firem, které se 
inteligentní elektroinstalací zabývají. 

2.3 VÝHODY A NEVÝHODY INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE 

Prvně začneme výhodami inteligentní elektroinstalace, protože těch je dle našeho 
úsudku více než těch záporných. Hlavní výhodou tohoto typu instalace je samotná 
myšlenka propojení veškerých elektrotechnických systémů v domácnosti. Díky této 
možnosti se nám obsluha zařízení stává komfortnější. Většinu inteligentních 
elektroinstalacích můžeme ovládat bezdrátově, a dokonce i spravovat budovu na 
dálku pomocí internetové technologie. To především oceníme v moment, když nejsme 
v budově, ale chceme si zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Popřípadě můžeme na 
dálku dát povel systému, aby provedl nějaký úkon. Například zapnul vytápění, nebo 
zastínil budovu. Navíc možnost bezdrátového ovládání oceníme, když budeme, 
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jakkoliv zdravotně indisponováni. Další významným pozitivem je fakt, že inteligentní 
elektroinstalace dokáže šetřit náklady na elektrickou energii, či náklady na vytápění. 
Zde můžeme elektrickou energii ušetřit pomocí stmívaných světel a úsporných 
spotřebičů. Náklady na vytápění zase dokážeme ušetřit vhodným propojením stínění 
domu a výtopného systému. Mezi další klady patří například možnost ovládání 
ovládacích obvodu pomocí nízkého napětí. Obvody nejsou tak zatěžované a snižuje 
se zde riziko úrazu elektrickým napětím. Samotná instalace, například spínačů na 
stěnu, bývá elegantnější a často se spokojíme s menším počtem, než je to u klasické 
elektroinstalace. Rozšíření inteligentní elektroinstalace bývá často snadné bez větších 
zásahů do budovy. Kladných aspektů o inteligentní elektroinstalaci bychom našli 
mnoho. Výše byly popsány ty nejdůležitější a nejvíce uváděné.  

Hlavním negativem, pro který zákazníci odpouštějí od inteligentní elektroinstalace je 
její výsledná cena. Ta se může často vyšplhat až na několika násobek oproti té 
klasické. Dalším negativem je konstrukce různých akčních členů této instalace. Ty 
bývají tvořeny především malými elektronickými součástkami, kde může dojít k jejich 
poruše. Samotná oprava může být poté dražší oproti klasické elektroinstalaci, kde se 
s elektronikou tak často nesetkáme. Jako negativum můžeme také brát fakt, že oproti 
klasické elektroinstalaci se zde nespokojíme s malou rozvodnou skříní. Většina 
akčních členů se umisťuje do rozvodné skříně k jistícím prvkům, tudíž můžeme 
vydedukovat, že rozvaděč bude potřeba větší. Jako další negativum můžeme 
považovat složitost programování systému. Jednoduché úkony by dokázal zvládnout 
skoro každý. Pokud budeme chtít naprogramovat nějaké složitější úkony, tak si 
myslíme, že to pro laika nebude vhodné. To ovšem můžeme tvrdit i u klasické 
elektroinstalace.  

Můžeme říci, že inteligentní elektroinstalace nebude vhodná volba pro každého 
uživatele. Ať se výrobci snaží, aby ovládání bylo co nejjednodušší a nejpohodlnější, 
tak například pro starší lidi to může být komplikovanější. Navíc v budovách existují 
místnosti, kde by byla inteligentní elektroinstalace zbytečná, nebo nákladnější oproti 
té klasické. Například místnost, kde je pouze umístěné WC. Tam se často setkáme 
pouze se světlem, malým umyvadlem a odvětráváním. Jako další místnost můžeme 
uvést místnost pro uložení potravin. Zde se setkáme většinou pouze s osvětlením. 
Samotné rozhodnutí pak záleží na zákazníkovi, zda chce některé místnosti vynechat, 
či nikoliv. 
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3 ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIÍ NA ČESKÉM TRHU 

Zhodnocení technologií na českém trhu si názorně ukážeme na tabulce, která 
je umístěna pod tímto textem. Jelikož se v oboru elektrotechniky pohybuji již řadu let, 
tak je mé zhodnocení subjektivní. Do vyhodnocení byly vybrány technologie od firem 
ABB, NIKO, ELKO EP a Loxone. Zhodnocení jednotlivých kritérií bude uvedeno 
pomocí škály od 1 do 5. Kdy 1 bod je nejhorší hodnocení a 5 bodů nejlepší hodnocení. 

Tabulka 1  Zhodnocení technologií na českém trhu 

Tabulka 1  Zhodnocení technologií na českém trhu 

 

Jak je z tabulky výše patrné, tak nejlépe splňuje daná kritéria firma Loxone. 
Odůvodnění, proč tomu tak je, si popíšeme v následující části této článku. 

3.1 PROČ LOXONE? 

Loxone je dle naše subjektivního názoru firmou, která inteligentní elektroinstalaci 
vytváří opravdu dobře. Když se zaměříme na jednotlivá hodnotící kritéria, tak Loxone 
měla lepší, nebo minimálně stejné hodnocení jako konkurenční firmy. 

Začneme složitostí instalace, která je u této vybrané firmy opravdu nízká. Jako 
u ostatních firem, tak samotné zapojování provádí proškolená firma. Když si bude chtít 
zákazník sám dodělat nějaký komponent do místnosti, například spínač nebo 
pohybové čidlo, tak je to možné a pro zákazníka zvládnutelné. Jak budeme popisovat 
v článku níže, tak systém Loxone disponuje technologií Air. Ta se vyznačuje tím, 
že do nového komponentu nevede žádné kabelové vedení, ale je napájeno baterií. 
Zákazník si tak může přidat například nový vypínač na stěnu a pouze určit funkci, 
kterou bude tento nový prvek vykonávat. 

Dalším kritériem pro hodnocení byla vybraná samotná cena instalace. Když 
se pečlivěji podíváme do tabulky, tak zjistíme, že všichni výrobci mají podobné, nebo 
stejné hodnocení. Samotná cena se vždy odvíjí od toho, co vše si zákazník přeje. Jiná 
bude u instalace domu, nebo bytu. Také je důležité zmínit, že samotná cena 
by neměla být pro zákazníka rozhodující, ale především funkčnost a propojenost 
celého systému. Ale z praxe víme, že cena je pro zákazníka rozhodující téměř vždy. 
Proto toto kritérium bylo vybráno pro srovnání. 

Kritérium ABB NIKO ELKO EP Loxone 

Složitost instalace 3 3 3 4 

Cena 3 3 2 3 

Programování 3 3 2 4 

Podpora pro zákazníky 4 2 3 5 

Bezdrátová komunikace 3 4 3 5 

Aplikace 4 3 4 4 

Připojení cizích komponentů 3 4 3 4 

Celkové zhodnocení 3 3 2 až 3 4 
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Programování je dalším kritériem, které bylo vybráno pro hodnocení technologií 
na českém trhu. Když se podíváme na programování systému Loxone, tak první věc, 
která nás nadchne je kompletní český jazyk systému. To nám při programování 
značně ulehčí práci. Samotný program patří mezi ty jednoduché. Díky technologiím Air 
a Tree dokáže systém sám komponenty najít a navrhne jejich zapojení. Velkou 
výhodou je také funkce automatického programování, kterou program nabízí. Zde 
si navolíme místnosti, zařízení a jaké funkce chceme, aby zařízení vykonávaly. Po pár 
sekundách nám program sám navrhne funkční řešení V programu si také můžeme 
odzkoušet samotnou funkčnost zapojení ještě předtím, než ho nahrajeme 
do miniserveru. Dalším aspektem, proč je programování Loxone hodnoceno skoro 
plným počtem bodů je jejich aplikace V aplikaci neježe zákazník může ovládat svůj 
celý systém, ale může si ho i upravovat. Díky této možnosti nemusí zákazník ihned 
volat technika, když chce změnit některé vlastnosti systému. 

Následujícím hodnotícím kritériem byla zvolena podpora pro zákazníky. Zde firma 
Loxone opravdu exceluje. Pro zákazníka je možnost spojit se s technikem na dálku 
prostřednictvím webové aplikace. Technik pak zkontroluje systém, opraví chyby, nebo 
upraví systém podle zákazníkovo přání. Díky technologiím Tree a Air bude mít technik 
přístup do celého systému inteligentní elektroinstalace. Tuto možnost jsme si mohli 
vyzkoušet i my, když jsme potřebovali pomocí s programováním systému. I kvůli této 
zkušenosti je zde uveden plný počet bodů. 

V kategorii bezdrátové komunikace obdrželo Loxone nejvyšší počet bodů. Důvodem 
je možnost ovládání elektroinstalace na dálku, ale také jejich technologie Air a Tree. 
Díky technologii Air dokážeme ovládat systém zcela bezdrátově. Tudíž i samotná 
čidla, spínače a různá zařízení pracují bez kabelového vedení. Tímto způsobem si 
ušetříme stavební zásah do budovy. 

Mobilní aplikace značky Loxone obdržela hodnocení podobné, jako u konkurenčních 
produktů V aplikaci můžeme ovládat celý systém, ale i upravovat různá specifika. 
Tudíž nemusíme ihned volat technika, když chceme změnit například světelné scény. 
Samozřejmostí je, že aplikace funguje i mimo přímý dosah systémů. Tudíž můžeme 
naši budovu ovládat z dovolené, či z práce. 

Posledním hodnotícím kritériem bylo vybráno připojeních cizích komponentů. Tím je 
na mysli, zda systém dokáže ovládat elektronická zařízení, které nejsou přímo 
vyrobeny výrobcem inteligentní elektroinstalace. Firma Loxone spolupracuje s mnoha 
výrobci vzduchotechniky, audia, vytápění, stínění, klimatizovaní, osvětlení atd. Proto 
si můžeme v jejich programu najít ovládací blok pro naše zařízení. Pokud zjistíme, že 
naše zařízení není možné přidat do systému, tak můžeme kontaktovat Loxone. Ti nám 
pak s přidáním zařízení pomohou a ovládací blok vytvoří, pokud to technologie 
zařízení dovolují. 

I díky tomu, že jsme měli možnost si vyzkoušet práci s Loxone a účastnit se jejich 
školení udáváme číslo 4, jako výsledný počet bodů. Ovšem je potřeba zmínit, že toto 
hodnocení je pouze subjektivní. Každý zákazník a projekt je individuální, tudíž někomu 
jinému by mohla vyhovovat jiná firma z našeho porovnání. 
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ZÁVĚR 

Cílem tohoto článku bylo zhodnocení technologií inteligentní elektroinstalace na 
českém trhu. Celkem byly vybrány čtyři největší a nejznámější firmy, které zde působí. 
Dle subjektivního názoru byla nejlepší technologie zvolena od společnosti Loxone. 
Tímto zhodnocením byl zvolený cíl práce vyřešen. Tím, že byl vybraný jeden za nás 
nejlepší zástupce, tím se nabízí možnost dalších výzkumů. V navazující diplomové 
práci mého studia bych rád zhodnotil, jak dokážou žáci ze ZŠ pracovat s tímto 
systémem. Zda to pro ně bude vhodné, či nikoliv. Popřípadě zjistit úspěšnost žáků. 
V tomto výzkumu půjde také o to, jak kvalitně a funkčně propojit výuku technické 
výchovy a informatiky. Neboť tento systém propojuje technickou část výuky, kde se 
jedná například o zapojování a skládání komponentů. Kdežto programování a oživení 
systému zase spadá do předmětu informatiky. Je důležité, aby žáci dokázali tyto 
předměty funkčně propojit a pracovat s nimi. 
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MODEL OF SUBJECT-DIDACTIC COMPETENCES OF 
TEACHERS REFLECTING THE DEVELOPMENT OF 

COMPUTATIONAL THINKING IN PUPILS AND STUDENTS 

MODEL PŘEDMĚTOVĚ-DIDAKTICKÝCH KOMPETENCÍ 
UČITELŮ REFLEKTUJÍCÍ ROZVOJ INFORMATICKÉHO 

MYŠLENÍ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ 

Milan Klement, Petr Šaloun, Lucie Bryndová, Tomáš Dragon 

Abstract 

The development and incorporation of the concept of the development of 
computational thinking into the curriculum of computing subjects is currently one of the 
major challenges facing the Czech school system. However, such a concept of 
teaching presupposes a targeted development of content-subject and didactic-
pedagogical competences of teachers necessary for the development of computational 
thinking in their pupils and students. Thus, the present paper deals with the possibility 
of defining a general model of subject-matter and didactic competences of teachers 
supporting the development of computational thinking in pupils and students. 

Key words: Computational thinking, content-subject competences, teachers, model 

Abstrakt 

Rozvoj a zapracování konceptu rozvoje informatického myšlení (z anglického 
computational thinking) žáků do kurikula informatických předmětů je v současnosti 
jednou z velkých výzev, se kterými se česká školská soustava vyrovnává. Takto 
koncipovaná výuka ale předpokládá cílený rozvoj obsahově-předmětových 
a didakticko-pedagogických kompetencí učitelů potřebných pro rozvoj informatického 
myšlení u jejich žáků a studentů. Předložená stať se tak zabývá možností vymezení 
obecného modelu předmětově-didaktických kompetencí učitelů podporující rozvoj 
informatického myšlení u žáků a studentů. 

Klíčová slova: Informatické myšlení, obsahově-předmětové kompetence, učitelé, 
model 

ÚVOD 

Akcelerující vývoj technologií, přinesl za poslední dekády mnoho razantních změn ve 
všech aspektech života a nezpochybnitelně ovlivnil fungování naší společnosti. 
Rozšíření oblasti digitálního prostoru, technologické inovace vedoucí k modernizaci 
průmyslu, obchodu i domácností daly vzniku velkému množství nových konceptů 
týkajících se digitálních a informačních technologií a jejich využívání.  

Jedním z nich bylo informatické myšlení (v angličtině Computational Thinking) 
představené v roce 2006 Jeannette Wing jako nevyhnutelná dovednost moderního 
člověka, který je schopen plně využít digitální technologie a informatické metody 
k řešení každodenních problémů. Podle Wing je informatické myšlení myšlenkový 
proces, který umožňuje formulovat problém a popsat jeho řešení takovým způsobem, 
aby byl účinně zpracovatelný počítačem, strojem, nebo dokonce člověkem (Wing, 
2014). Je tedy možné říct, že v obecném pojetí jde o způsob řešení problému 
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zaměřující se na jeho popis, analýzu a hledání efektivní cesty k jeho řešení, 
zdůrazňující systematičnost a využití konceptů známých z oblasti informatiky. Je 
důležité zdůraznit, že rozvoj informatického myšlení neznamená jen programování, 
související kompetence může uplatnit každý, a nejen profesionální informatik 
a přispívá tak k celostnímu rozvoji žáka či studenta s přesahem do rozvoje jeho 
digitálních kompetencí. 

1 INFORMATICKÉ MYŠLENÍ A JEHO IMPLEMENTACE 

Od prvního představení koncepce informatického myšlení (dále jen zkráceně CT), 
proběhlo velké množství mezinárodních diskusí týkajících se jeho přesného vymezení, 
konkretizace jeho složek a zároveň i snahy o integraci rozvoje CT do kurikul v rámci 
školských systémů v podstatě po celém světě. Uvedení konceptu informatického 
myšlení do akademické diskuse podpořilo pedagogický diskurz týkající se role 
digitálních technologií ve školství a potenciálu zavedení výuky informatiky 
a programování do státních kurikul, který existoval bezmála od počátku tisíciletí (Tran, 
2017, Klement, 2018). Ačkoliv má výuka práce s počítačem a cílený rozvoj digitálních 
a komunikačních kompetencí stále nezanedbatelný význam, panuje tendence 
přesouvat cílený rozvoj těchto schopností do mezipředmětové oblasti v rámci 
modernizace celého školství (Balanskat, 2018).  

Prakticky od počátku mezinárodní diskuse o integraci rozvoje informatického myšlení 
do vzdělávání probíhají pokusy o definování konkrétních dílčích oblastí CT. Primárním 
cílem tohoto procesu je konkretizace jinak velmi obecného vymezení fenoménu 
informatického myšlení, který není vhodný pro praktickou implementaci CT do 
školského systému. V současnosti většina státních kurikulárních vymezení pojmu 
informatické myšlení vychází, nebo se značně shoduje, s vymezením charakteristik 
a schopností, které souvisí s používáním CT dle CSTA a ISTE z roku 2011. 

I pro pedagogické a didaktické účely konkretizace oblastí vymezující CT probíhá 
zpravidla podrobnou analýzou formulací dokumentu CSTA & ISTE. Následující 
komparační tabulka 1 uvádí dílčí složky informatického podle vymezení CSTA & ISTE 
a klíčová slova a fráze použité v tomto vymezení podle Chen (2017), na jejichž základu 
vymezujeme odpovídací CT dovednosti (Angeli et al., 2020, Bocconi et al., 2016, Wing 
2014, Selby, 2012), které se k těmto konceptům vážou a které by si měl informaticky 
myslící žák osvojit. 

Originální vymezení CSTA & ISTE Klíčová slova Odpovídající CT 
dovednost 

Formulace problémů pro strojové 
řešení 

Formulace Syntaxe, programování 

Logicky organizovat a analyzovat data Data Zpracování dat 

Reprezentovat data pomocí abstrakcí Reprezentace Modelace 

Automatizace řešení pomocí 
algoritmického myšlení 

Algoritmické myšlení 
Algoritmizace, 
automatizace 

Analýza možných řešení s cílem 
dosáhnout nejefektivnější kombinace 

Nejefektivnější 
kombinace 

Abstrakce, optimalizace 

Zobecnění a aplikace procesu řešení 
konkrétního problému 

Zobecnění 
Evaluace, debugging, 
generalizace 

Tabulka 1 Vymezení oblastí rozvoje informatického myšlení 
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V současnosti valná většina států teprve prochází procesem implementace rozvoje 
informatického myšlení do školních osnov a pro mnoho z nich jde o velmi náročnou až 
radikální změnu. Obzvláště problematická je realizace revize ve státech, které nemají 
zavedenou tradici výuky programování ve školách, a tudíž musí provést revizi prakticky 
ve všech oblastech managementu výuky. Praktická integrace rozvoje CT do školních 
osnov závisí zpravidla na individuálních školách, jejich technologickém 
a ekonomickém zázemí, zdroje, časových dispozicích, kvalifikaci jednotlivých 
pedagogů a dalších okolnostech. Právě tyto okolnosti často implementaci znesnadňují, 
protože školy nemají dostatečnou podporu, která by mohla revizi výuky usnadnit. 

Na nedostatečnou podporu pedagogů upozorňují prakticky všechny státy, které 
v posledním desetiletí k implementaci CT do kurikul přikročili. Přitom, ze zkušeností 
řady států, které již rozvoj CT do státního školského systému úspěšně implementovali, 
vyplývá, že důležitým aspektem při implementaci jakékoliv formy revize informatického 
kurikula, je příprava detailních podkladů pro učitele.  

2 OBTÍŽE PROVÁZEJÍCÍ IMPLEMENTACI INFORMATICKÉHO 
MYŠLENÍ DO EDUKAČNÍ PRAXE 

Hlavním problémem jsou kromě ekonomických a organizačních aspektů, i zvýšené 
nároky na kvalifikaci a kompetence pedagogů, které přináší integrace programování 
do škol. Právě programování, bez ohledu na globální koncepci a vymezení termínu 
informatické myšlení, je považováno za nejefektivnější nástroj pro rozvoj 
informatického myšlení (Román – González et al., 2017). 

Z didaktického a pedagogického hlediska je pro rozvoj CT zásadní praktická aplikace 
jeho konceptů jako je algoritmizace, dekompozice, generalizace, evaluace a abstrakce 
(Angeli et al., 2016). Pokud je cílem revize kurikul a rozvoje informatického myšlení na 
školách připravit absolventy na využívání informačních technologií v životě a na 
pracovním trhu, je klíčové, aby své schopnosti a dovednosti dokázali využít. Takto 
koncipovaná výuka ale předpokládá cílený rozvoj obsahově-předmětových 
a didakticko-pedagogických kompetencí učitelů potřebných pro rozvoj informatického 
myšlení u jejich žáků a studentů. Nejedná se tedy jen o kompetence obsahové, 
zaměřené na samotnou znalost problematiky algoritmizace, dekompozice, 
generalizace, evaluace a abstrakce, ale také o kompetence didaktické, umožňující 
u žáků rozvoj kognitivních, afektivních a psychomotorických složek jejich osobnosti. 

Soustavný výzkum materiálních podmínek, analýzy vzdělávacího obsahu, forem 
a metod výuky a také připravenosti učitelů, včetně potřebných kompetencí pro rozvoj 
informatického myšlení u jejich žáků a studentů, je tedy nezbytností. V Evropě se 
mapováním problémů s implementací rozvoje CT do škol zabýval například European 
Schoolnet. Podle výsledků tohoto výzkumu je nejvýznamnějším nedostatkem právě 
nedostačující kvalifikace pedagogů, obzvláště pokud jde o učitele nižších ročníků 
(Balanskat, 2018). V rámci výzkumných aktivit v této oblasti je možné zaznamenat 
mnohé výzkumné aktivity, které se zabývají vymezením obsahu CT (např. Brennan, 
2012, Kanemune, 2017, Moller & Crick, 2018 apod.), metodami výuky CT (např. Rubio 
et al., 2015, So, Jong, & Liu, 2020 apod.), formami výuky CT (Román-Gonzáles et al., 
2017, Tran, 2017, Tang et al. 2020 apod). Již méně výzkumů je zaměřeno na samotné 
učitele a úroveň jejich připravenosti na výuku CT z pohledu obsahově-předmětových 
a didakticko-pedagogických kompetencí (např. Rambousek, 2013, Cheng, 2019, 
Klement et al. 2020).  
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Naším příspěvkem v oblasti deskripce obsahově-předmětových kompetencí učitelů, 
pro realizaci výuky zaměřené na rozvoj CT, byl realizován výzkum (Klement et al. 
2020), který alespoň v případě České republiky, tuto problematiku analyzoval. Naším 
cílem bylo identifikovat různé skupiny respondentů v rámci výzkumného vzorku 
(celkem 123 učitelů předmětů informatiky na 2. stupni základních škol), kteří 
deklarovali stejnou nebo podobnou míru hodnocení důležitosti jednotlivých 
tematických celků informatiky, a dále popsat jejich charakteristiky a případně opravit 
negativní dopad určitých skupin respondentů na výsledky výzkumného šetření. Toho 
bylo dosaženo pomocí shlukové analýzy, která v tomto případě analyzovala shluky ve 
skupině učitelů, aby zjistila, zda existují skupiny učitelů, které vykazovaly podobnou 
úroveň důležitosti přikládanou jednotlivým tematickým celkům ve vzdělávací oblasti 
informačních a komunikačních technologií. 

Tímto způsobem byli učitelé informatických předmětů také rozděleni do skupin, které 
vykazovaly podobný rozptyl hodnocení. Jednoduše řečeno, pokud existovalo několik 
tematických celků, které respondenti hodnotili převážně stejným způsobem, z hlediska 
jejich důležitosti, vytvořili tito učitelé samostatný shluk (podrobně je podstata, průběh 
a výsledky šetření popsáno v publikaci: Klement, M., Dragon, T., Bryndová, L. 
Computational Thinking and How to Develop it in the Educational Process. 1. ed., 
Olomouc, Publishing UP, 2020, 216 p. ISBN 978-80-244-5796-3. DOI: 
10.5507/pdf.20.24457963). 

3 UČITELÉ A JEJICH PŘIPRAVENOST NA IMPLENATCI 
INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ DO VÝUKY 

Na základě provedených analýz lze dojít k závěru, že se potvrdil předpoklad, který 
jsme stanovili o možnosti typologie, a že existují důkazy o společných třídicích 
proměnných, které mohou rozdělit různé skupiny učitelů předmětů informatiky do 
samostatných skupin podle jejich preference konkrétních tematických celků. To 
znamená, že byl nalezen model, který charakterizuje různé podskupiny ve skupině 
učitelů předmětů informatiky na 2. stupni základních škol. Na základě identifikovaného 
modelu byly identifikovány jednotlivé skupiny respondentů ve výzkumném vzorku, 
které vykazují stejnou nebo podobnou míru hodnocení jednotlivých tematických celků 
informatiky podle jejich stupeň důležitosti pro výuku, takže je také možné podrobněji 
popsat jejich charakteristiky, jak ukazuje tabulka 2. 

Skupina 
učitelů 

Typické tematické celky 
preferované skupinou 

učitelů 

Celková charakteristika skupiny 

1 – učitelé 
preferující 

rozvoj 
informatického 
myšlení žáků 

Programování a algoritmizace 
Práce s databázemi 
Robotika a el. stavebnice 
Správa a provoz počítačových 
sítí 

Skupina učitelů má zájem realizovat výuku 
„netradičních“ tematických celků, 
zaměřenou na plnění nejnáročnějších úloh 
souvisejících s provozem informačních 
systémů. Tito učitelé akceptují potřebu 
rozvoje informatického myšlení svých žáků. 

2 – učitelé 
preferující 

rozvoj 
interakčních 
schopností 

žáků 

Práce s dotykovými zařízeními 
Práce se zvukem a videem 
Vytváření webových stránek 

Skupina učitelů má zájem o realizaci 
vzdělávání v oblasti webových služeb 
a sociálních sítí, pro potřeby komunikace či 
sdílení informací. 
Tito učitelé tedy preferují výuku zaměřenou 
rozvoj interakčních schopností svých žáků s 
využitím Internetu a jeho služeb či 
souvisejících zařízení. 
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3 – učitelé 
preferující 

rozvoj digitální 
gramotnosti 

žáků 

Hardware a software počítačů 
Práce s tabulkovým 
kalkulátorem 
Práce s textovým editorem 
Vyhledávání informací na 
Internetu 
Práce s prezentačními 
aplikacemi 

Skupina učitelů má zájem realizovat výuku v 
ryze „tradičních“ tematických celcích 
spočívajících především v tvorbě a úpravě 
dokumentů, prezentací, tabulek či 
jednoduché grafiky. 
Tito učitelé tedy akcentují rozvoj digitální 
gramotnosti související s běžným 
uživatelským přístupem k využití IT 
prostředků. 

4 – učitelé 
preferující 

rozvoj 
vizualizačních 

schopností 
žáků 

Práce s počítačovou grafikou 
Práce s technickými grafickými 
systémy 
Správa souborů a složek 

Skupina učitelů má zájem o realizaci 
vzdělávání v oblasti využití IT prostředků 
pro prezentaci či sebeprezentaci v grafické 
podobě. 
 Tito učitelé tedy preferují výuku zaměřenou 
rozvoj vizualizačních schopností 
a schopnosti aplikace IT prostředků 
v technické sféře. 

Tabulka 2 Skupiny učitelů dle míry důležitosti, kterou kladou na vybrané informatické tematické celky 

Uvedený model skupin učitelů informatických předmětů na 2. stupni základních škol je 
možné interpretovat tak, že existuje značně početná skupina učitelů, kteří preferují 
vzdělávací obsah zaměřený na rozvoj digitální gramotnosti, tedy na „tradiční“ 
tematické celky (42,5 % učitelů informatických předmětů). Dále existuje skupina žáků 
preferující vzdělávací obsah zaměřený na rozvoj informatického myšlení                               
(26,8 % učitelů informatických předmětů). Tyto dvě skupiny učitelů tedy chápu využití 
IT prostředků jako nutnou podmínku pro další profesní rozvoj jejich žáků, neboť 
nejvyšší důležitost přikládají těm informatickým celkům, které umožňují produkční 
využití pro plnění buď ryze „profesionálních“ úloh, či úloh souvisejících s „uživatelským“ 
použitím. 

Dále je možné identifikovat skupinu učitelů, kteří preferují využití IT prostředků spíše 
pro osobnostní rozvoj v rámci sociální interakce svých žáků, neboť preferují tematické 
celky, jejich znalosti je dnes možné využít také v oblasti sdílení informací či navazování 
a udržování osobní kontaktů a vazeb s využitím sociálních sítí či souvisejících 
webových služeb (26,8 % učitelů informatických předmětů). Relativně nejméně 
početnou skupinu učitelů tak tvoří ti, kteří preferují tematické celky zaměřené na 
statickou či dynamickou grafickou tvoru (4,9 % učitelů informatických předmětů). 

Popis jednotlivých skupin a jejich záměrů může být interpretován i odlišným způsobem, 
což v plné šíři připouštíme a bylo by potřebné získat další data na základě kterých by 
bylo možné uvedené skutečnosti blíže prozkoumat. Je také potřebné zdůraznit, že se 
vytvořený model zabýval pouze částí obsahově-předmětových kompetencí učitelů, pro 
realizaci výuky zaměřené na rozvoj CT, a nezabýval se problematikou stejně 
důležitých didakticko-pedagogických kompetencí učitelů. Toto je opět také záměrem 
naší další vědecké práce v této oblasti. 

4 TEORETICKÝ MODEL PŘÍPRAVY UČITELŮ NA ROZVOJ 
INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ 

Jen v české republice působí více než 7 000 učitelů informatiky na úrovni základního 
a středního školství a tvoří tak 8,9% celkového počtu učitelů (viz dokument MŠMT, 
Zprava_MiS3, 2020), přičemž dle nám dostupných statistik je situace v ostatních 
evropských zemích obdobná (viz European Schoolnet). V souvislosti s inovačními 
trendy ve výuce informatiky, založených na rozvoji informatického myšlení, které 
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předpokládají odlišný přístup nejen ke vzdělávacímu obsahu (hard skills), ale 
i metodám jeho výuky (soft skills), vzniká potřeba realizace mezinárodního 
srovnávacího výzkumu zaměřeného na tuto problematiku. Pokud si uvědomíme 
skutečnost, že pouze čtvrtina stávajících učitelů informatiky realizuje, či je připravena 
realizovat výuku zaměřenou na rozvoj CT (viz tabulka číslo 2), ukazuje se jasná 
celospolečenská poptávka po analýze příčin tohoto stavu, a vytvoření vhodného 
modelu a nástroje pro diagnostiku jejich kompetencí v této oblasti. Tento model by 
umožňoval nejen diagnostiku úrovně potřebných kompetencí, ale umožňoval cílený 
rozvoj znalostně pedagogického potenciálu učitelů informatiky v potřebných oblastech 
v pregraduálním, postraduálním či celoživotním vzdělávání. 
 
Navrhovaný model, vychází ze základních pěti domén CT, které obecně popisují 
vymezení CT a nejčastěji se objevují v dokumentech pedagogického, didaktického 
a legislativního charakteru (Klement et al., 2020): 
 

• Abstrakce je považována za nejdůležitější složku informatického myšlení (Wing, 
2014). V kontextu CT jde o schopnost zjednodušit problém na jeho základní 
podobu tak, aby nebyly ztraceny podstatné informace, a následně pracovat se 
schématickou podobou tohoto problému. Pracují s definováním vzorců, 
zobecněním, reprezentací, simulací, implementací, parametrizací, optimalizací 
a dalšími dovednostmi nutnými k úspěšnému řešení komplexních problémů.  

• Algoritmické myšlení je schopnost a dovednost nalézat efektivní a úsporná 
řešení určitého problému a toto řešení adekvátním způsobem formulovat. Je 
předmětem diskuse, zda v kontextu CT jde o formulaci řešení formálním 
programovacím jazykem, či jde o koncepci zcela nezávislou na praktickém 
programování. Někdy z této oblasti bývá vymezena samostatná složka 
Automatizace, tedy zjednodušení procesu tak, aby šetřil čas a energii. Častěji je 
ale chápána, jako jeden z principů algoritmizace (Angeli, 2016).  

• Dekompozice, některými autory spojována, nebo přímo ztotožňována 
s modularizací, je schopnost rozdělit celek na dílčí komponenty a s těmito 
komponenty dále pracovat. Úzce souvisí s abstrakcí, protože jde o řešení dílčích 
částí problému. V pedagogické oblasti rozvoje CT je typicky spojována s prací 
s dílčími částmi sekvence a s jejich optimalizací pomocí využití funkcí. 

• Systematická evaluace zahrnující koncepty jako je analýza, debugging a rozbor, 
je uvažování, které umožňuje předvídat výsledek situace a fungování algoritmu na 
základě kritické analýzy situace. Pracuje s testováním, analytickým a logickým 
myšlením, variací a vyhodnocováním. 

• Generalizace představuje identifikaci podobností a spojitostí problémů, jejímž 
výsledkem by měl být návrh univerzálního řešení problému, aplikovatelný na více 
situací. Jde o schopnost řešení více problémů na základě podobnosti, stejně jako 
o využití učení se na základě podobnosti problému s předchozím. 

Teoretický návrh modelu zahrnuje nejen dimenzi oborově-předmětovou, tedy 
obsahovou složku kompetencí, ale zahrnuje i dimenzi didakticko-pedagogickou, která 
umožní studium a vyvození souvislostí mezi znalostí a schopností cíleného rozvoje 
CT, která tvoří integrující dimenzi modelu. Obě dimenze obsahují shodně po pěti 
doménách CT a to z pohledu aplikace v rámci obsahově-předmětového zaměření 
a z pohledu aplikace z didakticko-pedagogického zaměření.  Integrující dimenze, 
umožňuje pochopit vazby mezi obsahem a úrovní kompetencí směřujících k faktické 
znalosti a orientovanosti v problematice CT na straně jedné, a na straně druhé úroveň 
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kompetencí směřujících ke schopnostem zprostředkování problematiky CT žákům 
a studentům.  

 

Graf 3 Návrh modelu předmětově-didaktických kompetencí učitelů reflektující rozvoj informatického 
myšlení žáků a studentů 

5 POSTUP DALŠÍHO OVĚŘOVÁNÍ TEORETICKÉHO MODELU 

Popsaný model předmětově-didaktických kompetencí učitelů reflektující rozvoj 
informatického myšlení žáků a studentů, bude nutné v první fázi precizoval a naplnit 
jednotlivé domény CT konkrétními položkami, které vzniknou na základě diskuse 
zapojených odborníků ze čtyř zemí, se zohledněním regionálních specifik a potřeb. 
Položky budou stanoveny jak pro dimenzi odborně-předmětovou, vždy v každé z pěti 
uvedených domén, tak pro dimenzi didakticko-pedagogickou, a to opět ve všech pěti 
doménách této dimenze.  
 
Tyto položky a jejich uspořádání bude v první fázi ověřováno na základě kvalitativně-
kvantitativních metod pedagogického výzkumu, tedy pomocí Q-metodologie.                          
Q-metodologie, nebo také Q-třídění pracuje se sadou výroků (v našem případě 
položkami dimenzí modelu), které reprezentují možné odpovědi na konkrétní obsah 
subdomén (abstrakce, algoritmizace apod.). Respondenti, tak budou mít možnost, 
vyjádřit svou míru souhlasu s důležitostí jednotlivých položek v rámci domén CT, ale 
i v rámci celé dimenze. Analogicky bude postupováno v rámci obou dimenzí a všech 
pěti domén CT. Respondenti budou výroky vzájemně porovnávat a budou jim 
přidělovat stupně významu od nejvyššího po nejnižší, přičemž každá úroveň významu 
bude obsazena zcela určitým počtem výroků. Třízení na úrovni domén bude tomuto 
počtu uzpůsobeno tak, aby na jeho okrajích vždy figurovalo menší množství výroků 
než uprostřed (třídění kopíruje Gaussovu křivku). Tento postup donutí respondenty 
skutečně uvažovat o prioritách a určit ty položky, které jsou pro danou doménu CT 
nejdůležitější. 
 
Takto vytvořený a obsahově naplněný model bude dále ověřován pomocí pokročilých 
neparametrických statistických metod faktorové a shlukové analýzy. Cílem této fáze 
výzkumu bude ověření struktury jednotlivých dimenzí modulu a jeho domén CT 
a zjištění preferovaných konkrétních aplikací (Knowledge, Skills, Attitudes vs. 
Methods, Forms and Resources) obou dimenzí ve formě hodnotících faktorů/kritérií. 
Pro tyto potřeby bude zkonstruován výzkumný nástroj ve formě dotazníku, který bude 
opětovně distribuován respondentům ve všech zapojených zemích.  
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Jako výchozí výzkumná metoda byla použita faktorová analýza (McDonald, 1991, s. 
230), což je statistická metoda používaná k vydělení důležitých kombinací faktorů 
s vysokým stupněm korelace z velké množiny dat. Faktorová analýza tedy umožňuje 
najít latentní (nepřímo pozorované) příčiny variability dat. Díky nalezeným latentním 
proměnným (faktorům) lze redukovat počet proměnných při zachování maxima 
informací, a je také možné nalézt souvislosti mezi pozorovanými proměnnými 
a odvozenými faktory. Faktorová analýza je jednou z vícerozměrných statistických 
metod (dnes už spíše skupina metod), která původně vznikla při vyhodnocování 
výsledků psychologických testů. V pozdější době byla aplikována i v řadě dalších 
oblastí – technice, ekonomii, antropologii aj. Patří, podobně jako analýza hlavních 
komponent, mezi tzv. metody redukce počtu proměnných. Ve faktorové analýze 
předpokládáme, že každou vstupující proměnnou můžeme vyjádřit jako lineární funkci 
nevelkého počtu společných (skrytých) faktorů a jediného chybového faktoru. 
Kromě neparametrických testů pro závislé výběry, které jsou určeny pro ordinální 
proměnné a při nichž je nutno zadávat podobnost proměnných, které chceme zjišťovat, 
existují metody zaměřené na shlukování. Protože je současně zjišťována rozdílnost 
skupin proměnných, jsou v současné literatuře (zejména v souvislosti s termínem „data 
mining“) označovány tyto úlohy jako segmentace (Řezanková, 2010, s. 188). 
 
Aplikací tohoto postupu tedy ověříme nejen statistickou podloženost jednotlivých 
dimenzí teoreticky navrženého modelu, ale také jeho konkrétních položek a jejich 
důležitosti. Na základě shlukové analýzy bude také možné ověřit a prokázat statisticky 
výmazné faktory a vazby integrující dimenze, kdy dochází k potřebnému prolnutí 
obsahově-předmětové dimenze a didakticko-pedagogické dimenze. Na základě této 
skutečnosti bude také možné zkonstruovat evaluační nástroj, pomocí kterého bude 
možné realizovat diagnostiku, či autodiagnostiku úrovně kompetencí učitelů pro rozvoj 
CT. 

ZÁVĚR 

Současný trend implementace rozvoje informatického myšlení do národních kurikul je 
nutným k modernizaci školských systémů vyspělých států a odpovědí na vývoj 
akcelerující technologií a trhu práce. V mnoha zemích tato implementace navazuje na 
dlouho avizovanou integraci programování do státních kurikul, případně rozšiřuje již 
na zavedenou tradici této výuky. Tyto renovace mají zajistit rovnost základního 
vzdělávání v oblasti informatiky, které v minulosti bylo vázáno pouze na volnočasové 
aktivity, případně volitelné předměty, a nedocházelo tedy k formálnímu rozvoji 
informatické gramotnosti celé populace.  

Právě potřeba plošného formálního rozvoje obyvatelstva v oblasti informatiky 
a programování pomohla popularizace koncepce informatického myšlení a s ním 
související renovací státních kurikul. Informatické myšlení, ač není stále přesně 
definováno, je z pravidla chápáno jako soubor kognitivních procesů, které vedou 
k řešení problému tak, aby toto řešení bylo strojově zpracovatelné a proveditelné. Jde 
tedy o prerekvizitu k dalšímu vzdělávání a rozvoji v oblasti informatiky a programování 
a zároveň o kompetenci, která se s postupnou integrací technologií do každodenního 
života, stává nutně potřebnou. Konkrétní vymezení informatického myšlení a jeho 
dílčích složek pro státní vzdělávání upravuje legislativa daného státu a je tedy pro 
každý vzdělávací systém zcela individuální.  

Z hlediska rozvoje informatického myšlení ve školách můžeme jeho největší přínos 
vidět právě edukaci plošné populace v oblasti programování, a principech funkce 
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moderních technologií, usnadnění adaptace na přicházející nové technologie 
a v podpoře jejich kreativního využívání v práci i v běžném životě. Ačkoliv není koncept 
informatického myšlení na programování nutně vázán, při praktické implementaci jeho 
rozvoje do výuky je z důvodů praktické aplikace programování vhodné. V této praktické 
implementaci se nabízí využití specializovaných učebních pomůcek a nástrojů mezi 
nimiž jsou vyzdvihovány online nástroje o kterých budou podrobně pojednávat 
následující kapitoly, propedeutická programovací prostředí a edukační robotika. 

Přesto, že má koncept informatického myšlení zcela nezvratný mezioborový potenciál, 
jeho implementace do mezipředmětové výuky je v mnoha systémech v současnosti 
nemožná kvůli nedostatečné kvalifikaci pedagogů, chybějícím oborově 
specializovaným materiálům a často i ekonomické podpoře. V mnoha státech je ovšem 
i přes tyto obtíže mezioborový potenciál rozvoje informatického myšlení legislativně 
podporován. Je tedy vysoce pravděpodobné, že v budoucnu budou panovat snahy 
o mezioborovou integraci rozvoje informatického myšlení a programování do státních 
škol, zejména v nordických zemích Evropy jsou tyto tendence již zřejmé. 
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COMPARISON OF 3D PRINTING SOFTWARE 

POROVNÁNÍ SLICERŮ PRO 3D TISK 

Tomáš Zahradník,  Filip Frank, Miroslav Zíka 

Abstract 

This article is focused on the theme of comparison of 3D slicing software used in 
FDM/FFF technology known as slicers. One of the authors goals was to describe the 
slicers that were chosen, identify pros and cons of individual 3D slicers and compare 
the slicers on a 3D object, which will be sliced by the slicers, printed and analysed.   

Key words: Slicer, 3D printing, 3D printer, Benchy, G-code, PrusaSlicer, Cura, 
Simplify3d, Kisslicer, FDM, FFF, SLA 

Abstrakt 

Tento článek se zaměřuje na porovnání 3D slicerů použitých při tisku metodou 
FDM/FFF. Současně se také zaměřuje na vybrané slicery, analyzuje jejich výhody 
a nevýhody. Autor porovnává slicery na základě 3D modelů, které byly danými slicery 
připraveny pro 3D tisk, vytištěny a analyzovány podle daných kritérií. 

Klíčová slova: Slicer, 3D tisk, 3D tiskárna, Benchy, G-kód, PrusaSlicer, Cura, 
Simplify3d, Kisslicer, FDM, FFF, SLA 

ÚVOD DO 3D SLICERU 

3D slicer je počítačový software používaný pro převod 3D modelu na konkrétní pokyny 
pro tiskárnu. Vyvíjejí se slicery, které umí ovládat více 3D tiskáren najednou, ty pak 
mohou spolupracovat na jedné tiskové úloze. (1) Do sliceru se nejprve importují 
modely — například ve formátu souboru STL, OBJ nebo 3mf. Tyto soubory jsou 
vytvořené v programech pro 3D modelování (např. Fusion 360, TinkerCad, Blender, 
SolidWorks). „Soubor STL definuje prostorové body a propojuje tyto body do série 
trojúhelníků, které se dohromady nazývají „síť“ (angl. Mesh). Model si pak lze 
představit jako plášť s dutým vnitřkem. (2 str. 102)“ Tyto modely tvoří základ pro tisk a 
obsahují veškeré informace o objektu. Slicer poté horizontálně rozřeže objekt na vrstvy 
a popíše dráhu, kterou musí tisková hlava pro každou z nich při tisku vykonat. Této 
dráze říkáme G-kód a je následně exportována do souboru s příponou .gcode. (3) 

G-kód 

Jedná se o programovací jazyk pro CNC stroje. G-kód znamená „Geometrický kód“. 
Tento jazyk používáme k tomu, abychom stroji zadali, co a jakým způsobem má něco 
dělat nebo jak něco dělat. Příkazy G-kódu nařizují stroji, kam se má pohybovat, jak 
rychle se má pohybovat a jakou dráhu má následovat. V případě obráběcího stroje 
jako je soustruh nebo fréza, je nástroj použitý k obrábění řízen těmito příkazy, aby 
sledoval specifickou dráhu a odřezával materiál pro získání požadovaného tvaru. 
Podobně je tomu i v případě aditivní výroby pomocí 3D tiskáren. Příkazy G-kódu 
instruují stroj, aby nanášel materiál vrstvu po vrstvě a vytvořil tak přesný geometrický 
tvar. (4) 



Inovace a technologie ve vzdělávání 
2/2022 

 

23 
 

V G-kódu pro 3D tiskárny nalezneme souřadnice kartézské soustavy (x, y, z). Spolu 
se souřadnicemi obsahuje G-kód informace o teplotě tisku, rychlosti podávání 
filamentu a rychlosti pohybu tiskové hlavy. (3) 

Tato kapitola článku rozebere základní kódy a skripty pro chod 3D tiskárny. Základ G-
kódu je rozdělen na dvě části, ty jsou tvořeny G a M-kódy. G-kódy mají na starost 
ovládání pohybu související s extruderem a podložkou, zatímco M-kódy pracují 
s jednotlivými součástmi tiskárny (např. chazení či signalizační prvky na LCD displeji). 

• Příkaz G1 se používá pro signalizaci lineárního pohybu. 

• G1 Z0.1 – lineární pohyb po ose Z o 0.1 mm (např. při přechodu na další vrstvu 

tisku). 

• G1 X2 E4 – lineární pohyb po ose X a vytlačení 4 mm filamentu z trysky 

za pomocí krokového motoru extruderu. 

• Příkaz G28 je využíván pro navrácení do původní domovské pozice dané osy. 

Někdy se používá výraz Homing. 

• G28 X – domovská pozice pouze pro osu X. 

• Příkaz G29 slouží ke kalibraci tiskové podložky. 

Dále je velmi důležité uvést rozdíly mezi jednotlivým vnímáním souřadnicového 
systému. G-kód využívá absolutního a relativního pozicování. Při absolutní pozici jsou 
souřadnice vnímány podle pozice na podložce. Nejčastěji se pozice se souřadnicemi 
X0, Y0, Z0 vyskytuje v levém rohu na přední straně podložky. Při relativním 
pozicování se souřadnice počítají od aktuální pozice X, Y, Z. 

• Pro zapnutí absolutního pozicování se používá kód G90. 

• Pro zapnutí relativního pozicování se používá kód G91. 

Jedná se o modální kódy, tedy o kódy, které zůstávají v platnosti, dokud nejsou 
zrušeny nebo nahrazeny jiným kódem. 

Základní M kódy skládají z: 

• M84 – Příkaz pro vypnutí motorů (nejčastěji po dokončení tisku). 

• M104 – Nastavení teploty hotendu. 

• M140 – Nastavení teploty tiskové podložky. 

• M107 – Vypnutí ofuku tisku ventilátorem. 

• M117 – Příkaz pro zobrazení zprávy na LCD displeji pro uživatele. 

(5) 

Ukázka G-kódu: 

G1 F1200.000 

G1 X71.276 Y86.892 E0.02344 

G1 X71.532 Y86.194 E0.02330 

G1 X71.934 Y85.570 E0.02330 
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G1 X72.467 Y85.045 E0.02344 

1 METODIKA VÝZKUMU 

Pro tisk modelů byla použita bowdenová tiskárna Ender 3 Pro od výrobce Creality. 
I když je tato tiskárna dobrým základem pro kvalitní 3D tisk, byla upravena pro 
dosažení lepších výsledků. Úpravy se týkaly nahrazení původní 8bitové desky 
za 32bitovou desku SKR Mini E3 v2 od firmy BigTreeTech. Dále je model 
vybaven plně metalickým extruderem a hot-endem od výrobce MicroSwiss, novou 
tryskou o průměru 0,4mm, tiskovou plochou ze skla a autoleveling sondou BL-Touch. 
Jako firmware tiskárny byla nahrána poslední dostupná aktualizace Marlin. Tiskárna 
byla po celou dobu tisku uvnitř uzavřeného boxu k udržení konstantní teploty vzduchu 
okolo tisku a tisku samotného. 

Pro tisk modelů byl zvolen materiál Prusament PLA Black. Filament byl před tiskem 
přes noc vysušen pro zamezení vzniku bublin uvnitř tisku. Tímto je dosáhnuto 
co nejpřesnějšího měření. 

Základní nastavení slicerů bylo nastaveno pro všechny modely stejné a to: 

• Výška vrstvy: 0.2 mm, 

• teplota trysky: 210 °C – optimální výsledky s použitým filamentem, 

• teplota podložky (bedu): 60 °C – optimální výsledky s použitým filamentem. 

Nastavení retrakce1 bylo změněno kvůli použití celokovového extruderu s hot-endem. 

• vzdálenost retrakce – 0,8mm, 

• rychlost retrakce – 35 mm/s. 

1.1 BENCHY 

 

Obrázek 1 Model Benchy – zdroj: vlastní 

Jako první testovací model byl použit model Benchy od @Creative Tools. Jedná 
se o 3D model speciálně navržený pro testování přesnosti a schopností 3D slicerů 
a 3D tiskáren. Model byl vydán (pouze STL) v dubnu 2015 spolu s vícedílným 
vícebarevným modelem vydaným v červenci 2015. Autoři neuvolnili zdrojový kód 
a neumožňují úpravy. Má se za to, že jde o objekt s největším počtem 3D tisků 
na světě. Samotný model je konstrukce malého remorkéru a za správných nastavení 
tisku a podmínek skutečně plave na vodě. (6) 

                                                
1 Zatažení filamentu před přesunem trysky na novou pozici. 
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Benchy se často používá k testování, protože model obsahuje řadu obtížně 
tisknutelných prvků jako jsou symetrie, převislé zakřivené plochy, hladké povrchy, 
rovinné vodorovné plochy, velké, malé a šikmé otvory, povrchy s nízkým sklonem, 
detaily první vrstvy a drobné detaily povrchu. Model je navržen pro měření 
ze specifických bodů, aby byl zajištěn přesný tisk včetně rozměrové přesnosti, 
deformace, odchylek a tolerancí. Benchy má relativně krátkou dobu tisku kolem 
hodiny. (6) 

Benchy je zdarma ke stažení a je k dispozici pod licencí „Attribution-NoDerivatives“ 
Creative Commons 4.0 License, což znamená, že může být volně sdílena. (7) 

Je to tedy nástroj vhodný pro porovnávání výsledků mezi několika různými 3D 
tiskárnami a slicery za předpokladu, že jsou použita podobná nastavení tisku. Benchy 
bude vytištěna za pomocí G-kódu z jednotlivých slicerů, poté bude zkontrolován 
výsledek každého sliceru na rozměrovou přesnost, tolerance, deformace a odchylky 
související se změnami parametrů tisku. 

Článek bude porovnávat výsledky slicerů s originálními rozměry 3DBenchy. K zjištění 
rozměrové přesnosti modelu při použití zvolených slicerů jsou využity prvky, na kterých 
se model Benchy běžně testuje. Mezi ně patří délka střechy mostu, rozměry komínu, 
celková délka modelu, celková šířka modelu, celková výška modelu, velikost 
nákladního boxu, průměr otvoru pro kotvu, velikost předního okna, velikost zadního 
okna, sklon převisu lodní přídě a rozměry drobného štítku na zádi modelu.  

1.1.1 Oblasti měření Benchy 

Ilustrační obrázek Popis požadovaných rozměrů 

 

Délka střechy: 

Přední a zadní plocha střechy jsou 
rovnoběžné ve vzdálenosti 23,00 mm. 

 

Rozměr komínu: 

Válcový otvor a vnější horní část komína 
mají průměr 3,00 a 7,00 mm. Hloubka 
slepého otvoru měří 11,00 mm. 
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Celková délka: 

Celková délka Benchy od přídě po záď 
měří 60,00 mm. 

 

Celková šířka: 

Celková šířka Benchy od levoboku 
po pravobok měří 31,00 mm. 

 

Celková výška: 

Celková výška lodě odshora dolů 
je 48,00 mm. Vzdálenost horní části 
nákladního boxu od spodku lodi měří 
15,50 mm nad spodní plochou. 

 

Velikost nákladního boxu: 

Nákladní box na palubě Benchy měří 
12,00 mm x 10,81 mm na vnější straně 
a 8,00 mm x 7,00 mm na vnitřní straně. 
Hloubka je 9,00 mm. 
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Průměr otvoru pro kotvu: 

Vnitřní průměr otvoru pro kotvu Benchy 
měří 4,00 mm. Hloubka příruby vůči 
trupu je 0,30 mm. 

 

Velikost předního okna: 

Obdélníkové přední okno má rozměry 
10,50 x 9,50 mm. Jeho rovnoběžné 
vnitřní plochy jsou vodorovně vyříznuty. 

 

Velikost zadního okna: 

Vnitřní průměr válcového záďového 
okénka měří 9,00 mm. Jeho vnější 
průměr měří 12,00 mm. Hloubka příruby 
je 0,30 mm. 

 

Sklon převisu lodní přídě: 

Lžícovitá lodní příď Benchy má úhel 
přesahu 40° k horizontální rovině. 
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Štítek na zádi: 

Štítek s malými písmeny na zádi by měl 
být čitelný. 

Tabulka 2  Oblasti měření 

 

1.2 VLASTNÍ MODEL 

 

Obrázek 2 Tvorba vlastního modelu – zdroj: vlastní 

Tvorba vlastního modelu probíhala v programu Cinema 4D s následným exportem 
do STL. Program byl zvolen kvůli předchozím zkušenostem a možnosti použití 
jednoduchých booleovských operací. 

Nejprve byla vytvořena základna o velikosti 80 mm x 20 mm x 2,5 mm. Na její levou 
stranu byly umístěny dva duté válce o šířce strany 1 mm. První o poloměru 5 
mm a druhý o poloměru 4 mm. Uprostřed se nacházejí dva tenké vysoké válce pro test 
tisku detailních úzkých objektů a stringování1. Na pravé straně je umístěn test převisů 
(pod jakým úhlem lze tisknout bez použití podpěr). Úhel se postupně v patnácti 
stupňových krocích zvětšuje od patnácti stupňů až po sedmdesát pět stupňů. Pod 
testem převisů se nachází test přemostění (schopnosti tiskárny vytvořit vodorovnou 
plochu bez použití podpěr). 

K zjištění rozměrové přesnosti modelu při použití zvolených slicerů jsou využity prvky 
jako je velikost základny, rozměrová přesnost válců, test převisu a test stringování.  

  

                                                

1 Jev, při kterém na vytisknutém objektu zůstávají malé nitky filamentu. 
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1.2.1 Oblasti měření vlastního modelu 

Ilustrační obrázek Popis požadovaných rozměrů 

 

Základna: 

Základna modelu měří 80 mm x 20 mm x 
2,5 mm. 

 

Duté válce: 

První válec o průměru 10 mm a druhý 
válec o průměru 8 mm.  

 

Test Převisů: 

Úhel jednotlivých bloků se postupně 
zvyšuje v patnácti stupňových krocích 
od patnácti stupňů až po sedmdesát pět 
stupňů. Na každém z bloků je napsán 
úhel převisu daného bloku. 

 

Test Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Mezi dvěma objekty mohou vznikat 
zbytkové pavučinky filamentu. 

Tabulka 2  Oblasti měření modelu 
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2 SHRNUTÍ 

Z naměřených hodnot byla vypočtena průměrná procentuální odchylka daného kritéria.  

Odchylka každého sliceru v jednotlivých kritériích byla pro každý tisknutelný objekt 
zanesena do tabulky. V ní nalezneme procentuální odchylky pro kritéria, které se daly 
změřit posuvným měřítkem. Zeleně podbarvená pole reprezentují nejmenší 
rozměrovou a tiskovou odchylkou. Naopak červená pole značí rozměrovou odchylku 
největší. 

 

Tabulka 3 Naměřené hodnoty 
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READING OF TECHNICAL PICTURE MATERIALS BY 
PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINEES 

ČTENÍ TECHNICKÝCH OBRAZOVÝCH MATERIÁLŮ 
STUDENTY UČITELSTVÍ PRVNÍHO STUPNĚ 

Jan Janovec, Ivana Brtnová Čepičková 

Abstract 

The article describes the results of a study designed to determine the differences 
between students with better and worse performance when solving the displayed 
technical tasks. Searching for the right solutions, students had to apply visual-spatial 
skills, creative thinking, problem-solving skills and the ability to interpret visual images. 
During the activity, the students were scanned with an eye-tracking device. The data 
obtained from their eye movements was subjected to qualitative and quantitative 
examination and compared. It can be hypothesized that understanding the differences 
in students' visual perception in processing, problem solving, and the attention they 
pay to stimuli, can aid in positive interventions in technical education. 

Key words: technical literacy, primary school teaching, eye-tracking, visual 
imagination, problem solving 

Abstrakt 

Článek popisuje výsledky studie, která byla navržena tak, aby byly zjištěny rozdíly mezi 
studenty s lepším a horším výkonem při řešení zobrazených technických úkolů. Při 
hledání správných řešení museli studenti uplatňovat vizuo-prostorové schopnosti, 
tvořivé myšlení, dovednosti při řešení problémů a schopnost interpretovat vizuální 
představy. Po dobu činnosti byli studenti snímáni zařízením pro eye-tracking. Získaná 
data z jejich očních pohybů byla podrobena kvalitativnímu i kvantitativnímu zkoumání 
a porovnána. Lze předpokládat, že pochopení rozdílů ve vizuálním vnímání studentů 
při zpracování, řešení problémů a pozornosti, kterou věnují podnětům, může pomoci 
při pozitivních intervencích v technickém vzdělávání. 

Klíčová slova: technická gramotnost, učitelství prvního stupně, eye-tracking, vizuální 
představivost, řešení problémů 

ÚVOD 

Moderní koncept výuky techniky a praktických činností směřuje k rozvoji technické 
a inženýrské gramotnosti. Obojí je nedílnou součástí konceptu STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), který představuje jednu z klíčových 
kompetencí v rámci nového pojetí kurikula (Dostál, J., 2018). Technická gramotnost je 
pojem, jehož obecná obsahová náplň není plně vymezena. Obecně ale můžeme říct, 
že jde o „technické vzdělanostní minimum“, jakýsi „souhrn technických způsobilostí, 
které jsou potřeba k životu v současné společnosti“. Uvedené široké vymezení netvoří 
dostatečnou oporu pro implementaci technického vzdělávání, proto je nutné 
konkrétnější vymezení pojmu. Roučová (2013) formuluje technickou gramotnost jako 
způsobilosti v těchto uvedených směrech: orientace v různých odvětvích techniky; 
znalost dějin techniky; znalost podstaty, funkce a konstrukce technického objektu; 
znalost použitých technologií a materiálů; ekologické, ekonomické, estetické 
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a bezpečnostní informace; znalost a schopnost manipulace s informacemi. Uvedené 
směry je možné blížeji specifikovat na konkrétní způsobilosti. Podle Částkové 
a Kropáče (2015) škola vybavuje žáky obecně technickými způsobilostmi potřebnými 
pro zvládání problematických situací spojených s užitím techniky, které jsou aktuální 
nebo které je možno v budoucnu předpokládat. Ovšem kromě vytváření porozumění 
technickým systémům a činnostem jde i o rozvoj důležitých předpokladů (kritické 
myšlení, technické myšlení, psychomotorické dovednosti). Podobně formuluje 
potřebné způsobilosti Kožuchová a Kuruc (2020) ale se zaměřením na první stupeň 
ZŠ. Technická výchova na prvním stupni je zaměřená na široké spektrum pracovních 
činností a technologických postupů založených na tvořivé činnosti. Technickým 
vzděláváním jsou žáci vedeni k získání základních uživatelských zručností v různých 
oblastech lidské činnosti. Technická výchova se opírá a technické myšlení. Lucas 
a Hanson (2016) identifikovali šest nejvýraznějších dispozic rozvoje technického 
myšlení, které je třeba rozvíjet a podporovat rámci technické výchovy. Uvádíme ty, 
které mají nejblíže k technickému vzdělávání na 1. st. Je to systémové myšlení (vnímat 
celek, dílčí části, rozpoznávat závislosti), řešení problémů (kontrola řešení, ověřování), 
vizualizace (přechod od abstraktního ke konkrétnímu, manipulace s materiály, 
mentální nácvik fyzického prostoru a praktická konstrukční řešení). Všechny uvedené 
směry, záměry, koncepce, způsobilosti jsou zahrnuty i v koncepčních materiálech 
mnoha zemí ve standardech technické gramotnosti (Bybee, R. W., 2000, 
Dugger Jr, W. E., 2001). Zároveň je ve všech rozvinutých zemích považováno 
vzdělávání učitelů a jejich další profesní rozvoj za klíčový moment při zavádění 
národních standardů a osnov. Znalostní úroveň učitelů značně ovlivňuje, jak rychle lze 
ve třídě realizovat změny v technickém vzdělávání a nezanedbatelnou roli zde má 
práce s obrazovými materiály. 

1 METODOLOGIE 

1.1 OBRAZOVÝ MATERIÁL 

Hlavním předmětem výzkumu byla zobrazení týkající se vzdělávací oblasti Člověk 
a svět práce tematicky blízká prvnímu stupni základní školy. Jednotlivé snímky 
představovaly úkoly založené na analýze dané problematiky a rozhodnutí na základě 
výběru z nabízených grafických možností. Zobrazení byla koncipována tak, aby bylo 
možné identifikovat oblasti, které buďto bylo nutné analyzovat pro získání správných 
řešení nebo správná řešení zobrazovala. Instrukce k řešení úkolů ve formě textů byly 
co možná nejstručnější. Celkem bylo použito sedm snímků zaměřených ve třech 
případech na papírové skládanky, dále na dřevěné konstrukce, pletení z bužírky, 
vaření a pěstitelské práce. Ve většině úloh bylo respondentům uloženo na základě 
představeného pracovního postupu určit výsledek, u jedné úlohy zaměřené na 
papírové skládanky měl respondent za úkol určit chybný krok v návodu. Úspěšnost 
respondentů při řešení úloh byla hodnocena dichotomicky, uspěl/neuspěl. 

1.2 VÝZKUMNÝ NÁSTROJ A SBĚR DAT 

Hlavním výzkumný nástroj provedeného šetření představovala technologie 
eye-trackingu umožňující sledování pohybu očí s určením přesného místa pohledu na 
sledovaném obraze. K záznamu pohybů očí účastníků byl použit eye tracker Tobii Pro 
X2-60 se vzorkovací frekvencí 60 Hz propojený s počítačem, ze kterého byl zároveň 
ovládán experiment. Pro zobrazení experimentálních podnětů účastníkům byl použit 
monitor s úhlopříčkou 24 palců na němž byl tracker umístěn. Monitor byl vzdálen 
přibližně 60 cm od očí účastníků, právě v této vzdálenosti má eye tracker největší 
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přesnost, a to okolo 0,4° (Tobii Pro, 2021). Při sběru dat měli účastníci volný pohyb 
hlavy a očí. Účastníci se přesouvali mezi jednotlivými snímky pomocí myši nebo 
klávesnice. Nainstalovaný software Tobii Studio v připojeném počítači byl použit 
k ukládání a analýze dat o pohybu očí respondentů. 

   

 Obr. 1 Příklad snímku úlohy Obr. 2 Gaze Plot diagram 

Jednotlivé obrazy v použitém software Tobii Studio tvoří ucelenou lineární 
posloupnost, kterou respondent postupně prochází a řeší zadané úlohy. Pro přechody 
mezi jednotlivými snímky existuje několik možností, jsou to “pevný čas”, “tlačítko myši” 
a “klávesa na klávesnici počítače”. Pevný čas využít nelze z důvodu různě dlouho 
trvajících řešení různých úloh u jednotlivých respondentů. Po předchozích 
zkušenostech bylo rovněž upuštěno od využití tlačítka myši. Pokud totiž respondent 
v průběhu měření přestane myš držet, je velká pravděpodobnost, že opustí očima 
obrazovku, aby ji lokalizoval, čímž sníží nebo zcela znehodnotí výsledky měření. S tím 
rovněž souvisí to, že v průběhu měření nebyl zobrazen kurzor. Zároveň bylo použito 
větší rozlišení s cílem využití maximální plochy, kterou software i hardware poskytují. 
Použitý software Tobii Studio zobrazuje v dané konfiguraci obrázky podle jejich 
rozlišení, a to vzhledem k použitému monitoru v našem případě FullHD. Aby tedy byla 
pokryta co největší oblast, byly použity obrázky s rozlišením, které bylo nebo se blížilo 
rozlišení 1920x1080 px. 

1.3 RESPONDENTI VÝZKUMU 

Respondenty výzkumu bylo celkem 15 studentů, 5 z 1. a 10 z 4. ročníku učitelství 
1. st., ve věku od 20 do 26 let, 13 žen a 2 muži. Vzhledem k tomu, že v posledních 
měsících až letech všichni účastníci výzkumu prošli obdobným vzděláváním, lze u nich 
předpokládat podobné vnímání obrazových materiálů a přiměřeně rozvinutou 
schopnost čtení obrazových – technických obrazových materiálů. Všichni účastníci 
měli dobré vidění a prošli kalibrací pro sledování očí. Tři účastnice nosí brýle, jejich 
vliv se při kalibraci ani v průběhu měření neprojevil. 

2 ANALÝZA DAT A VÝSLEDKY 

K zodpovězení výzkumných otázek byly použity jak kvantitativní, tak kvalitativní 
přístupy. Hlavní výzkumnou otázkou šetření bylo, jak a zda se liší pohled na technická 
zobrazení u studentů, kteří byli při řešení zobrazovaných úkolů úspěšní nebo nikoli. 
Sledováno bylo rovněž, zda existují rozdíly mezi pohledy na pro řešení důležité části 
zobrazení a při prvních pohledech na jednotlivé části zobrazení. Vyhodnocena byla 
data exportovaná softwarem Tobii Studio, jak ve formě různých grafických zobrazení 
a videí, tak ve formě surových statistických dat v tabulce mající vzhledem k množství 
získaných dat cca 16 tis. řádků. 
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 Obr. 3 Heat Map diagram Obr. 4 Umístění AOI 

Před provedením numerických a statistických analýz bylo provedeno kvalitativní 
šetření spočívající v empirickém pozorování diagramů Gaze Plot a Heat Map za 
účelem určení možných skupinových vzorců. Jedná se o obrazové výstupy obsahující 
zkoumaná zobrazení překrytá zobrazeními alokací fixací nebo sakád. Výstup Gaze 
Plot zobrazuje postupně pohledy jednotlivých respondentů na plochu obrázku a čísluje 
je (obr. 2). Je z něho tak možné odečítat jejich pořadí a logiku čtení informace. 
Z výstupů pro jednotlivé úkoly bylo možné vyvozovat, že neexistuje jednotná strategie 
čtení řešených úloh. Vypovídací hodnota tzv. heatmaps se v tomto případě ukázala 
jako nižší, neboť pořadí fixací neznázorňuje, pouze dobu setrvání pohledů 
respondentů na daném místě (obr. 3). Na druhou stranu identifikace míst nejčastějších 
pohledů, kterou heatmaps zobrazují rozhodla nebo potvrdila umístění AOI (Area of 
Interest) – oblastí zájmu. To jsou části snímků, u kterých je použitý software po jejich 
definování schopen rozhodnout o pohledu na ně samostatně. Definované oblasti 
zájmu byly podle důležitosti pro nalezení řešení úlohy rozděleny na validní a ostatní. 
Příklad umístění jednotlivých barevně odlišených AOI je na obr. 4. Ručně byly 
v tabulce statistických dat označeny všechny první fixace v daných oblastech. 

Tab. 1 Naměřené hodnoty kvantitativního šetření 

Hypotéza núsp/nneúsp x̄* x̃* p-level 

H1 6148/558 190,4−171,8=18,6 167−150=17 <0,01 

H2 743/75 178,8−170,0=8,8 167−150=33 0,431 

H3 815/37 193,9−168,7=25,2 167−150=17 0,273 

Legenda: n – počet měření, x̄ – aritmetický průměr, x̃ – medián, *v ms. 

V šetření bylo dále použito kvantitativních metod. Ze získaných exportovaných údajů 
bylo možné extrahovat data o době fixací pohledů na daná zobrazení. Stanoveny byly 
hypotézy pro následující sledované veličiny, hypotéza H1 – Mezi dobami fixací 
jednotlivých pohledů v dané úloze úspěšných a neúspěšných respondentů je 
statisticky významný rozdíl, hypotéza H2 – Mezi dobami fixací prvních pohledů v dané 
úloze úspěšných a neúspěšných respondentů je statisticky významný rozdíl 
a hypotéza H3 – Mezi dobami fixací pohledů na validní AOI v dané úloze úspěšných 
a neúspěšných respondentů je statisticky významný rozdíl. 

Pro hypotézy H1 až H3 byly stanoveny nulové a alternativní hypotézy a ty byly 
testovány pomocí t-testu, a protože normalita dat nebyla ani v jenom případě 
potvrzena, tak rovněž neparametrickým Mann-Whitney U testem. Použit byl software 
NCSS. Rozdíl mezi dobami všech fixací jednotlivých pohledů u úspěšných 
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a neúspěšných řešitelů (H1) byl kladný, a to jak pro aritmetické průměry hodnot, tak 
pro mediány. Nulová hypotéza byla zamítnuta na hladině významnosti p=0,05 a přijata 
byla hypotéza alternativní, tedy mezi dobami fixací jednotlivých pohledů v dané úloze 
úspěšných a neúspěšných respondentů je statisticky významný rozdíl. Kladné rozdíly 
pro aritmetické průměry hodnot a pro mediány byly rovněž nalezeny mezi dobami 
fixací prvních pohledů v dané úloze úspěšných a neúspěšných respondentů (H2). 
Statisticky ale nebyla nulová hypotéza odmítnuta ani jedním testem na stanovené 
úrovni p=0,05 a dané rozdíly je nutné považovat za statisticky nevýznamné a nulovou 
hypotézu mezi dobami fixací prvních pohledů v dané úloze úspěšných a neúspěšných 
respondentů není statisticky významný rozdíl je nutné považovat za platnou. Obdobná 
situace nastala také u hypotézy H3, i zde byly nalezeny kladné rozdíly pro aritmetické 
průměry hodnot a pro mediány. Statisticky ale nebyla nulová hypotéza odmítnuta ani 
jedním testem na stanovené úrovni p=0,05 a dané rozdíly je nutné považovat za 
statisticky nevýznamné a nulovou hypotézu mezi dobami fixací pohledů na validní AOI 
v dané úloze úspěšných a neúspěšných respondentů není statisticky významný rozdíl 
je nutné považovat za platnou. 

3 DISKUZE A ZÁVĚR 

Cílem šetření bylo zjistit, jak respondenti přistupují k úkolům spojeným s řešením 
vizualizovaného technického problému. Literatura uvádí, že rozdíly v pozornosti a ve 
vizuálním vnímání mohou ovlivnit úspěšnost respondentů. Prostřednictvím eye-
trackingu lze zjišťovat významné určující parametry, tj. průměrnou dobu fixace 
a průměrnou dobu fixace oblastí zájmu. V uvedeném šetření bylo zařazeno i sledování 
průměrné doby fixace prvního pohledu na danou oblast zájmu. Rozdíl mezi dobami 
fixací jednotlivých pohledů mezi úspěšnými a neúspěšnými řešiteli se ukázal jako 
významný. Neúspěšní respondenti vykazovali kratší trvání pohledu pro každý fixační 
bod, což může naznačovat přístup „pokus a omyl“, kdy subjekt hledá různé body na 
obrazovce, aniž by se soustředil na strategii nebo o úkolu uvažoval komplexněji. 
K podobnému výsledku dospěli i Gomes, Yassine, Worsley a Blikstein (2013). 
Statisticky nevýznamné byly rozdíly dob prvních fixací a fixací pohledů na validní 
oblasti zájmu. Na základě rozdílu průměrů naměřených hodnot lze ale usuzovat, že 
úspěšnější respondenti věnovali soustředěnější pozornost oblastem, které buďto bylo 
nutné analyzovat pro získání správných řešení, nebo správná řešení zobrazovala. 
Méně pozornosti věnovali nadbytečným oblastem. Zjištění kognitivního zpracování 
obrazu byla v souladu s předchozími studiemi (Zang et al., 2022), kdy vyšší procento 
fixací s delší dobou, implikuje větší pozornost a hlubší kognitivní zpracování řešení 
technického problému. Z výše uvedeného vyplývá, že v pedagogické praxi by učitelé 
měli používat instrukce, které by studenty vedly k soustředěnějšímu studiu vizuálních 
informací v klidnějším tempu, k tomu, aby hlouběji přemýšleli o klíčových informacích 
a zásadních otázkách, než aby rychle a povrchně, byť opakovaně, těkali z podnětu na 
podnět. 
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PROGRAMMING OF COMPUTER CONTROLLED MACHINES 
AT PRIMARY SCHOOLS – PRELIMINARY RESEARCH  

PROGRAMOVÁNÍ POČÍTAČEM ŘÍZENÝCH STROJŮ NA ZŠ 
– PŘEDVÝZKUM 

Pavel Moc 

Abstract 

In primary education, we usually only encounter the programming computer-controlled 
machines with 3D printing. Schools usually do not have other machines, for example, 
CNC milling machine, laser milling machine, etc. The incriminated issue can of course 
also be applied to other programmable devices at home.  This issue is closer to the 
pupils and would probably cause greater motivation.  It could be, for example, 
intelligent electrical installations, household appliances, etc. 

 Folowing research focuses on the actual technical feasibility of the research in 
practice. On its technical provision, time requirement and understanding of assigned 
research tests.  Above all, filling out the student questionnaire and the Professional 
Orientation Test.  A separate chapter contains tasks for pupils, focused on Logo 
programming.  Depending on the result of this programming, the tasks may be 
adjusted, or the programmable device may be changed. 

Key words: CNC Mills in the classroomů; CNC Cutter in the classroom; 3D Printer; 
technical education in primary school; machines; technics; engineering; engineering; 
algorithmization, PLC, Logo Siemens, Logo Soft.  

Abstrakt 

Problematikou programování strojů řízených počítačem se v primárním vzdělávání 
setkáváme zpravidla jen u 3D tisku. Školy obvykle nedisponují dalšími stroji např. CNC 
frézka, laserová frézka atd. Inkriminovanou problematiku lze samozřejmě aplikovat 
i na jiná programovatelná zařízení v domácnosti. Tato problematika je žákům bližší 
a patrně by se projevila ve větší motivaci. Mohlo by se jednat např. o inteligentní 
elektroinstalace, domácí spotřebiče atd. 

Následný výzkum se zaměřuje na vlastní technickou proveditelnost výzkumu v praxi. 
Na jeho technické zajištění, časovou náročnost a porozumění zadaným výzkumným 
testům. Především vyplnění dotazníku žáka a Testu profesní orientace. Samostatnou 
kapitolou jsou úkoly pro žáky, zaměřené na programování Logo. Dle výsledku tohoto 
programování může dojít k úpravě úkolů, případně ke změně programovatelného 
zařízení.  

Klíčová slova: CNC soustruh ve výuce; CNC frézka ve výuce; 3D Tiskárna; technické 
vzdělávání na ZŠ; stroje; technika; inženýrství; matematika; algoritmizace, PLC, Logo 
Siemens, Logo Soft.  

ÚVOD 

Podle provedené analýzy ŠVP vybraných základních škol, ž se školy programování 
věnují, ale pouze v omezené míře. Pouze jedna škola má přímo ve výuce zařazený 
předmět Programování V ostatních případech se jedná spíše o splnění RVP, jaká je 
však skutečnost nelze nyní konstatovat. Dále bylo zkoumáno přímo na škole v rámci 
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vlastního předvýzkumu s využitím anonymního dotazníku pro učitele zabývajícího se 
programováním ve vzdělávání.  

Po provedení předvýzkumu byly zjištěné výsledky analyzovány především po 
technické stránce úkolů. Předvýzkum poukazuje, zda je pro vlastní výzkum možné 
použít připravené úkoly a následně je použít ve vlastním výzkumu. Případně zda bude 
potřeba inkriminované úkoly vhodně upravit. Stejně tak, zda bude možné využít 
zvoleného technického řešení programování počítačem řízených strojů. 

1 DESIGN VÝZKUMU 

Pro lepší orientaci v průběhu vlastního výzkumu se postupovalo v následujících 
korcích: 

• východiska, 

• cíl výzkumu, 

• respondenti, 

• časové rozložení, 

• výzkumné metody, 

• metody výzkumu. 

1.1 VÝCHODISKA VÝZKUMU 

Z uvedeného shrnutí ŠVP inkriminovaných škol plyne, že se programování věnují, ale 
pouze v omezené míře. Pouze jedna škola má přímo ve výuce zařazený předmět 
Programování V ostatních případech se jedná spíše o splnění RVP, jaká je však 
skutečnost nelze nyní konstatovat. Dále bylo zkoumáno přímo na škole v rámci 
vlastního výzkumu s využitím anonymního dotazníku pro učitele zabývajícího se 
programováním ve vzdělávání.  

1.2 CÍL VÝZKUMU 

Podstatou výzkumu je zjistit, zda je možné k programování na ZŠ použít průmyslový 
automat PLC a případně jaké úrovně v řešení úkolů jsou žáci schopni dosáhnout. 
Zároveň zda má na dosaženou úrovní řešení úkolů vliv nejen osobní motivace žáka, 
ale i profesní orientace. Výsledkem bude doporučení s ohledem na motivaci a profesní 
orientaci, zda se této problematice věnovat na ZŠ, případně zda se jedná 
o programování vhodné až na elektro-technicky zaměřené SŠ V dnešní době se 
realizuje revize RVP, výsledek tak může odpovědět na rozsah a technické řešení 
programování na ZŠ dle připravovaného RVP.  

1.3 RESPONDENTI 

Pro účely výzkumu jsou respondenti vybírání dle organizačních možností vybraných 
základních škol. V současném okamžiku jsou vybrány čtyři školy, kde byl vzorek žáků 
využit na programování PLC. Žáci budou vybráni dle momentálního rozvrhu – náhodná 
volba. Pro účely výzkumu není podstatné, zda se jedná dle rozvrhu o žáky na 
předmětu Informatika, případně Technická výchova V případě 28. ZŠ Plzeň se jedná 
o předmět programování. Všichni respondenti jsou žáci na druhém stupni, kteří dle 
ŠVP vybraných škol mají za sebou základní zkušenost s programováním v rámci 
vyučovaných předmětů.  
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1.4 ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 

Ověření úkolů v předvýzkumu proběhla na jaře školního roku 2021/2022 na několika 
žácích, kdy se ověřily připravené úkoly.  

Následně po vyhodnocení a případné revizi úkolů bylo přistoupeno k vlastnímu 
zkoumání na inkriminovaných školách v průběhu školního roku 2022/2023.  

Po uskutečnění výzkumu byly všechny výsledky zapracovány vhodným způsobem 
jako seznam dat, ze kterého následně bude analyzován výsledek dle předem 
stanovených hypotéz.  

1.5 VÝZKUMNÉ METODY  

V souvislosti s vlastním výzkumem se analyzuje současný stav programování na ZŠ. 
Byl použit řízený rozhovor – dotazník (J. Pelikán, 2011), za účelem zjištění skutečného 
stavu výuky programování v rámci Informatiky, Technické výchovy, případně jiného 
předmětu. Stav programování byl analyzován v předcházející kapitole a vypovídá tak 
pouze o přístupu školy k uvedené problematice. Skutečný stav programování 
a přístupu k problematice se může značně lišit od ŠVP. Použité dotazníky jsou 
anonymní a nebudou se detailně vztahovat ke konkrétní škole, aby nedošlo ke spojení 
výsledku dotazníku a konkrétního vyučujícího. 

Vlastní výzkum zaměřený na žáky ZŠ byl realizován na základě připravených úkolů 
a dle organizačních možností školy. Předpokládá se realizace v menších skupinách, 
či dělených třídách. Pro účely výzkumu není podstatné, v jakém čase a předmětu 
výzkum probíhal. Podstatou výzkumu je zmapovat schopnosti řešit předložené úkoly. 
Výběr respondentů byl v devátém ročníku ZŠ náhodný dle organizačních možností 
vybrané školy.  

Dosažené výsledky budou analyzovány ratingovou metodou s využitím posuzovací 
stupnice (J. Pelikán, 2011). Za absolutní řešení úkolů je považována hodnota 100 %, 
která odpovídá zadaným úkolům ve formě pracovních listů. Vyřešení každého úkolu 
bylo statisticky vyhodnoceno jako 6,66% splnění.  

1.6 VÝZKUMNÝ ZÁMĚR 

Do jaké míry dovednost řešit programovací úlohy odpovídá kognitivním schopnostem 
žáků a jejich zájmové profesní orientaci V této otázce je potřeba vnímat vnitřní motivaci 
žáka a tím ovlivněné schopnosti řešit úkoly jako jedno z kritérií. Osobní zájem ovlivňuje 
motivaci jedince, nemusí však korespondovat se skutečnou profesní typologií 
osobnosti, a tedy schopností řešit zadané úkoly. Naproti tomu může být schopnost 
řešit předložené úkoly na základě Testu profesních zájmů B-I-T II odlišné. Ačkoliv zde 
patrně hraje roli vnitřní motivace jedince, v úspěšnosti řešení úkolů se může více 
odrážet skutečná profesní typologie jednice. To znamená pravděpodobně větší 
úspěšnost při řešení složitějších úkolů. Tento předpoklad lze spatřit v osobní orientaci 
na elektrotechniku se kterou se váže hlubší smysl pro logické uvažování a objektovou 
představivost.  

Výčet předpokladů: 

• P 1: žáci devátého ročníku ZŠ dokážou použít základní logické funkce a vyřešit 
zadané úkoly, u časových funkcí u čítačů bude potřeba k vyřešení pomoc 
vyučujícího. 
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• P 2: žáci devátého ročníku ZŠ kteří budou mít osobní zájem o technická studia 
na SŠ, dosáhnou v řešení úkolů s časovači a čítači větší úspěšnosti než žáci 
s nezájmem o technická studia. 

• P 3: žáci devátého ročníku ZŠ dle Testu profesních zájmů B-I-T II kteří budou 
mít profesní orientaci v elektrotechnice zvládnou vyřešit všechny zadané úkoly. 

• P 4: žáci prvního ročníku SŠ s elektrotechnickým zaměřením dokáží vyřešit 
všechny zadané úkoly. 

2 PŘÍPRAVA METODICKÉ PŘÍRUČKY PRO UČITELE A PRACOVNÍCH 
LISTŮ PRO ŽÁKY 

Soubor úkolů je pojat jako metodická příručka pro učitele a pracovní listy žáka. Jeho 
úkolem je naučit jednoduše a zábavnou formou programovat průmyslový automat 
LOGO od firmy Siemens. 

Smyslem metodické příručky s úkoly je pochopení základních principů funkce 
logických automatů. Nejde jen o základní logické funkce, ale i o speciální funkce, které 
automaty obecně nabízejí, příkladem tak může být funkce RS, časové funkce a mnoho 
dalších. 

Rozdělení metodické příručky s úkoly: 

Činnost žáka na výukovém panelu je rozdělen do následujících okruhů: 

• Základní funkce.  

• Virtuální relé.  

• Funkce relé.  

• Relé s náběžnou hranou 

• Impulsní relé.  

• Časové funkce.  

• Čítač.  

Jedná se o úkoly, které postupně vedou žáky jednotlivými funkcemi a následnou 
možností následně vyzkoušet vytvořený úkol na výukovém panelu. Pro jejich úspěšné 
zvládnutí je vhodné jednoduše řešit pouze inkriminované funkce, na místo úkolů s více 
jak jednou novou funkcí. 

Cílem výuky není zvládnutí jednotlivých úkolů pouze jedním řešení. Některé úkolu, 
především z počátku, mají pochopitelně jen jedno řešení. Přesto si každý žák hledá 
své autentické řešení. U jednoduchých řešení může nastat drobný rozdíl v řešení, 
ačkoliv se nemusí jednat nutně o naprosto originální řešení. 

Každý žák má své způsoby uvažování a řešení úkolů. Jednotlivé úkoly jsou tak 
koncipovány od jednoduchých ke složitějším. Každý další úkol, který navazuje na 
předcházející je jeho pokračováním a rozvíjí jej. Není tak možné jednotlivé úkoly 
vynechat, či přeskakovat. 

Na závěr by tak každý žák měl nejen ovládat základní programování automatu, ale mít 
i praktickou představu o jeho využití v praxi. Dále by měl získat pocit, že se dokázal 
skrze jednotlivé úkoly doslova „prokousat“ vlastní cestou a mnohdy i svým způsobem. 
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Vyučující by měl být schopen na originální řešení žáků reagovat a svojí činností být 
spíše nápomocen. Pokud se žák vydá nesprávnou cestou, měl by na svůj omyl přijít 
sám. 

3 PŘÍPRAVA DOTAZNÍKU PRO UČITELE 

Před vlastním výzkumem bylo potřeba zjistit názory vyučujících na skutečný stav 
výuky, který nemusí vždy odpovídat stavu ŠVP konkrétní školy. Za tímto účelem vznikl 
dotazník s několika otázkami, které mapují skutečný stav výuky.  

Vlastní ŠVP obsahuje více či méně problematiku programování. Dle výsledků analýzy 
je možné se programování věnovat v několika předmětech. Především se jedná 
o Informatiku a Technickou výchovu. Z výše uvedeného jsem se rozhodl dotazník 
zpracovat anonymně, aby nevzniklo žádné pojítko mezi respondentem a konkrétní 
školou. Výsledky byly spíše obecné a poukazují paušálně na skutečnost, zda se 
dodržují ŠVP, nebo je realita výuky odlišná. Dále reprezentují názory vyučujících na 
inkriminovanou problematiku počítačem řízených strojů.  

Vlastní provedení dotazníku je uvedeno v příloze a obsahuje celkem sedm otázek. 
Níže je uveden pouhý výčet otázek a celkové shrnutí s analýzou.  

Dotazník pro učitele – skutečný stav výuky programování ve výuce na ZŠ: 

1. Vyučuje se na vaší škole programování? Pokud ano, jaké systémy k výuce 
používáte? 

2. Využíváte k výuce 3D tiskárnu? Pokud ano v jakém vyučovaném předmětu? 

3. Využíváte k výuce počítačem řízené zařízení? Pokud ano, jaké a v jakém 
předmětu? 

4. Pokud nepoužíváte počítačem řízená zařízení k výuce, uvažujete škola o jejich 
pořízení a případně jaké? 

5. Dokázali byste při programování počítačem řízených zařízení využít na místo 
didaktické pomůcky skutečné průmyslové řešení z praxe? 

6. Jaký rozsah výuky počítačem řízených strojů považujete optimální pro ZŠ 
s pohledu hodinové dotace? 

7. Domníváte se, že žáci, kteří chtějí studovat na SŠ s technickým zaměřením 
budou mít lepší výsledky v programování na ZŠ? 
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4 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

S ohledem na lepší přehlednost s následnou analýzou výsledků dotazníků bylo 
zvoleno shrnutí výsledků do tabulky: 

Dotazník pro učitele programování – přehled výsledků 

 Znění otázek: Respondent 1.  Respondent 2.  Respondent 3.  Respondent 4.  

1. 

Vyučuje se na 
vaší škole 
programování? 
Pokud ano, jaké 
systémy k výuce 
využíváte? 

NE ANO 
Scratch, LEGO 
Mindstorms, 
Ozobot. 

ANO 
Scratch Soft 

ANO 
Lego 
Mindstorm 

2. 

Využíváte k výuce 
3D tisk? Pokud 
ano, v jakém 
předmětu? 

NE ANO 
Informatika. 

ANO 
Počítačová 
grafika 

NE 

3. 

Využíváte k výuce 
počítačem řízená 
zařízení? Pokud 
ano, jaké? 

NE NE 
Již vlastní 3D 
tiskárnu. 

ANO 
Plotter. 

NE 

4. 

Pokud 
nepoužíváte ve 
výuce počítačem 
řízená zařízení, 
uvažujete o jejich 
pořízení 
a případně jaké? 

NE NE NE NE 

5. 

Dokázali byste při 
programování 
počítačem 
řízených zařízení 
využít na místo 
didaktické 
pomůcky skutečné 
průmyslové 
zařízení? 

ANO 

LEGO 

NE NE NE 

6. 

Jaký rozsah výuky 
počítačem 
řízených zařízení 
považujete za 
optimální pro ZŠ 
s pohledu 
hodinové dotace? 

2 h/ týdně 1 h/ za týden  
Ideálně po 2 h 1x 
za dva týdny. 

2 h týdně 2 h, 1x za dva 
týdny.  

7. 

Domníváte se, že 
žáci, kteří chtějí 
studovat SŠ 
s technickým 
zaměřením budou 
mít lepší výsledky 
v programování? 

ANO ANO 
Především chlapci. 

NE NE, pokud ano 
pouze 
výjimečně.  

Tabulka 3 Vyhodnocení výsledků dotazníku vyučujících 
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Ve výše uvedené tabulce jsou shrnuty odpovědi respondentů v dotazníku učitele 
programování. Respondenti vyučovali různé předměty, ale podstatné bylo 
programování, jež bylo obsaženo v jejich výuce. Oslovení respondenti měli zprvu 
obavu, že budou jejich odpovědi konfrontovány se školním ŠVP. Vlastní dotazníky tak 
neobsahují informaci o konkrétní škole, případně jméno respondenty. Jedná se zcela 
o anonymně zodpovězené dotazníky. Vlastní výsledek lze tak brát jako obecný stav 
a nikoliv je konfrontovat s konkrétním ŠVP V jednom případě byly potřeba delší 
intervence, aby se daný vyučující průzkumu zúčastnil. 

Na komplexnější přehled výsledků by jistě bylo zapotřebí mnohem více respondentů, 
aby byl výsledek přesněji vypovídající V našem případě šlo o komparaci analýzy ŠVP 
vybraných škol a skutečného stavu.  

Všechny školy ve svých ŠVP uvádějí, že se programování věnují v rámci předmětu 
Informatika, pouze u jedné školy je na tuto činnost vyhraněn specifický předmět 
Robotika. Při pohledu na tabulku výsledků šetření je patrné, že jedna škola se 
programování vůbec nevěnuje, ale informaci o programování má v rámci Informatiky 
zmiňovanou. Z toho plyne, že skutečnost je jiná oproti ŠVP V ostatních případech se 
školy programování věnují na známých platformách, jakými jsou Scratch, Ozobot 
a LEGO Mindstorms V jednom případě se škola věnuje využití průmyslového řešení 
programování řezného plotru. Tuto volbu lze označit za již průmyslové řešení 
a poukazuje, že je možné na ZŠ využít úspěšně stroje, které se používají v praxi a žáci 
je zvládají. Jakou úrovní je žáci zvládají nebylo zjišťováno. Dalším poměrně oblíbeným 
je využití LEGO Mindstorms, jedná se o stavebnici známého dánského výrobce LEGO. 
Zařízení využívá k programování objektové programování, které je pro mnohé 
jednoduché a srozumitelné, tj. i žáky ZŠ. Ani v tomto případě nebylo využití v rámci 
technické výchovy, ale Informatiky V jedné škole byla tato technologie navíc využívána 
v rámci mimoškolní zájmové činnosti, ale tato informace zazněla mimo dotazník, 
jelikož otázky se na mimoškolní činnost nedotazovaly.  

Pokud shrneme výše uvedené informace z dotazníků a ŠVP oslovených škol, 
programování mají všechny školy uvedené v ŠVP, ale ve skutečnosti se této činnosti 
věnuje pouze 75 % škol. Zároveň se veškeré programování odehrává ve výuce 
Informatiky a pouze respondent jedné školy uváděl speciální předmět Robotika 
Experiment – praktické ověření 

5 PŘEDVÝZKUM – ŽÁCI  

Cílem vlastního experimentu v předvýzkumu bylo ověření především organizace 
výzkumu, srozumitelnost dotazníků a časová náročnost. Náhodně vybraným deseti 
žákům byl nejprve předložen test Profesní orientace a detailně vysvětlen postup jeho 
vyplnění. Žáci před vyplněním testu nevěděli, jaká další činnost je čeká, tj. 
programování automatu LOGO. Časový limit nebyl žákům sdělen, ale předpokládaná 
doba byla 1 h. Následně se žáci pustili do vyplnění předloženého testu. Během 
vyplňování se neobjevil zásadní problém s neporozuměním způsobu vyplňování. První 
žáci s vyplněným testem začali odevzdávat za necelou ½ h, poslední žák odevzdal 
vyplněný test po ¾ h.  

5.1 VYHODNOCENÍ DOSAŽENÉ ÚROVNĚ V PRAKTICKÝCH ÚKOLECH 

Dalším krokem a mnohem časově náročnějším bylo praktické řešení zadaných úkolů 
v programování. Prostředí programu má pouze anglickou lokalizaci. Ačkoliv žáci ZŠ 
druhého stupně v deváté třídě disponují základními znalosti anglického jazyka (nebylo 
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předmětem zkoumání), byl u některých žáků problém s technickými výrazy. Vše se 
dalo vyřešit praktickou ukázkou, jak program spustit a přejít do režimu programování.  

K použití logických funkcí bylo zapotřebí představit každou log. funkci, její význam, 
pravdivostní tabulku, a především náhradní elektrotechnické schéma. Až po této 
instruktáži začali žáci řešit úkoly a získávat první úspěchy. Splnění úkolů zaměřených 
na využití logických funkcí nakonec proběhlo bez zásadních problémů.  

Časová náročnost programování byla dle předpokladu v řádu několika hodin. Bylo 
předpokládáno, že na řešení úkolů budou stačit čtyři vyučovací hodiny. V případě 
nadanějších žáků by předpokládaný čas dostačoval. V ostatních případech by se 
řešení mohlo protáhnout na mnohem delší čas, patrně osm hodin. Smyslem vlastního 
výzkumu bude dosažená úroveň v řešení úkolů. Pro smysl vlastního výzkumu bude 
dostačujícím ukazatelem vyřešení určitého počtu úkolů ve stanoveném čase, tj 4 
vyučovací hodiny.  

5.2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ ŽÁKA 

S ohledem na počet respondentů v předvýzkumu bylo vyhodnocení Profesních 
profesního dotazníku a dotazníku žáka rychle, neskýtalo žádný problém nečitelnosti 
případně nesrozumitelnosti odpovědí.  

Z výsledků Testu profesní orientace plyne, že technické orientaci v budoucí volbě 
povolání by se mělo věnovat šest žáků. V ostatních případech se vyskytly případy 
sociálního zaměření a zemědělství, případně lesnictví.  

Při vyhodnocení dotazníku žáka, který sledoval prospěch především v informatice 
a matematice, žáci odpověděli ve čtyřech případech, že by v budoucnu volili 
elektrotechnicky zaměřené profese. V ostatních případech volby SŠ se vyskytl jeden 
případ zaměřený na služby, dva žáci uvedli jako budoucí zaměření na potravinářství, 
jeden žák uvedl lesnictví a jeden žák zemědělskou výrobu. V jednom případě chtěl žák 
pokračovat na gymnázium.  

5.3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

Lze konstatovat, že realizace předvýzkumu byla úspěšná a časově proveditelná. 
Pouze praktické programování je časově náročné a vyžaduje značnou součinnost 
vybrané ZŠ. Z výsledků nelze jakkoliv odvodit vztah mezi výsledky Testu profesní 
orientace, vědomými odpověďmi v dotazníku žáka a dosaženými výsledky 
v programování. Přesto alespoň orientačně lze konstatovat, že žáci, kteří měli dle 
Testu profesní orientace předpoklady k technickému studiu dosáhli ve čtyřech 
případech lepších výsledků než žáci s orientací mimo technické obory.  

5.4 VYHODNOCENÍ PŘEDVÝZKUMU 

Smyslem předvýzkumu bylo především praktickým experimentem ověřit 
proveditelnost vlastního výzkumu na menším počtu respondentů. Účelem 
předvýzkumu nebylo zodpovězení hypotéz. Na jejich zodpovězení by bylo zapotřebí 
detailnějšího rozboru výsledků Test profesní orientace a dosažených výsledků. Přesto 
časová náročnost vlastního experimentu na jedné škole bude odpovídat pěti 
vyučujícím hodinám.  

Určitým problémem byla pro některé obtížná orientace v programu LOGO soft 
s ohledem pouze na anglickou lokalizaci. Přesto po ukázce, jak nastavit program 
a následně v něm pracovat se problém vyřešil. Případné nahraní vytvořeného 
programu do automatu probíhalo za asistence vyučujícího. Zásadnějším problémem 
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bylo obtížné porozumění logickým funkcím. Ačkoliv se podařilo nakonec tento problém 
také vyřešit, jeví se jako značná překážka a zvyšuje se časová náročnost experimentu.  
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TEXTILES IN PROJECT-BASED TECHNICAL EDUCATION 
OF FUTURE TEACHERS AT THE TIME OF DISTANCE 

TEACHING  

Zlatica Huľová, Jozef Zentko  

Abstract  

The contribution pays attention to the characteristics and analysis of utilizing artistic 
and technical activities in project-based teaching, focused on working with textiles in 
the education of future teachers at the time of distance teaching. It presents 
possibilities of application of artistic and technical procedures within the framework of 
the project-based teaching design. In the preparation of future teachers at the primary 
level of education, these represent the backbone of the implementation of textile 
techniques and textile artifacts as well as textile-inspired artworks. The attention is 
focused on important aspects related to the artistic work and craftsmanship, with 
regard to intersectional relationships between subjects in the educational process. It 
points to possible overlaps of artistic and technical activities together with their potential 
in the modern pedagogical space. The contribution was created as a part of the grant 
project VEGA No. 1/0550/22 Current state, trends and problems in technical education 
at the lower and upper secondary level of education in the context of distance teaching, 
whose responsible researcher is doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., (2022 – 2024).  

Keywords: technics, production technology, preparation of future teachers, textiles, 
textile techniques, distance teaching, project-based teaching.   

INTRODUCTION   

Learning in new ways, both in the past and today, represented the process of actively 
gaining experience and knowledge as a result of the independent work of pupils.  John 
Dewey and W. H. Killpatrick, representatives of American pragmatic pedagogy 
(progressivism), which was formed together with pragmatic philosophy, elaborated on 
the project-based and problem-based teaching, which became an essential means of 
humanization and democratization not only of education, but also of school as a whole. 
John Dewey is considered to be the main representative of pragmatic pedagogy, which 
stems from the strongest philosophical current – pragmatism (pragma = action, 
activity), and constituted of a philosophy of experience, containing the unity of the real 
and ideal, as well as of values and facts. Pragmatic pedagogy was conditional on the 
entity's interest in responding to the external environment.  Today we can claim that J. 
Dewey and W. H. Killpatrick laid the foundations for the project-based as well as 
problem-based teaching, and together with Lay and Kerschensteiner, they promoted 
work education and technical education to a higher level. It is necessary to highly 
appreciate the elimination of the detachment of school from a person's natural life, 
because it was precisely through their philosophy that the schools respected and 
fulfilled one of the many didactic principles of J. A. Comenius (In: Huľová, 2017).  

 Project-based teaching differs from traditional teaching in its objectives, which are 
defined with respect for the uniqueness and specificity of pupils/students, in its content 
that can be modified with regard to their interests, development of competences and 
creativity. It differs fundamentally in its procedures, methods and forms ensuring the 
development of creativity, activity and cooperation. The organization of the teaching 
process, in which the integration of subjects, the position of the teacher as facilitator, 
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counsellor, and guide, play an important role. The position of pupils/students itself also 
differs with their own spontaneity, autonomy, imagination, discipline, tolerance with the 
possibility of their own interventions into the search for information, as well as 
responsibility. The position of parents, who change their approach not only toward 
cooperation with the school, but also toward the teaching itself, is also different. The 
abovementioned can also be considered to be the general positive aspects of project-
based teaching.   

In the educational standards for technical education, the education of students – the 
future teachers of pre-primary and primary education – also includes various traditional 
and non-traditional technologies and procedures of working with different materials. 
Therefore, the planned activities in project-based teaching focused on working with 
textiles are also focused on several areas of technological procedures based on 
traditional craftsmanship and production. In our case, the consideration is given to 
working with various materials with an emphasis on textile and textile techniques.  

Textile, textile techniques, as well as various textile procedures contribute to the 
acquisition of knowledge about the folk culture of Slovakia, and thus reinforce national 
awareness and cultural background of individuals. In the same way, they also 
contribute to the development of fine motor skills, promote technical, creative, and 
logical thinking, and, in the right settings, they develop artistic feeling, which should be 
promoted and fully developing even at the time of distance teaching.  

 

1 TEXTILE AS AN ARTEFACT OF FOLK ART AND TEXTILE 
TECHNIQUES AS A SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF 
CREATIVE TECHNICAL THINKING IN PROJECTS AT THE TIME OF 
DISTANCE TEACHING 

Textile can be characterized as an umbrella label of all textile raw materials, both 
fibrous and non-fibrous, products made thereof, as well as textiles in handmade 
production. Textile products are felts, twists (e.g. threads and cords), knitted, woven, 
and bound textile made of threads and cords. Textile materials are articles made of 
textile for a specific purpose and with a specifically designated function: for example, 
clothing, farm, ceremonial textiles, etc. (Zajonc, 2011). Competence of each teacher 
at different levels of education includes taking into account and presenting to students 
at the appropriate level the specifics and differences of visual arts and technical 
education always together with their characteristic differences.   

Thanks to a well-managed cooperation of these disciplines, the students – future 
teachers – gain the joy of creative work, and a sense for aesthetic and ethnographic 
values (Gašparová, 2018). Textile culture specifically is a sufficient inspirational 
resource, which will be complemented by the educational process with a number of 
interesting and experiential techniques. An ideal example of creative work is getting to 
know the individual work procedures that constitute the basis of production, but also of 
the beautification of textile materials and textile garments (e.g. managing weaving on 
the frame, looms, or production of embroidery or textile applications).   
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2 TEXTILE AND TEXTILE TECHNIQUES IN PROJECT-BASED 
TEACHING 

Project-based teaching and project creation are a popular didactic approach in the 
current educational space. Their application is offered in all types of education, from 
the pre-primary to the university educational process. It is an ideal approach for 
educating future teachers on the primary level of education. Kubínová (2014) sees the 
project and project-based teaching as a type of educational strategy based on the 
student's active approach to their own learning. Project-based teaching makes it 
possible to: fulfill the needs and interests of students, develop their abilities, strengthen 
self-regulation, execute a change in the roles of teacher and student, execute 
teamwork, update school initiatives, apply interdisciplinarity and orientation to present 
one's own work (In: Bačová, Novak-Ducká, Onušková, 2014), but also support initiative 
and gumption, all in three phases of the project: preparatory, main and final part of the 
project creation.  

At the beginning of the winter semester, students were given the project topic as part 
of the project-based teaching at the time of distance teaching: 

Topic: Production of traditional folk costume elements as part and a feature of a 
dance ensemble  

Students: Teaching for primary level of education  

Time: Distance teaching in the winter semester 2021   

Goal: Recognize and know how to make individual parts of a folk costume utilizing 
textile and textile materials.  

Methods and strategies: working with digital technologies, practical activities, trial-
error, experimentation, observation. 

 

Progress of activities during the preparatory phase of the project:  

In project-based teaching focused on textiles, we gradually become acquainted with 
the current technical background, which is necessary for the execution of textile 
techniques. However, it is equally important to know all the partial historical, 
ethnographic, technological, or artistic contexts. These include techniques of creating 
fabric, knitwear, or various types of binding, felting or spinning. Students have the 
necessary portfolio containing the essential didactic-technical material at their 
disposal. To aid in the teaching process itself, a set of manuals, methodological 
handbooks, photo tutorials or video recordings are prepared in order to also serve 
during the distance teaching. In addition to the classical present form, the execution of 
teaching can thus also be ensured through videoconferencing and e-learning. The 
scope of the proposed activities consists of important theoretical contexts, work 
procedures, as well as the execution itself.   

 

Progress of activities during the execution phase of the project:  

Students are familiar with the necessary raw materials for textile production, the textile 
production procedures themselves, the textile decorating procedures, as well as the 
final result itself. They gradually manage to carry out the textile procedures. These 
represent the fundamental techniques of spinning, weaving, knitting, felting and 
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decorating of textile. Custom innovation and a combination of techniques also serve 
as one's necessary equipment for mastering various textile procedures.  

A part of getting to know textiles is also their material, technical, and visual analysis. 
Search for possible inspirational contexts that textile components carry within 
themselves.    

In a separate phase, students work with new technologies that allow them to create 
various digital procedures for capturing the progress of work in individual activities 
aimed at the production of individual components of folk costume as a part and element 
of the university folk dance ensemble. 

1st activity: Weaving on looms  

In this case, the activities are aimed at mastering the basic procedures of making 
textiles. Attention is paid to the technique of weaving, in which the rectangular crossing 
of two sets of threads (warp and weft) creates a fabric – a canvas. In individual 
activities, students get to know the basic binding patterns of fabrics (canvas, twill, ribs, 
etc.), but also the technological process of weaving on horizontal frame looms with 
heald shafts, or weaving of weaves using a plate and various natural materials (cotton, 
linen, hemp, etc.). Individual activities contribute to and ensure an understanding of 
domestic craftsmanship in folk material culture.   

The result is to master the basic procedure of warping and weaving. 

 

 

Figure 1. Weaving on horizontal frame looms with heald shafts 

Activities that are intended for future teachers at the primary level of education are 
aimed at mastering the basic procedures of making textiles from the acquisition of 
knowledge about technological processes, to the final execution itself. Participation in 
these exercises makes it possible to get to know the supporting fundamentals of textile 
techniques as well as their subsequent application in possible inspirational stimuli in 
contemporary textile or graphic design.   

The execution of individual activities takes place via a distance form of teaching. 
Innovative improvements include methodological manuals, guides, instructional and 
educational videos or photo tutorials, which are gradually being prepared.   
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A set of appropriate activities is gradually being developed in order to ensure that 
traditional as well as modern procedures are acquired, which will promote the 
development of key competences and the interconnection with practice. The proposed 
activities promote technical and IT literacy as well as one's relationship and respect for 
national identity.   

 

Figure 2. Students while weaving on horizontal frame looms with heald shafts 

2nd activity: Embroidery and lace – basic production procedures: 

Embroidery presents a way of modifying and decorating textiles with various stitches 
with a needle, newly also using a sewing machine, spike, scissors or embroidery frame. 
In Slovak embroidery, we can find a number of stitches and their combinations. In 
terms of technical procedures, we distinguish between:  

• embroidery based on counting thread – stitches are embroidered by subtracting 
threads;  

• pre-drawn embroidery, in which the stitches are embroidered according to the 
drawing;  

• appliqué, in which an ornament from another material is sewn onto the base 
fabric (Danglová, 2011).   

Individual activities involve getting to know particular types of embroidery. Specifically, 
this includes pre-drawn embroidery, embroidery with a flat stitch, embroidery with a 
hooked needle, perforated embroidery, white embroidery, embroidery based on 
counting thread, cross embroidery, etc.   
 

  



Inovace a technologie ve vzdělávání 
2/2022 

 

51 
 

 
Figure 3. Students during embroidering of the selected parts of the costume 

 
Another suitable accessory is a textile lace as well as lace made of other materials. 
Lace can be characterized as a self-supporting, almost exclusively openwork (see-
through), knitted, possibly tied, or also woven textile. The function of lace was to line, 
strengthen and protect the edges of textiles, to connect individual pieces of textiles 
within the fabric, to create flexible and airy parts in the textile, for instance in case of 
rigid inserts in bonnets and shirts. Bobbin lace has existed and still exists in the largest 
proportion of local and regional forms in Slovakia (Zajonc, 2011).   
During the project-based activities, we also devote time to lace, which is made by using 
looms, needles, forks, hooks (crocheted lace), etc.   
 

 
Figure 4. Making of bobbin lace and crocheted lace 

 
 
The creation of textile appliqués is also an appropriate way of getting to know textile 
culture. It is a method of decorating, in which a cut pattern from a different material is 
sewed onto the base fabric.  
In Slovakia, it is extensively used in decorating of broadcloth components of outerwear 
(Danglová, 2011).   
That is why the third activity was also focused on making accessories and ornaments 
as part of the costume.  
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3rd activity: Making of head wreaths, bonnets, hair ribbons, headbands, bracelets  

In the conditions of primary level of education in Slovakia, the most common technical 
education exercises include working not only with textiles, but also with natural material 
or wire. Individual materials are also appropriately applicable when getting to know 
textile techniques. It is essential that future teachers are sufficiently prepared for this 
work and activities.  With regard to the State Educational Programme for Primary 
Education, not only the pupil but especially the student should know how to:   
- make a product from natural or technical material (in our case textile),  
- make a product from textile or textile threads,   
- make a textile product using simple stitches: front, back  
- make simple products related to folk traditions. In the creation of folk-themed 

puppets, regional education plays an important role, because it comprises a 
whole section within its content portfolio, in which it focuses on cultural 
monuments,  
traditional folk culture, as well as the context of multicultural education 
(Gašparová, 2018).  

- make a product according to the instructions with a required accuracy,   
- make a product from textile combinations  
- design ornaments and accessories related to folk traditions (e.g. application, 

appliqué),   
- create ornaments and accessories,   
-  make products related to folk craftsmanship.  
 

 

 
Figure 5. Student works during the creation of accessories for folk costumes 
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3 TEXTILE IN PROJECT-BASED TEACHING AS A SOURCE OF 
INSPIRATION FOR ARTISTIC, MUSICAL CREATIVITY, AND 
INTERSECTIONAL OVERLAPS AT THE TIME OF DISTANCE 
TEACHING  

 
Textile finds its application in several types of art, but also in various intersectional 
relationships and contexts. It is an important inspiration that finds its application in 
artistic activities and acts, whether a receptive or active aspect of getting to know textile 
is concerned. In a traditional textile culture, there are many inspiring artifacts that can 
be applied in modern textile design, but also in various utility and computer graphics 
and design. Determination of characteristics of individual materials, such as plant-
based, animal-based, or synthetic, supports the development of one's knowledge of 
natural history. Ornamentation, or important coloring contribute to the development of 
imagination and creativity of pupils.  
The control over individual procedures likewise contributes to the development of 
manual skills and technical imagination. Educational needs of the future teachers – 
who are now students of teaching on the primary level of education – are fulfilled using 
the study collection, which is part of a unique workplace – Centre for Ethnography and 
Arts (C-ET-ART). It is a deposit of artifacts of ethnographic, artistic, and musical 
character, which serves to streamline the teaching process, and support the 
professionality of each student.   
 
Progress of activities during the execution phase of the project:  

In the final stage, students present their products as part of folk costumes. At the time 
of present teaching, the students present not only their own products, but also the 
costumes in which they perform and lead children in a dance folk ensemble, in which 
several of them are active.  
During the presentation of the project, including its individual acts and products, 
students demonstrated their ability to create, show proactivity and gumption, 
demonstrate their presentation skills in order to present their newly acquired technical 
knowledge and skills in the best and most interesting way. 
 

 
Figure 6. Slovak folk costumes, some of their components and accessories made by   
                female students as part of the project-based teaching in distance education 
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Figure 7.  Children's folk ensemble led by our students 

 

At joint meetings, students familiarize children with traditional techniques, and then 
apply them with overlaps into different types of arts and participatory programs.  The 
space of the Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok, gradually 
creates a deposition, or a collection of folk artefacts, which are in a tangible as well as 
digital form.  Therefore, the students are able to implement a number of traditional 
textile artifacts into different programs, and into the space of contemporary design. 
 

Conclusion  

Project-based teaching mediates complex cognition and holistic development of 
personality not only of pupils, but also of students – future teachers. It offers them the 
opportunity to more frequently formulate their own ideas, opinions, express ideas about 
their own activities, and those of others. They gain a greater opportunity of leading 
conversations, as well as being able to take their own stance and learn to argue. It also 
promotes being capable of self-evaluation and evaluation of other. In addition to the 
abovementioned, the future teachers develop their initiative, autonomy, creativity, 
gumption, mathematical, logical and critical thinking, ability to cooperate, ability to 
communicate, ability to solve problems, and the ability to search information. By means 
of the project-based teaching, they learn to create interesting and useful objects, make 
various products, and improve their presentation skills. When planning, they learn to 
plan, design projects, and organize their work, develop it, overcome emerging 
obstacles, learn to endure the process and finish the work, but also to be responsible 
for it. Project-based teaching in the preparation of future teachers is inspiring, and in 
the 21st century, it in many ways brings students the joy of acquiring new knowledge 
and learning by means of using concepts and innovative trends of the 20th century.  
 
The acknowledgement for the financial support needed for the creation of this 
contribution belongs to the grant agency VEGA No. 1/0550/22 Current state, 
trends and problems in technical education at the lower and upper secondary 
level of education in the context of distance teaching, whose responsible 
researcher is doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., (2022 – 2024).  
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SOUČASNÝ STAV 3D MODELOVÁNÍ A TVOŘIVOSTI NA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ 

CURRENT STATE OF 3D MODELING AND CREATIVITY IN 
PRIMARY SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC AND IN 

THE WORLD 

Tomáš Sosna 

Abstract 

The article aims to map the current situation of the relationship between 3D modeling 
and creativity and focuses on the possibility of developing creativity using that 3D 
modeling. It summarizes the knowledge in this direction, both within the Czech 
Republic and the rest of the world. 3D modeling is slowly but surely penetrating the 
curriculum of primary schools and appears to be a relatively good and modern means 
of teaching technical subjects that can develop the creativity of pupils. 

Individual findings regarding 3D modeling and creativity, which are still perceived by 
the professional public, are confronted here. The topic of creativity itself is not clearly 
defined in the professional literature, probably because creativity intertwines across all 
disciplines, but creativity as such is explored relatively thoroughly. 

Key words: technology, 3D modeling, creativity, elementary school 

 

Abstrakt 

Článek si klade za cíl zmapovat aktuální situaci vztahu 3D modelování a tvořivosti 
a zaměřuje se na možnost rozvoje tvořivosti pomocí onoho 3D modelování. Shrnuje 
poznatky v tomto směr, jak v rámci České republiky, tak zbytku světa. 3D modelování 
pomalu, ale jistě proniká do osnov základních škol a jeví se jako poměrně dobrý 
a moderní prostředek výuky technických předmětů, který může rozvíjet tvořivost žáků. 
Jsou zde konfrontovány jednotlivá zjištění ohledně 3D modelování a tvořivosti, která 
jsou zatím odbornou veřejností vnímána. Samotné téma tvořivosti není v odborné 
literatuře jednoznačně vymezeno, pravděpodobně proto, že tvořivost se prolíná napříč 
všemi obory, nicméně tvořivost jako taková je probádána poměrně důkladně.  

Klíčová slova: technika, 3D modelování, tvořivost, základní škola 

 

ÚVOD 

V posledních letech můžeme vidět začátek integrace 3D modelování do vzdělávání na 
základních školách. Podle plánovaných revizí RVP ZV by již mělo mít 3D modelování 
své místo v rámci technické výchovy (Dostál, 2018), potažmo by mělo prostupovat 
mezi přírodovědnými předměty. Proto je na místě konstatovat, že se žáci s tímto 
fenoménem v budoucnosti setkají a budou sami navrhovat a konstruovat určité 
modely, minimálně jako část předcházející 3D tisku. Jednou z hlavních vlastností 
konstruktéra by měla být i tvořivost, kterou by měl v rámci vymýšlení či navrhování 
virtuálních modelů uplatňovat. 
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Téma spojitosti 3D modelování a tvořivosti na základní škole může být nejen pro žáky, 
ale i pro učitele velmi zajímavé. Bohužel v odborné literatuře není moc informací, jak 
by se tvořivost mohla v rámci výuky 3D modelování na základní škole podporovat. 
Přitom učitelé na základních školách jsou v dnešní době rádi za jakoukoli informaci, 
která jim s výukou 3D modelování pomůže.  

1 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Vzhledem k připravovanému integrování 3D modelování do výuky základních škol, 
vzniká legitimní požadavek na zmapování přístupu 3D modelování ke tvořivosti 
a obráceně. Abychom mohli mapovat tyto obory, je potřeba je rozdělit na klíčová slova, 
o kterých lze získat z odborné literatury a světových databázích, dostatečné množství 
informací. 

Proto vznikl přehled následujících klíčových slov, v českém i anglickém jazyce, které 
jsou uvedeny v následující tabulce. S těmito slovy bylo pracováno v rámci mapování 
a jsou podrobně rozebrána v následujících kapitolách. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1 Klíčová slova 

2 TVOŘIVOST 

Jako základní dovednost pro úspěch studentů v 21. století je označována tvořivost. 
Můžeme ji označit i jako důležitý či nezbytný faktor, který ovlivňuje úspěšnost studentů 
v reálném světě. (Eckhoff, 2011). 

Pojem tvořivost nelze zcela objektivně, obecně a jednoznačně definovat. Často je za 
hlavní důvod označován fakt, že prostupuje všemi obory lidského života. I tak se našlo 
mnoho autorů, kteří se pokusili tvořivost, jako takovou, co nejobecněji široce vymezit.  

Tvořivost lze, jako součást kognitivních funkcí člověka, široce definovat jako proces 
produkce myšlenek, nápadů či řešení, které napomáhají k řešení nějakého problému 
nebo otázky, a jsou zároveň originální a kvalitní (Sternberg, 2002). Další možnost, jak 
lze obecně vymezit tvořivost, je snaha produkce nových a neobvyklých nápadů nebo 
řešení určité situace nebo problému (Ghosh, 2003). 

Další autoři, kteří vědecky studovali tvořivost, jsou podobných názorů. Torrance (1969) 
vnímá tvořivost jako jakýsi proces vzniku nových hypotéz, které člověk dříve neslyšel 
nebo které do té doby nebyly, a jejich správnost. Hlavsa (1986) vidí tvořivost jako část 
aktivity člověka, která obsahuje novost, originalitu a zároveň je prospěšná. Podle 
Dacey a Lennona (2000) se tvořivost vyznačuje vytvářením dalších, neobvyklých, 
ale současně přijatelných a použitelných myšlenek či řešení. Honzíková a Novotný 
(2014) popisují tvořivost jako nevšední myšlenku, která bude nejen inovační, ale také 
prospěšná. 
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U všech takto představených širokých vymezení lze vidět dva opakující se hlediska: 
novost (originalitu) a užitečnost (udržitelnost).  

Originalitu, nebo chcete-li novost, lze určit jako nějakou vlastnost člověka, přijít 
s řešením či myšlenkou, která je v konkrétní situaci nečekaná a inovativní. Užitečnost 
lze popsat jako eventuální společenské využití v konkrétním oboru lidské činnosti atp. 
(Honzíková, Novotný, 2014). 

Vztah mezi originality a užitečností můžeme vidět na následujícím schématu: 

 

Obrázek 1 Vztah mezi novostí a užitečností (Lókšová, Lókša 2001) 

Guilford (1967), v rámci tzv. faktorové analýzy, určil šest aspektů tvořivosti: Fluence, 
Flexibilita, Originalita, Senzitivita, Restrukturace a Elaborace. Tyto aspekty později 
sám Guilford, po nějakém čase, pozměnil vzhledem k divergentnímu myšlení (o něm 
více později) šest aspektů na čtyři. Tyto čtyři aspekty tvořivosti dále určuje například 
Lewis (2008) takto:  

• Fluence – způsobilost vytváření většího množství všemožných myšlenek, 
nápadů a řešení. 

• Flexibilita – způsobilost flexibilně pozměňovat náhled na konkrétní možnosti, 
postupy, řešení daného problému z hlediska různých. 

• Originalita – způsobilost vymýšlet nová, neočekávaná řešení, myšlenky či 
nápady, které mají základ na již dříve prokázaných, ale od aktuálního problému 
vzdálených připodobněních, které často doprovází vtipná vynalézavost. 

• Elaborace – způsobilost vytříbeného dokreslování či domýšlení nejmenších 
detailů jednotlivých řešení, které však musí být přenositelné, a lze v nich kdykoli 
pokračovat a rozvíjet je dále.  

I tvořivost má své stupně, můžeme ji tedy dělit na základě těchto stupňů, například 
Maňák (2001) interpretuje stupně tvořivosti následovně: 

• Expresivní (spontánní) – s potřebou člověka něco realizovat, je spjat i náhlý 
(spontánní) návrh řešení. 

• Inovativní – cílené generování něčeho originálního vůči ověřeným řešením. 

• Inventivní – schopnost vynalézavosti, vymýšlení nových způsobů. 

• Emergentní – lze považovat za projev geniality, geniálních myšlenek či řešení. 
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2.1 TVOŘIVÝ ČLOVĚK 

Ve většině případů je tvořivost přirovnávána k inteligenci, což není zcela přesné. 
Tvořivost na rozdíl od inteligence, se vykazuje i dalšími směry, nejen poznávací funkcí. 
(Feldhusen, Goh, 1995). 

Vědci, během zkoumání biologických faktorů, které ovlivňují, nebo naopak podmiňují 
tvořivost člověka, se zaměřili hlavně na pohlaví, pravolevé orientace atp. V rámci 
takového bádání u se objevovaly výsledky, které se vyskytovaly v mezích chyby. 
Z těchto důvodů se ani jeden z takto zkoumaných faktorů není možné označit jako 
biologické dispozice pro tvořivého člověka. Dále se srovnávala tvořivost člověka a jeho 
inteligence. Během zkoumání bylo zjištěno, že hodnoty Inteligenčního kvocientu (IQ), 
které jsou vyšší než 120, nejsou prokazatelné pro takovýto vztah. Z toho plyne, že 
člověk nemusí mít pro vyšší míru tvořivosti zároveň vyšší míru IQ. Oproti tomu může 
být v některých situacích vyšší IQ spíše překážkou pro tvořivost jedince (Dacey, 
Lennon, 2000). 

Getzels a Jackson vytvořili v roce 1962 studii, která průkazně ukazuje, že i člověk 
s průměrnou inteligence může být velmi tvořivý. Ve studii je možné se například 
dozvědět, že v případě velmi inteligentního člověk (IQ vyšší než 120) není žádné 
spojení mezi inteligencí a tvořivostí (Getzels, Jackson, 1962). 

Vzhledem k výše uvedenému vyvstává otázka, proč může být vyšší inteligence 
problém, když nedošlo k prokazatelným výsledkům vztahu mezi tvořivostí a inteligencí 
vyšší než 120? V 90. letech byly zveřejněny výzkumy, které poukazují, že dosažení 
vyššího vzdělání částečně ubíjí tvořivost člověka (Csikszentmihalyi, 1994; Gardner 
& Wolf, 1994; De Bono, 1992). Další studie prokazující či vyvracející vztah mezi 
tvořivostí a inteligencí zatím nejsou aktuálně publikované. 

Jako tvořivého člověka můžeme označit osobu, která je způsobilá spojit obrácené a na 
první pohled neslučitelné vlastnosti, a to nejen u ostatních, ale hlavně i u sebe 
(například extroverze a introverze atp.) Tato schopnost spojování je využitelná 
k vyřešení problémů s maximálním potenciálem člověka (Csikszentmihalyi, 2007). 

Csikszentmihalyi (2007) zároveň vymezuje vlastnosti a rysy tvořivého člověka: 

• způsobilost hlubokého soustředění, 

• odhodlání překonávat překážky, 

• pocit bezpečí a sebejistoty, 

• vášnivost vůči svým výtvorům, 

• schopnost objektivně posoudit své výtvory, 

• intenzivní práce prokládaná pauzami, 

• umění užít si proces tvoření jako takový. 

2.2 DIVERGENTNÍ MYŠLENÍ 

V 50. letech dvacátého století, pojmenoval americký psycholog Joy Paul Guilford 
pomocí strukturálního modelu inteligence koncept konvergentního a divergentního 
myšlení. Tyto koncepty můžeme pojmenovat jako části, které dohromady vytváří tzv. 
operativní dimenzi myšlení každého člověka. Části se však odlišují, a to zejména 
v práci s myšlenkami (Žák, 2004). Konceptem divergentní myšlení se většinou nazývá 
proces myšlení, kde na výstupu je maximální výrazný počet neobvyklých, nápaditých 
a nových myšlenek či řešení. Takovéto myšlení se někdy také nazývá jako tzv. 
„rozbíhavé“ myšlení, kdy se během řešení problému nebo problémové situace 
myšlenky „rozběhnou“, čímž se snaží o co nejoriginálnější a atypické řešení. 



Inovace a technologie ve vzdělávání 
2/2022 

 

60 
 

Divergentní myšlení můžeme uplatňovat pouze tehdy, když je možné daný problém 
vyřešit více možnostmi řešení nebo pokud k jednomu řešení lze dojít vícero cestami 
(Plháková, 2004).  

Divergentní myšlení bývá z velké části označováno za důležitý základ obecné 
tvořivosti člověka. Konvergentní myšlení je přesným opakem divergentnímu myšlení 
(Yoruk, Runco, 2014). 

3 3D MODELOVÁNÍ 

3D modelování můžeme, pro větší přehlednost, jednoduše popsat proces vytváření 
prostorových těles pomocí počítače a vhodného programu. Většina takovýchto 
programů se označuje jako tzv. CAD systémy (Computer Aided Design), což je možné 
zjednodušeně přeložit jako počítačem podporované projektování (Horová 2008). 
Goner, Kloski a Kloski (2017) vnímají 3D modelování jako postup tvoření dílů 
v trojdimenzionálním prostředí za pomoci CAD systémů. 

Takovýto CAD systém se obvykle využívá během celé konstrukce výsledného modelu 
(náčrt, 3D model v prostoru, technický výkres onoho modelu atp.). Jednou z největších 
výhod počítačového 3D modelování je návaznost dalších technologií, jako například 
3D tisk, CAM systémy atp., do reálné skutečnosti. Jako vhodný příklad lze uvést návrh, 
konstrukce a vytvoření skutečného komplikovaného tvaru, jako například karosérie 
a dalšího v automobilové výrobě (Fořt, Kletečka, 2000).  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Postup modelování v CAD systémech 

V dnešní době můžeme vidět v každé oblasti průmyslu výkonné CAD systémy tzv. 
páté generace. Tyto systémy běžně zvládají vytvářet parametrické modely, které mají 
výhodu, že se lze v průběhu konstrukce vracet k jednotlivým částem a upravovat je. 
V každém oboru mají CAD systémy navíc některé specifické nástroje a funkce, které 
jsou přizpůsobeny tak, aby ulehčily práci v daném oboru, jako například letecký 
průmysl. Na druhou stranu najdeme i CAD systémy s menším počtem nástrojů či 
funkcí například verze pro školy či demoverze atp. Takovéto systémy se mohou 
běžnému uživateli lépe ovládat (Chow, Kubota, Georgescu, 2015). 

Oproti počátkům zapojení CAD systémů v 60. letech dvacátého století, kde nebyly tolik 
využívány, můžeme dnes vidět využívání CAD systémů při vývoji téměř jakéhokoli 
produktu, a to zejména v celosvětovém měřítku. Zejména v technických oborech, jako 
například strojírenství, elektronika či architektura, jsou díly vytvářeny a konstruovány 
v CAD systémech (Tornincasa, Di Manaco, 2010). I tento fakt umožňuje najít na trhu 
velké množství profesionálních CAD systémů, které jsou odlišné z hlediska 
komerčnosti, náročnosti, funkcemi atp. Mimo profesionální CAD systémy existují i tzv. 
open-source nebo freewarové CAD softwary, které nepotřebují paměť počítače, ale 
pracuje se v nich pomocí prohlížeče (Junk, Kuen, 2016). 
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Avšak u většiny takových to freewarových CAD systémů, které byly podrobeny 
zkoumání, jenž prokázalo, že na rozdíl od profesionálních CAS systémů, se u nich 
projevuje několik nedostatků. Uživatelské rozhraní a ovládání jsou pro uživatele 
přívětivé, nicméně složitější součásti či sestavy nemohly být dokončeny u žádného 
z freewarových systémů (Jähner, 2012). CAD systémy můžeme dále rozdělit, kromě 
oborů, kde jsou využívány, podle dostupnosti (např. open-source nebo licencované) či 
podle techniky modelování (parametrické, neparametrické). Soukromí uživatelé nebo 
i některé školy se radši přiklání při výběru CAS systémů k dostupnosti (Fadrhonc, Král, 
2016). 

3.1 3D MODELOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE U NÁS A VE SVĚTĚ 

Téměř všechny odborné publikace, které se týkají 3D modelování ve školství, jsou 
cíleny na střední odborné školy a univerzity (většinou s výstupným titulem inženýr). 

Studenti i žáci většinou velmi kladně posuzují zánik některých licencovaný nákladů 
(ohledně CAD systémů), díky volně přístupným CAD systémům. Nejvíce si pochvalují 
výhody možnosti práce ve 3D modelování z domu bez placení licence (Cheng, 2007). 

Relativně příznivě studenti hodnotí komerční CAD systémy v návaznosti na 3D tisk. 
V rámci 3D tisku jsou studenti schopni převést své virtuální modely do praktické 
podoby, čímž by se mohla zlepšit jejich technická gramotnost, například porozumění 
konstrukčním pravidlům a možná i tvořivost (Chen, Egan, Stöckli, Shea, 2015). 

V dnešní době je stále více škol, které ve své výuce využívají i 3D tisk. Stejně tomu je 
i a tzv experimentální škole, která existuje jako součást Národní univerzity v Tchaj-pej 
(Wu, Liao, Liu a kol., 2018). Autor Wu se svými spolupracovníky provádí výzkum se 
zapojením 3D modelování do běžné výuky, ale jen s tisknutelnými modely – 3D tisk. 
Ve svém bádání se orientují na definici klíčových faktorů učení žáků v oboru 
3D modelování, které se týkají především prostorové představivosti a počítačového 
myšlení (Wu, Liao, Liu a kol., 2018).  

3D modelování vytváří pozoruhodné možnosti, jak zlepšovat prostorovou 
představivost, a také počítačové či výpočetní myšlení. Počítačové myšlení můžeme 
chápat jako schopnost, která bude nezbytná v rámci Průmyslu 4.0. Ve výzkumu byl 
použit program Tinkercad, u kterého bylo již autory zjištěno, že lze poměrně jednoduše 
začlenít do výuky 3D modelování a mohl by zlepšovat určité schopnosti jihokorejských 
žáků na základní škole, jako například ono počítačové myšlení (Yi, Jung, Lee, 2017). 

V rámci pilotního výzkumu, které proběhlo na 22 žácích základní školy ve Slovinsku, 
ve věkovém rozmezí 13-15 let, bylo prokázáno, že 3D modelování pravděpodobně 
podporuje prostorovou představivost a vizualizaci. Vzhledem k malému vzorku 
nemohou být výsledky statisticky průkazné (Šafhalter, Glodež, Vukman, 2012). 

V České republice jsou již dnes na školách moderní technologie, včetně 
3D modelování, pomalu, ale jistě implementovány do školních vzdělávacích plánů 
některých základních škol (Dostál, 2018). Fadrhonc (2021) v rámci své disertační 
práce, prozkoumal možnosti a navrhl integraci 3D modelování do osnov základních 
škol v České republice. Z výstupů práce je zřetelné, že pokud bude výuka správně 
nastavena, je možné 3D modelování úspěšně integrovat do výuky některých předmětů 
(např. matematika, informatika, technická výchova, …) na 2. stupni základní školy 
a zároveň v ojedinělých případech i do vyšších tříd na 1. stupni. Krotký (2014) 
předkládá, že pouhé 3D modelování nikdy nemůže žákům nahradit pocity a zručnost, 
jaké získávají při manuální práci, během které si pomocí pracovních operací při 
obrábění hmotného tělesa mimo jiné rozvíjejí jemnou motoriku. Avšak v rámci 
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3D modelování můžeme vymodelovaná virtuální tělesa vytisknout na 3D tiskárně 
a ony pracovní operace využít při postprocesingu – broušení, barvení, kytování atp. 

4 3D MODELOVÁNÍ A TVOŘIVOST 

Už se podařilo prokázat, že pomocí moderních technologií, je možné ve výuce 
technické výchovy rozvíjet tvořivost (Kuna, Kunová, Kozík, 2017). Krotký (2014) uvádí, 
že 3D modelování podporuje rozvoj hned několika lidských vlastností, jako například 
představivost, fantazii, logické myšlení, aj. Podle Liebena a Laviczae (2019) je 
pravděpodobné, že pomocí spojení konkrétních a abstraktních představ, za pomoci 
reálného i virtuálního modelování, se může zvýšit tvořivost a učení žáků respektive 
studentů. Kozov, Ivanova a Ivanov (2018) se ve svém výzkumu 3D virtuálních modelů 
v oblasti výuky na střední škole, jako přípravu k 3D tisku, soudí, že 3D modelování by 
mohlo mít na studenty dobré účinky – zvýšená tvořivost, zvýšená motivace, získání 
relevantních dovedností, a také zvýšení sebevědomí díky dosaženým výsledkům. 
Pytlík a Kostolányová (2018) ve své práci upozorňují, že při vzdělávání studentů 
inženýrství za pomoci tvorby 3D modelů na mobilních zařízeních, může tato výuka 
posloužit jako vhodný nástroj pro rozvoj prostorové představivosti a tvořivosti. V rámci 
akademického roku 2013/2014 probíhal na univerzitě La Laguna workshop Stella 
3D, který byl zaměřený na neobvyklé postupy 3D modelování. Vyhodnocení výsledků 
studentů na tomto workshopu poukazují na to, že takovýto typ práce může u studentů 
rozvíjet tvořivost a zlepšovat znalosti a kompetence studentů inženýrství, jako jsou 
prostorová představivost, počítačové myšlení atp. (Cantero, Saorín, Melián, Meier, 
2015). Kuna, Skača a Hašková (2019) se zabývají problematikou neobvyklých 
výukových způsobů práce u CAD/CAE systémů. Při klasické výuce u žáků středních 
škol, obory Elektrotechnika a Technické liceum, se používají pro tvorbu výkresové 
dokumentace 3D CAD/CAE systémy, na nichž autoři neshledali nic, co by rozvíjelo 
tvořivost. Během neobvyklých způsobů výuky žáci produkují výkresovou dokumentaci 
ve 3D CAD/CAE systémech, kde mimo výkresu mají již hotový i 3D model dané 
součásti. Dle autorů může být takto vedená výuka tvořivější. 

CAD systémy se potýkají s problémy ohledně uměleckého designu a sochařství, kde 
tvořivost a estetika hrají významnou roli. Důvodem je, že původně se CAD systémy 
zaměřovali hlavně na strojírenství a architekturu, a proto nejsou na podobné umění 
připraveny (Pham, 2000). Pham (2000) také pokládá otázku, je-li možné, aby stroj 
nebo spíše počítačový software, mohl pomoci lidem z hlediska tvořivosti a inspirovat 
je během tvarování či 3D modelování módních návrhů.  Jedna z možností, jak s těmito 
módními návrhy vypomoci, může být tzv. galerie návrhů, kde je databáze různých 
podnětných návrhů, ze kterých si každý uživatel může vybrat takové, které se mu hodí 
(Cohen-Or, 2013). V Thaj-pej byl proveden výzkum, u žáků střední umělecké školy, 
jak může 3D modelování rozvíjet tvořivý přístup k designu návrhů. U velká části 
zkoumaných studentů byl zaznamenán mírný progres v oblasti tvořivého přístupu 
k designu návrhu. Vzhledem k takovým to zjištěním, autoři obecně doporučují 
vývojářům, aby se zaměřili na vytvoření možnosti kreslení od ruky ve 3D modelářích, 
což by podle nich mohlo v uživatelích podpořit rozvoj tvořivosti ještě více (Chang, 
Chien, Lin, Chen, Hsieh, 2016). 
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5 SHRNUTÍ  

Ani u nás ani ve světě není téma výuky 3D modelování na základní škole nijak 
rozšířené. Nejčastěji se touto výukou ve světě zaobírají zejména státy v Asii, odkud je 
nejvíce badatelských kolektivů, jako například Wu, Liao, Liu a kol., (2018). Dle data 
publikování můžeme vidět, že toto téma je velice aktuální, avšak zatím téměř 
neprozkoumané. Většinou se badatelé v tomto směru zaměřují hlavně na rozvíjení 
prostorové představivosti, vizualizace a počítačového myšlení pomocí 3D modelování. 
V České republice se poměrně do hloubky zabýval 3D modelování na základní škole 
Fadrhonc (2021), který ve své disertační práci uvádí eventuality, jak je možné 
implementovat 3D modelování do výuky přírodovědných předmětů a informatiky, 
včetně návrhu zajímavých modelovacích úloh. Tyto úlohy jsou hlavně zaměřeny, podle 
cíle práce, na prostorovou představivost. 

Ve vztahu tvořivosti a 3D modelování existují v odborné literatuře spíše 
pravděpodobné odhady či domněnky v tom smyslu, že 3D modelování rozvíjí tvořivost 
žáků a studentů (většina článků se zaměřuje na střední školy nebo univerzity). 
Například autoři Chang, Chien, Lin, Chen a Hsieh (2016) ve svém výzkumu sice měli 
poměrně velký reprezentativní vzorek, nicméně jej tvořili žáci střední umělecké školy, 
tudíž výsledek nelze zobecnit na všechny žáky či studenty. Podle Liebna a Leviczae 
(2019) propojení konkrétních a abstraktních myšlenek za pomoci 3D modelování 
podporuje tvořivost. Na Slovensku přišel s podobnou myšlenkou kolektiv autorů 
vedený Kunou (2017). Z těchto studií vyplývá, že prostřednictvím 3D modelování (bez 
3D tisku) lze pravděpodobně rozvíjet tvořivost, avšak chybí reprezentativní vzorek, 
který by byl v tomto ohledu průkazný. 

Kuna, Skača a Hašková (2019) se zajímají o neobvyklé postupy ve výuce 
3D modelování u studentů inženýrství, avšak hmatatelné výstupy s výsledky zatím 
nebyly publikovány. 

ZÁVĚR 

Ze zjištěných poznatků vyplývá, že téma vztahu 3D modelování a tvořivosti ve výuce 
na základní škole je poměrně nové a mnoho informací o něm dosud není. V České 
republice je 3D modelování zatím jen zpestřením výuky (po velkých revizích RVP ZV 
by již mohlo být součástí většiny ŠVP), případně se dostává do povědomí žáků pouze 
formou technické zájmové činnosti. 

Ve světě je zejména hojně využíván 3D tisk a 3D modelování slouží spíše jako nástroj 
pro tisknutí. Největší pokrok v problematice vztahu 3D modelování a tvořivosti vidíme 
v Asii, kde již byly první pokusy o zobecněné výsledky, nicméně zatím se jednalo 
pouze o skupiny vysokoškolských studentů inženýrství nebo středoškolských studentů 
umění a designu, což jsou dosti odborné a specifické skupiny. Obecné výsledky 
týkající se zejména základních škol, jak u nás, tak ve světě stále chybějí. 
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EDUCATION OF TEACHERS IN THE FIELD OF CNC 
TECHNOLOGIES 

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV V OBLASTI CNC 
TECHNOLÓGIÍ 

Ján Haller 

Abstract  

The industrial revolution in the 18th century brought a boom in the field of machines 
and machine equipment construction and had a significant impact on the economy of 
many countries. It was the source of many innovative methods, production forms, and 
continues through many generations until today. Currently, not only the corporate 
(business) sector, but also educational institutions are making progress in the areas of 
modern technologies, which are constantly in high demand and preferred both in the 
labor market and in the field of education. Although the theoretical knowledge and 
practical skills of students are officially acquired through educational institutions, the 
corporate sector also plays a significant role in this, especially through the Dual 
Education System (DSV) oriented mainly to secondary schools, currently also 
increasingly to universities. The author of the paper focuses on education of teachers 
in the field of CNC technologies in a private secondary vocational technical school 
located in the Nitra Region of the Slovak Republic. 

Keywords: CNC technologies, programming, control systems, secondary schools, 
dual education, mechanical engineering. 

Abstrakt 

Priemyselná revolúcia v 18. storočí priniesla rozmach v oblasti konštruovania strojov 
a strojných zariadení a mala významný vplyv na hospodárstvo mnohých krajín. Bola 
zdrojom mnohých inovatívnych metód, produkčných foriem výroby a pokračuje 
v priebehu mnohých generácií až do dnešných čias. V súčasnosti nielen firemný 
sektor, ale i vzdelávacie inštitúcie napredujú v oblastiach moderných technológií, ktoré 
sú neustále veľmi žiadanými a preferovanými ako na trhu práce, tak i na poli 
vzdelávania. Hoci teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov sú oficiálne 
nadobúdané prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií, nemalý podiel na tom zohráva 
i firemný sektor, najmä prostredníctvom systému duálneho vzdelávania (SDV) 
orientovaným hlavne na stredné školy, v súčasnosti už aj na vysoké školy. Autor 
príspevku sa zameriava na vzdelávanie pedagógov v oblasti CNC technológií v jednej 
zo slovenských súkromných stredných škôl technického zamerania sídliacej 
v Nitrianskom kraji. 

Kľúčové slová: CNC technológie, programovanie, riadiace systémy, stredné školy, 
duálne vzdelávanie, strojárstvo. 
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ÚVOD 

Vzdelávacie inštitúcie v Slovenskej republike ponúkajú množstvo študijných 
a učebných odborov technického zamerania, či už v oblasti elektrotechniky a 
strojárstva, prípadne v ďalších oblastiach. Jednou z kľúčových a veľmi žiadaných 
oblastí tohto vzdelávania je aj oblasť CNC technológií, ktorá je už niekoľko rokov 
ukotvená v Štátnych vzdelávacích programoch (ŠVP) a v Školských vzdelávacích 
programoch (ŠkVP) stredných škôl. Teoreticky i prakticky je realizovaná v školách 
technického zamerania, avšak dôležitým krokom je i zapojenie škôl do Systému 
duálneho vzdelávania (SDV), ktoré je v súčasnosti veľmi žiadané práve firemným 
sektorom. Vzdelávanie študentov v CNC technológiách je po stránke teoretickej 
realizované priamo v školách, a po stránke odbornej (praktickej) môže byť realizované 
aj vo firemných spoločnostiach, ktoré sú obvykle veľmi dobre technicky aj materiálovo 
vybavené. Hoci v týchto firmách je časté, že študentov priamo nevzdelávajú 
zamestnanci s pedagogickou kvalifikáciou (vo väčšine prípadov iba absolvujú niekoľko 
dňové školenia, kde ich školia skúsení pedagógovia), v spolupráci s koordinátormi pre 
SDV im dokážu zabezpečiť kvalitné podmienky pre odborný výcvik. Avšak veľmi 
dôležitým aspektom je aj vzdelávanie študentov v predmete Odborný výcvik priamo 
v školách, čiže v strediskách odborného vzdelávania – v adaptovaných učebniach 
alebo v dielňach, priamo na CNC strojoch a zariadeniach. Pre niektoré školy je často 
problémom zabezpečiť si CNC technológie z vlastných zdrojov, nakoľko sú finančne 
veľmi náročné. Možným riešením tohto problému je realizácia rôznych projektov 
v rámci eurofondov, napr. projektov Integrovaného regionálneho operačného 
programu (IROP), prostredníctvom sponzorov alebo inými spôsobmi. Po zakúpení, 
resp. zabezpečení podmienok samotnými školami, zvyčajne nastáva problém so 
zabezpečením kvalitných pedagogických pracovníkov pre odborné vzdelávanie 
v danej oblasti. Problémom býva i ochota a snaha samotných pedagógov vzdelávať 
sa a následne vzdelávať študentov v oblastiach CNC technológií, nakoľko práca s nimi 
nie je jednoduchou záležitosťou. V ďalšom na základe vlastných skúseností 
prezentujeme príklad realizácie takéhoto vzdelávania zamestnancov v Strednej 
odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre. 

1 PROFIL STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY POLYTECHNICKEJ DSA 
V NITRE 

Stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre (SSOŠP DSA) je jednou zo 
súkromných stredných škôl sídliacich v Nitrianskom regióne. Z hľadiska vývoja 
môžeme hovoriť už o vyše 50-ročnej vzdelávacej tradícii tejto inštitúcie, nakoľko ako 
sa uvádza na webovej stránke školy: „SOŠ polytechnická v Nitre vznikla v roku 2007 
splynutím dvoch obsahovo a teritoriálne príbuzných škôl s dlhodobou tradíciou, a to 
SOU Novozámocká 220 a SOU Š. A. Jedlíka na Dvorčianskej 629“. V roku 2017 škola 
prešla do súkromného vlastníctva a stala sa z nej Deutsch–Slowakische Akademien, 
a. s., (DSA), čím sa začlenila do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für 
Beruf und Gesellschaft  (EBG) sídliaceho v Magdeburgu. Táto spoločnosť prevádzkuje 
v Spolkovej republike Nemecko 36 škôl a vzdelávacích centier. V súčasnosti sa 
SSOŠP DSA v Nitre, na svojich webových stránkach oficiálne prezentuje ako 
„moderná škola novej generácie pre priemysel 4.0.“ Logickým krokom, ktorý 
nasledoval po transformácii školy na súkromnú vzdelávaciu inštitúciu, bolo zapojenie 
sa školy do Systému duálneho vzdelávania (SDV). Momentálne má škola približne 450 
študentov, ktorým ponúka rôzne študijné a učebné odbory z oblasti 
strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky, konkrétne študijné odbory: 
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✓ Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (2426 K), 
✓ Mechanik nastavovač (2411 K), 

✓ Mechanik - mechatronik (2679 K),  

✓ Mechanik elektrotechnik (2697 K), 

✓ Autotronik (2495 K), 

a učebné odbory:  

✓ Elektromechanik, zameranie: 11 silnoprúdová technika (2683 H), 
✓ Technicko – administratívny pracovník (6475 H), 
✓ Nástrojár (2423 H). 

Škola má v ponuke aj nadstavbové odbory: 
✓ Strojárstvo (2414 L), 
✓ Elektrotechnika (2675 L 02), 
✓ Technicko – ekonomický pracovník (6476 L). 

V súčasnosti medzi partnerov školy v SDV patria zahraničné spoločnosti: 
➢ Jaguar Land Rover, 

➢ Gestamp, 

➢ Haas, 

➢ Muehlbauer Technologies s. r. o., 

➢ Reydel Automotive, 

➢ Marel Slovakia, s. r. o., 

➢ Menzi Muck Slovakia, 

➢ FANUC Slovakia s. r. o., 

➢ Eurofit,  

➢ Foxconn Slovakia. 

Obr. 1 Regionálne tréningové centrum Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Nitra 

 

Zabezpečenie partnerov školy a systému duálneho vzdelávania predstavuje významný 
faktor úspešnosti školy, nakoľko spoločnosti (a to nielen v oblastiach finálnej výroby) 
vyžadujú, aby oblasť vzdelávania v stredných odborných školách bola inovovaná, 
modernizovaná a spĺňala aktuálne požiadavky trhu práce. Preto každý rok spoločne 
s firemným sektorom škola vytvára výchovno–vzdelávacie tematické plány, v ktorých 
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dominuje medzi inými oblasťami aj kvalitné vzdelávanie v oblasti CNC technológií. 
Z uvedeného dôvodu je odborné vzdelávanie v SSOŠP DSA, Nitra, v tejto oblasti 
smerované ku skvalitneniu vedomostí a zručností pedagógov, aby následne mohli 
poskytovať svojim študentom odbornú prípravu na náležitej kvalitatívnej úrovni, 
a v konečnom dôsledku tak prispievali k bezproblémovému uplatneniu sa absolventov 
školy na trhu práce. Z uvedených dôvodov bolo ďalšie vzdelávanie pedagógov, 
zamestnancov SSŠP DSA, ale aj zamestnancov firemných spoločností alebo 
účastníkov rekvalifikačných kurzov adaptované práve na požiadavky firemného 
sektora. 

2 VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV V OBLASTI CNC TECHNOLÓGIÍ 

Odborné vzdelávanie pedagógov pôsobiacich v SSOŠP DSA, Nitra, bolo realizované 
na základe požiadavky vedenia školy v priebehu júla roku 2022 v  rozsahu dvoch 
týždňov, a to v časovej dotácii 240 minút/1 deň. Toto vzdelávanie bolo konkrétne 
zamerané pre dvoch pedagógov so zameraním na strojárstvo – učiteľa teoretických 
odborných predmetov a majstra odborného výcviku. Vzdelávanie prebiehalo na CNC 
sústruhu značky HAAS SL-10THE s riadiacim systémom Fanuc. Vzdelávaný pedagóg 
odborných predmetov už mal predchádzajúce skúsenosti s tvorbou simulovaných 
obrábacích postupov v CAM systéme (Computer Aided Manufacturing = Počítačom 
riadený spôsob výroby), čiže prostredníctvom softvéru v PC, no s prácou na reálnom 
CNC stroji nemal žiadne skúsenosti. Majster odborného výcviku mal isté skúsenosti 
s tvorbou programov pre CNC frézovačku s riadiacim systémom Sinumerik 808 D (od 
firmy Siemens). Uvedená dvojica vzdelávaných pedagogických zamestnancov bola 
teda v postate rôznorodá, čo sa týka ich vedomostnej úrovne aj praktických zručností. 
Rozhodli sme sa však, že ich odborné vzdelávanie bude realizované spoločne na 
rovnakej báze (od počiatočných informácií), hoci s prihliadnutím na ich doterajšie 
znalosti.  

 

Obr. 2 CNC sústruh značky HAAS SL-10THE 

Úvodom boli vzdelávaní pedagogickí zamestnanci oboznámení so zásadami 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na CNC sústruhu a boli im poskytnuté 
informácie o základných parametroch CNC sústruhu, alfa numerických znakoch 
riadiaceho panelu, jednotlivých funkciách a ovládaní CNC sústruhu. Ďalším krokom 
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bolo definovanie základných režimov – ručného a automatického. V ručnom režime si 
mohli účastníci vzdelávania prakticky vyskúšať ovládanie CNC sústruhu v pracovných 
osiach X a Z, ktoré mali pod vlastnou kontrolou. Automatický režim bol ponechaný až 
na neskoršiu fázu, kedy účastníci vzdelávania spúšťali nimi vytvorený CNC program. 
V ďalšej časti bolo vzdelávanie zamerané na programovanie prostredníctvom ISO 
programovacích funkcií, čiže medzinárodne schválených G – prípravných a M – 
pomocných funkcií. Ani pre jedného zo vzdelávaných pedagogických zamestnancov 
nebol tento spôsob programovania novinkou, no dôležitú úlohu zohrávali praktické 
skúsenosti majstra odborného výcviku, ktorý už mal skúsenosti s reálnym CNC 
strojom, v porovnaní s učiteľom teoretických predmetov, ktorý dovtedy vytváral CNC 
programy iba v CAM systéme (čiže v simulátore). Dôraz sme v rámci odborného 
vzdelávania pri tvorbe CNC programov kládli na voľbu správnych rezných podmienok 
(veľkosť otáčok, posuvu, reznej rýchlosti, veľkosti triesky pri obrábaní) prostredníctvom 
strojníckych tabuliek, resp. firemných katalógov, kde boli uvedené rezné podmienky 
pre konkrétne nástroje používané v CNC sústruhu. Obaja vzdelávaní pedagogickí 
zamestnanci pri vytváraní CNC programu podľa výkresovej dokumentácie najprv 
s asistenciou vzdelávajúceho pedagóga použili metódu tzv. Dialógového 
(dielenského) programovania, čo znamená, že všetky bloky (vety) programu, pohyby 
nástrojov v pracovných osiach X a Z i ďalších prvkov, písali manuálne priamo na 
riadiacom paneli – priamo do CNC sústruhu. Zámerne sme v tomto odbornom 
vzdelávaní nepoužili ISO programovanie pomocou pevných cyklov, ako sú G64 
(pozdĺžny hrubovací cyklus), G66 (zapichovací cyklus), G68 (čelný hrubovací cyklus) 
a ďalšie pevné cykly. Takýto spôsob programovania by bol síce rýchlejší a efektívnejší, 
čo je vo firemnom sektore veľmi využívané, ale dôvodom použitia uvedeného postupu 
bolo, aby si obaja účastníci vzdelávania lepšie osvojili programovanie a ovládanie 
CNC stroja. Táto metóda sa nám osvedčila aj pri vzdelávaní študentov, keď sme 
študentov strednej odbornej školy vzdelávali v CNC programovaní pomocou pevných 
cyklov až po osvojení si Dialógového programovania. Vzdelávaných pedagogických 
zamestnancov sme vzdelávali v súlade s didaktickými zásadami. Vzdelávanie sme 
začali s menšou náročnosťou osvojovaného učiva, pričom náročnosť sme následne 
neustále zvyšovali. Z metodologického hľadiska boli aplikované slovné vyučovacie 
metódy – metódy hovoreného slova (vysvetľovanie, rozhovor, diskusia), názorno-
demonštračné metódy (predvádzanie, demonštrovanie, pozorovanie) a metódy 
nácviku praktických činností. Predpokladali sme, že obaja pedagogickí zamestnanci 
budú ľahšie vzdelávateľní v porovnaní so študentmi strednej odbornej školy, čo sa nám 
aj potvrdilo. Ich výhodou bola úroveň nadobudnutého vzdelania, odborné znalosti, 
zručnosti a celkový prehľad v oblasti strojárstva. Nemenej dôležitým aspektom bola 
ich snaha vzdelávať sa v oblasti CNC technológií. Hoci sa u nich vyskytli chyby pri 
vytváraní CNC programov, ako bolo orientovanie sa v dvoj-osom súradnicovom 
systéme X a Z, správne stanovenie G a M funkcií, nájazdy nástroja na obrábanú 
plochu, eliminovanie kolízií (nebezpečných kontaktov nástroja s obrobkom), správnej 
voľbe veľkosti posuvov či veľkosti triesky, boli to z ich strany nedostatky, ktoré sme 
operatívne a efektívne odstraňovali. Vo finálnej fáze vzdelávania boli takmer úplne 
eliminované.  
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Obr. 3 Riadiaci panel CNC sústruhu HAAS SL-10THE 

 

ZÁVER 

Vzdelávanie je vo svojej podstate nikdy nekončiaci proces. Zo skúseností vieme, že 
čím viac sa človek seriózne zaoberá istou oblasťou, tým viac zisťuje, koľko toho 
v skutočnosti ešte nevie. Forma vzdelávania, ktorú sme ponúkli na základe 
požiadaviek vedenia školy, bola iba jednou z viacerých možností. Prezentované 
odborné vzdelávanie, ako konštatovali na jeho konci vzdelávaní pedagogickí 
zamestnanci, bolo pre nich posunom vpred v oblasti CNC technológií. Pre učiteľa 
vyučujúceho odborné predmety v teoretickej forme bolo akýmsi prechodom od 
simulátorov obrábacích procesov k praktickým skúsenostiam na CNC sústruhu. Pre 
majstra odborného výcviku bola novou skúsenosťou práca na CNC sústruhu s iným 
riadiacim systémom (Fanuc). Samozrejme, obaja pedagogickí zamestnanci si 
uvedomujú, že z ich strany bude potrebné ďalšie odborné vzdelávanie, najmä formou 
sebavzdelávania.  

Previazanosť CNC technológií s predmetmi a oblasťami vzdelávania je nesporná. 
Začína predmetmi zameranými na strojárstvo, tradičné technické kreslenie, 
technológiu, náuku o materiáloch, konvenčné (tradičné) spôsoby strojového 
trieskového obrábania (vŕtanie, sústruženie, frézovanie, brúsenie atď.), CAD systémy 
(Computer Aided Design = Počítačová podpora navrhovania, 2D kreslenia, 3D 
modelovania atď.) cez CAM systémy (simulované spôsoby výroby) až po samotné 
CNC technológie. Nakoľko sú CNC technológie otvorené do budúcnosti vo firemnom 
spektre, tak i vo výchovno-vzdelávacom procese, je dôležité, aby boli inovované – 
aktualizované – s reflektovaním požiadaviek modernej priemyselnej spoločnosti. Aby 
študenti (nielen) stredných odborných škôl boli ako absolventi vedomostne i odborne 
pripravení a úspešne sa implementovali do pracovných odvetví doma i v zahraničí. 
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DEVELOPING TECHNICAL SKILLS AS A SOURCE OF 
PUPILS’ PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL BALANCE 

Zlatica Huľová  

 
The contribution was created as a part of the grant task VEGA No. 1/0500/22 Current status, trends and 
problems in technical education at the lower and upper secondary level of the school, in the context of 
distance learning is doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., (2022 - 2024). 

 
Abstrakt:  
Technické vzdelávanie, ktorého dôležitou podmienkou kvality je rozvíjanie nielen  
technických zručností, technickej tvorivosti, technického myslenia, je aj zabezpečenie 
fyzickej a psychickej rovnováhy osobnosti učiaceho sa. V príspevku, ktorý je výstupom 
projektu VEGA č. 1/0550/22 sú prezentované výskumné zistenia, ktoré deklarujú, že 
ak žiak, študent, či učiteľ rozvíja svoje myslenie, zručnosti, tvorivosť a preukáže 
pozitívny vzťah k obsahom technického vzdelávania vo všetkých oblastiach rozvoja, 
dochádza k fyzickej a psychickej rovnováhe učiaceho sa a zároveň k prevencii 
rizikového správania. Skúmanie s použitím balíka výskumných metód (originálny 
dotazník, rozhovory, pretest, test, posttest a iné), na skúmanej vzorke 86 respondentov 
preukázalo štatistickú významnosť medzi skúmanými premennými.  
 
Kľúčové slová: technické vzdelávanie, žiak, učiteľ, primárne vzdelávanie, kognitívna, 
socioafektívna a psychomotorická  stránka osobnosti, fyzická a psychická rovnováha, 
prevencia rizikového správania 
 
Abstract:  
Technical education, the important condition of which is the development of technical 
skills, technical creativity, as well as technical thinking, is also meant to ensure the 
physical and psychological balance of the learner’s personality. The contribution, which 
is the output of the project VEGA no. 1/0550/22, includes presented research findings 
reporting that the state of a pupil, student or a teacher developing their thinking, skills, 
and creativity, and demonstrating a positive relationship with the content of technical 
education in all areas of development, creates the environment of a physical and 
psychological balance of the learner as well as prevents risk behavior. The research 
uses a set of research methods (original questionnaire, interviews, pre-test, test, post-
test, and others) implemented on a sample of 86 examined respondents showing a 
statistical significance among the examined variables.  
 
Keywords: technical education, pupil, teacher, primary education, cognitive, socio-
affective and psychomotor side of personality, physical and psychological balance, 
prevention of risk behavior 
 

INTRODUCTION 

With an appropriate, comprehensive and high-quality approaches to both content and 
learning processes in fulfilling the educational objectives, the individual reaches 
balance of the rational and emotional, as well as the material and spiritual aspect of 
their life. The teacher, who provides education for future generations, and improves 
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the quality of life in order to achieve a sustainable world, plays an important role in this 
process. (Gašparová, M. – Huľová, Z., 2019). 

The teacher is one of the significant people in the life of children, who, both positively 
and negatively, influences the formation of their personality through their educational 
agency, presence, and communication. The teacher plays an important role in the life 
of the pupil, especially in the early years of education. During the younger school age, 
the teacher becomes an authority whose actions the pupil does not doubt. The 
influence of the teacher and their authority subsides in the 10th year of the pupil’s life, 
when it is replaced by the authority of the group (Jakabčič, 2002). The teacher is 
expected not only to educate pupils, but also to raise them, develop their interests and 
abilities, and shape their attitudes and character. The teacher does so based on the 
constant process of getting to know their typological and individual differences (Čáp – 
Mareš, 2001). How the teacher reacts to the pupil, what their behavior toward the pupil 
is, and what attitudes they develop toward the pupils also depends on how they 
perceive the pupil and what impression of them they create (Flešková, 2011). 
According to Adamik – Šimegová – Kováčiková (2011), in addition to professional 
methodological preparation for teaching, the teachers are currently also required to 
possess competences through which they can resolve everyday problems and 
conflicts of pupils, and allow them to manage their emotions or affections. Therefore, 
the teacher’s task is to understand, through social perception, how the pupil reacts in 
a particular situation, what they experience, why they react in the way they do and not 
differently, and to know what the pupil’s qualities are. Boroš (2001) draws attention to 
the external as well as internal characteristics of the pupil, and to their more permanent 
dispositions and situational expressions. Social perception is a process in which each 
of its participants creates a picture of the other, which then becomes very lasting. It is 
a process that takes place at lightning speed, instantly, and spontaneously. It should 
be remembered that pupils react differently to the same initiative of the teacher. Taking 
into consideration that the teacher has to assess the behavior of pupils on a daily basis 
and subsequently decide on the future educational procedure, means that the teacher 
shows a significant need to do everything possible in order to apply the principle of 
individual approach (Kačáni et al., 2004). 

1 THE ROLE OF THE TEACHER IN DEVELOPING CREATIVITY AND 
REGULATING PUPILS’ INAPPROPRIATE BEHAVIOR  

According to Kačáni (2004), when getting to know the pupil, the teacher might 
encounter problems such as individuality and variability, self-regulation of behavior, i.e. 
the manifestations of pupil’s behavior can be influenced by the fact that they behave 
in a way that meets the teacher’s expectations. Another problem may be the one-sided 
assessment and evaluation of pupils, which means that the teacher focuses on the 
exploration of one extreme characteristic trait of the pupil while not noticing the other 
positive ones. Getting to know pupils is also influenced by emotional ties. For instance, 
showing affection means that the teacher perceives them more positively, whereas 
showing aversion signifies that the they attribute several negative qualities to them. 
The teacher’s process of getting to know the pupil also affects their current mental 
state.  

Kariková – Oravcová (2011) report that a teacher encounters many problematic pupils 
in their daily practice. One of the most difficult aspects of a teacher’s work is working 
with pupils who have inappropriate behavioral expressions. There are teachers who 
treat such pupils as problematic and perceive them as those going through a difficult 
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time, or those that feel hurt as a result of their failures at school, which induce feelings 
of anxiety by undermining their self-confidence. These problems are sometimes 
accompanied by a family situation. That is why these pupils need teachers who do not 
highlight and publicly point out their inappropriate behavior, and who do not feel 
threatened by such behavior and are able to approach the pupils positively and with 
confidence. With such attitudes, the teacher makes it clear to the pupil that they 
understand their problems, that they are there to help them, and to express that they 
consider them to be able to develop their skills and abilities.  

The diagnostic, control and evaluative roles of the teacher are, therefore, important for 
developing the pupil’s personality during the educational process. The teacher 
gradually collects information about pupils’ development, as well as monitors their 
behavior, attendance, or extracurricular activities. On the basis of a well-defined 
diagnosis of individual pupils following the observation of the structure of the collective, 
and relationships in the classroom, the teacher sets a prognosis for the pupils’ future 
development. For the teacher, it is essential to know the diagnostic methods at their 
disposal. Višňovský – Babicová (2012) consider observation, interview, 
questionnaires, surveys, analyses of written and oral expression, medical history, 
sociometric methods, and others, to be the most important methods of getting to know 
pupils. 

Babiaková et al. (2014) state that systematic process of getting to know pupils and 
recording the characteristics of their behavior helps the reader in finding corrections of 
inappropriate behavior and poor relationships between pupils. It further allows the 
teacher to search appropriate solutions, whether by finding a positive result, as well as 
by determining possible measures. The teacher plays an important role in preventing 
pupils’ inappropriate behavior.  If the teacher finds out that a pupil behaves differently 
without a reason, loses interest in school, is apathetic, or, conversely, has periods of 
increased activity that have not been typical for them, and ceases to devote time to 
their interests, the teacher should pay close attention to the pupil and take note of these 
manifestations, as well as of the frequency at which they repeat. The teacher should 
invite parents to discuss the possible reasons and causes of behavioral changes. 
According to Emmer (2007), the teacher should inform parents about the possibilities 
of counselling and professional assistance of the prevention coordinator. If problems 
occur, the teacher should propose a cooperation with experts. Cooperation can be 
requested by reaching out to a school psychologist, or to experts from pedagogical-
psychological counselling services, or to educational and psychological prevention 
centers (Kariková, 2001). According to Gašparová (2014), the risks affecting pupils 
also come from the social and natural environment. That is the case especially when 
pupils’ personalities are shaped in an inappropriate social and public areas, which, at 
their discussed age, they cannot recognize on their own. (Gašparová, 2014, p. 305).  

In a pupil’s upbringing, the difference between a teacher and a parent is that the 
teacher is able to be unbiased towards the pupils and can be expected to professionally 
define the educational objective, and to try achieving it. The teacher is more objective, 
because they do not prefer a single pupil and cannot be manipulated by a pupil. The 
teacher is able to appropriately affect pupils during ethical education, religion 
education, natural science class, classroom management, and other lessons, where 
the curricula allow it thematically. In order for the preventive action of the teacher to be 
effective, it is necessary for a teacher to base their action on an analysis of the 
occurrence of negative phenomena. The teacher prevents such phenomena by 
monitoring in schools, their own intensive work, as well as thinking about the choice of 
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methods and forms of action of primary and secondary prevention. Obst (2002) 
recommends teachers to follow four basic steps when finding solutions to problems: 

1. knowing the situation that has arisen well but also knowing how it is perceived by 
the person who has found themselves in it. It should be remembered that it is essential 
to maintain a certain level of objectivity;  

2. examining the context of the situation, identify with whom and where the situation 
arose, under what conditions, how long it is lasting and at what stage it is. The mutual 
relationships and links between them need to be examined; 

3. obtaining information from other people, regardless of whether they are or are not 
involved; 

4. being a good, perceptive and attentive listener.  

According to R.E. Mayer (according to Sternberg, 1991), it is also essential to pay 
attention and allow pupils to express their inner feelings and emotions, including 
through the development of creativity. The author states that creativity is associated 
with the creation of original and useful products, which can put many pupils with signs 
of inappropriate behavior into a calm state of finding their internal balance. However, 
there is a lack of consensus in basic opinions as to whether creativity relates to the 
product, process, or personality. Regarding the pupil’s personality, according to the 
author, creativity involves something new and useful, something that relates to the 
personality of the creator. Proponents of this approach see creative potential as a 
fundamental property of human cognition. The social perspective evaluates the 
production of new and useful with regard to the cultural environment, which approves 
or decides whether the process of creation can be included in a particular domain.  

Huľová (2017) states that pre-school and younger primary school children are at their 
most rapid development at this stage of life, which is why it is the most appropriate 
opportunity to receive impulses, acquire basic abilities, and build knowledge. Impulses 
to develop skills and acquire competences in the area of rapidly evolving science, 
technics, and technology exist precisely because creativity begins to take shape by 
acquiring knowledge, synthesizing it, and adopting new ways of thinking. It is a period 
of rapid acquisition of information, as well as of concrete experience in mediated 
activities oriented towards experiences. According to Kožuchová (2015), this period is 
especially suitable for discovering, experimenting, exploring, questioning assumptions 
but also for making use of children’s imagination. An important factor for the acquisition 
of technical creativity, and technical abilities and competences is, according to (Isen – 
Reeve, 2005, In Autio 2011), providing a suitable and optimal environment with enough 
material, tools, machines, appliances, and especially making sure that the atmosphere 
together with the interaction between the teacher and the pupil are appropriate. 
According to Stipek (1996), “effective motivation for creation is influenced by incentives 
not only at school but also outside the school, including various activities of interest, 
hobbies, as well as the influence of one’s family and family environment.” (Unofficial 

translation of Stipek (1996)) 

Isen – Reeve (2005) found that, on the one hand, a positive influence develops flexible 
thinking and facilitates problem-solving, and, on the other, increases performance, 
even if the tasks assigned are complex and difficult (Autio, 2011). 
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2 PROGRAMS FOR PREVENTION OF INAPPROPRIATE BEHAVIOR 
IN PUPILS OF YOUNGER SCHOOL AGE 

By administering many of the offered programs, it is possible to ensure the physical 
and psychological balance of the learner.  According to Hroncová, et al., (2004), the 
aim of school prevention is to promote the development of positive social relationships, 
as well as guidance of pupils’ behavior so that they can control their emotions and 
resolve conflicts. Some prevention programs serve that exact purpose and, according 
to Adamik – Šimegová – Kováčiková (2011), are effective thanks to the cooperation of 
everyone involved in the educational process. One of the programs that serve as such 
prevention isHeart in the Palm (Srdce na dlani). It is a universal primary prevention 
program primarily focused on the socio-emotional and moral development of pupils, as 
well as the development of pro-social moral competences of kindergarten and primary 
school pupils with an emphasis on preventing aggression, violence and bullying. Heart 
in the Palm program directly provides methodological materials for teachers and other 
professionals. Teachers use posters, learning cards, puppets, stories that make it 
easier for pupils to talk about their feelings, and also other people’s feelings and 
experiences in a given or a similar situation. The program uses role playing, discussion, 
modeling, reading fairy tales, and so on. The teacher plays an important role and can 
be directly involved in the process of role-playing. Under their leadership, the given 
scenario is rehearsed. The teacher has to positively express enough support for the 
desired behavior of the pupil (Adamik – Šimegová – Kováčiková, 2011). 

Program of effective conflict resolution aims to show pupils that conflicts belong to life, 
nevertheless, it is important to be able to resolve them positively.  The aim of the 
program is also to equip pupils with skills that will help them deal with conflicts 
effectively. That means neither aggressively nor by an escape (Gajdošová – 
Herényiová, 2006).  

For prevention, the teacher also has preventive programs for the development of 
emotional intelligence at their disposal, which, according to Goleman (1997), should 
be oriented towards the adoption of: 

cognitive skills: self-realization, healthy self-assessment and self-confidence, 
understanding of other people’s attitudes and opinions, understanding the social 
standards of behavior, using constructive practices when solving problems, effective 
conflict resolution, positive attitude toward life; 

emotional skills: identification of feelings, their manifestation, control of emotions and 
impulses, stress management, awareness of the differences between feelings and 
actions; 

behavioral skills: verbal and non-verbal communication, use of active listening 
techniques, open advocacy for one’s opinions and demands, constructive response to 
criticism and assertive enforcement of one’s views. 

Goleman (1997) proposes these programs to be implemented directly in schools as a 
part of ethical education subjects. He even suggests the school should introduce a new 
subject directly aimed at developing emotional education and pupils’ emotional 
intelligence. In preventing aggressive behavior, in the form of games, discussion, and 
role-playing, such subject can highlight the problems of media violence, intolerance 
and aggression. All preventive moments in the concept of ethical education help in the 
overall prevention of aggressive behavior in schools and later on in life, in general. The 
teacher can also lead ethical education lessons by connecting education with 
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relaxation. Another significant factor that can help the teacher to be effective in primary 
prevention is the possibilities of interconnection between subjects. Gašparová (2018) 
states that an appropriate platform for developing personal characteristic traits and 
social relationships is the area of social science education. In addition to subjects in 
which the elementary science and social studies and homeland studies are carried out, 
the content of the intersectional topics, with their scope reaching beyond the subject 
itself, likewise contributes to the appropriate preventive interaction. The competences 
that pupils acquire in the context of social sciences include the competence to 
participate in the development of rules and in the joint control of their obedience, 
knowing and respecting societal rules as well as the standards of social behavior, 
respecting the opinions of others, even if they do not coincide with the pupil’s personal 
opinions, and many others.  (Gašparová, 2018, p. 52)  

Lipárová (2020) advocates that “through playful creative activities using materials and 
tools with the help of simple artistic expressions, children are able to express their 
ideas, develop imagination and creativity, acquire and develop elementary artistic 
abilities, skills and habits.” She further states that “art education familiarizes the child 
with the environment of visual creation representing a complex way of exploring a world 
in which all components of one’s personality are involved in a harmonious relationship: 
sensibility, rationality, intellect, intuition, temperament, imagination, conscious and 
unconscious mental activities” (Lipárová, 2020, p. 73, unofficial translation). The 
abovementioned suggests that the physical and psychological balance of the learners 
is shaped through playful, artistic, and various creative activities.  

According to Bartalová (2012), playing games is also an appropriate and effective 
method, as it is a natural part of every child or pupil’s life. Because through a game the 
pupil acquires new skills, is at the forefront in the educational but also in the teaching 
process. Game has an irreplaceable place during the period of the pupil’s younger 
school age. Through it, the pupil cultivates healthy competitiveness, experiences the 
joy of playing the game, develops the ability to learn how to lose, and develops social 
skills. According to Šimanovský (2008), games help children develop healthy habits in 
experiencing life, and in behaving, which increases their psychological, physical and 
social resilience. Zentko (2020) states that the use of a mask can also be included in 
various simple games and activities aimed at expressing emotions. According to the 
author, the mask represents a cultural and social phenomenon and is a placeholder of 
both internal and external transformation. Mimic masks, especially, depict 
psychological, deliberate and purposeful facial expressions. It is also advisable to work 
with masks in various games, dramatizations, or to create them during the work-
technical, or artistic activities. It is recommended to use them for a carnival, with an 
emphasis on those that are a part of our ancestor’s cultural heritage (Zentko, 2020, p. 
25).  

J. Hlavsa (1971) considers the need to create as the basis of an active and creative 
individual’s personality traits. As part of this need, the author mentions: 

1. the need for activity, active participation, production, creation, 

2. the need for certainty, security, stability, 

3. the need to obtain information, the need to find one’s way in both internal and 
external environment, 

4. the need for belonging and love, 

5. the need for appreciation and respect. 
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With regard to the development of creative features of personalities of pupils of 
younger school age, Huľová – Gerová – Gašparová (2017) focused on the examination 
of competences that are key to the field of science and technology and whose 
foundations pupils acquire precisely during the technical education at primary level of 
education. This formation period of pupils’ personality development is crucial for 
shaping creativity, and, importantly, literacy in natural sciences. In a research probe of 
86 pupils in the fourth grade of primary school during technical education, the level of 
acquisition of pupils’ technical competences in activities such as tearing, folding, 
cutting and gluing paper, bending and cutting wire, threading and working with small 
materials, clay modelling, sewing textiles, was measured. The findings served as the 
base of a deeper and longitudinal examination of the issue of the acquisition of 
technical and creative literacy. The findings looked for answers to the following 
research question: What is the level of pupils’ competence within the frame of the 
monitored issue with regard to knowledge, skills and the affective component of the 
attitude (the attitude toward activity)? One of several prerequisites was whether there 
would be a positive link between the teacher’s relationship with the examined issue 
and the pupils’ competence; 

Table 1 summarizes the results of the statistical analysis of selected topics and 
activities observed within the selected thematic units. 

 
Table 1 Results of the correlation analyses between teachers’ attitudes and pupils’ competences 

Teacher_mater_summ 

 

 Conative Cognitive Affective Whole = competence 

q  p q p q p q p 

Tearing 0.154 0.166 0.286 ** 0.009 -0.081 0.471 0.204 0.066 

Folding 
-0.046 0.678 

-0.077 
0.490 

-0.130 
0.246 

-

0.088 

0.429 

Cutting 0.041 0.714 0.124 0.267 -0.032 0.777 0.126 0.260 

Gluing -0.031 0.784 
-0.493*** 0.000 

0.003 0.980 -

0.152 
0.173 

Bending   

wire 
-0.189 0.089 -0.112 0.315 0.055 0.620 

-

0.139 
0.214 

Cutting 

wire 
-0.022 0.847 0.138 0.218 0.047 0.673 0.068 0.541 

Threading 0.166 0.135 0.267* 0.015 0.238* 0.032 0.241* .029 

Working 

with small 

material 

-0.059 0.598 -0.189 0.089 -0.084 0.456 -0.110 0.326 

Clay 

modelling 
0.168 0.132 -0.139 0.213 -0.059 0.600 0.030 0.789 

Textiles – 

sewing 
-0.167 

0.135 
-0.268* 0.015 

-0.136 
0.224 

-0.242* 
0.028 

Explanatory notes: coefficient q – resulting correlation coefficient 
coefficient  p – statistical significance 
 

The abovementioned states that both pupils and teachers have a positive relationship 
with the subject of technical education, as well as with the actions and activities offered 
by the content of the given subject. This means that both pupils and teachers 
themselves show positive continuity in all areas of personality development, namely in 
the cognitive area, socio-affective area, and, especially, in the psychomotor and/or 
conative area. 
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It can therefore be assumed that with the application of the presented programs for 
prevention of inappropriate behavior of pupils at a younger school age, as well as the 
application of various games and artistic activities, via the development of pupils’ work-
technical skills, it is possible to ensure the physical and psychological balance of the 
learner. 

CONCLUSION 

The first person to start looking for possible causes of inappropriate behavior is the 
teacher. The teacher’s role is to prevent problems and to do so especially by thoroughly 
getting to know the pupil and by observing their daily behavior. Sometimes it is enough 
to talk to children and it is not necessary for the teacher to be in control of all the 
programs aimed at preventing pupils’ inappropriate behavior. Instead, it is appropriate 
to know them and always have them at their disposal. The prevention of pupils’ risk 
behavior is very important and requires, in particular, professional and passionate 
teachers. Such teachers continuously implement prevention in the educational 
process, as reported by Hlavsa (1971), when he writes that pupils should meet the 
following basic needs: the need for activity, active participation, production, creation, 
the need for certainty, safety, stability, the need to obtain information, the need to find 
one’s way in both internal and external environment, the need for belonging and love, 
the need for appreciation and respect. 
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EDUCATION OF STUDENTS DURING DISTANCE LEARNING 
DUE TO PANDEMIC FROM THE PERSPECTIVE  

OF PARENTS  

 

VZDELÁVANIE ŽIAKOV POČAS DIŠTANČNEJ VÝUČBY V 
ČASE PANDÉMIE Z POHĽADU RODIČOV 

Zlatica Huľová, Peter Tokoš 

Abstract 

The article is focused on online technical teaching at primary school and secondary 
vocational school during pandemic season. Presented research is  focused on parents'  
atitude and opinion and how they  support their children  at home during e-learning. 
The research is also part of extensive study of project VEGA no. 1/0550/22. Recent 
status, trends and problems of technical education at secondary school of distance 
learning (2022-2024) 

Key words: distance learning, e-learning, srudents' parents, secondary vocational 
school, primary school, technical education 

Abstrakt 

Príspevok je zameraný na technické vzdelávanie počas dištančnej výučby v čase 
pandémie z pohľadu rodičov žiakov ZŠ a SOŠ. Výskumné šetrenie, ktoré 
prezentujeme je zamerané na názory rodičov,  ich úlohu pri podpore svojich detí 
v procese dištančného vzdelávania a je súčasťou rozsiahlej výskumnej štúdie a jednej 
z  výskumných úloh riešenej v projekte VEGA č. 1/0550/22 Súčasný stav, trendy a 
problémy v technickom vzdelávaní na nižšom a vyššom sekundárnom stupni školy v 
kontexte dištančného vzdelávania (2022 - 2024). 

Kľúčové slová:  dištančné vzdelávanie, rodičia žiakov, základné školy, stredné školy, 
technické vzdelávanie 

ÚVOD 

Problematika technického vzdelávania realizovaná prezenčnou, ako aj dištančnou 
formou je veľmi široká. Pokrýva vzdelávanie na primárnom, nižšom a vyššom 
sekundárnom stupni školy, ale aj vzdelávanie na vysokých školách technického 
zamerania. Problematike technického vzdelávania sa venuje mnoho popredných 
odborníkov u nás doma i v zahraničí. Od marca 2020 zmenili všetky školy z dôvodu 
pandémie COVID-19 organizačnú formu vzdelávania z prezenčnej na dištančnú.  

Podľa Huľovej (2021) vznikalo v súvislosti so zmenou organizačnej formy vzdelávania 
množstvo edukačných problémov, ktoré bolo potrebné bezodkladne riešiť. Nesúviseli 
len s nedostatočným vybavením IKT, ale i v nedostatočných skúsenostiach v práci  s 
komunikačnými a prezenčnými softvérmi. Dištančnému vzdelávaniu sa prispôsobovali 
vyučovacie metódy aj organizačné formy vzdelávania. Úsilím každého učiteľa bolo 
vyučovať maximálne efektívne, zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, 
motivovať žiakov, zabezpečiť všestranný rozvoj ich osobnosti a to zvlášť počas 
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dištančnej formy vyučovania, ktorá zaznamenala v dôsledku pandémie nevídaný 
rozmach.  

Dobre pripravený žiak by mal byť tvorivý, technicky mysliaci a schopný používať určité 
nástroje i technické vybavenie, ovládať technológie a programy, v plnej miere uplatniť 
tvorivosť nielen v živote, ale hlavne vo svojej budúcej profesii. Povolania s technickým 
zameraním sú dôležité v mnohých oblastiach ľudskej spoločnosti, preto musí byť pre 
žiakov zabezpečená systematická inštitucionálna príprava, ktorá je súčasťou 
školského vzdelávania tak u nás ako aj v zahraničí (Brečka, 2018).  

Dištančné vzdelávanie zasiahlo aj rodičov žiakov, ktorí sa chtiac-nechtiac stali jeho 
súčasťou. Nie všetci rodičia prijali tento fakt s nadšením, nie všetci sa so svojou novou 
úlohou stotožnili. Aj napriek tomu rodičia v tomto neľahkom vzdelávacom období 
pomáhali a podporovali vlastné deti podľa svojich možností a schopností. Obzvlášť 
ťažké to mali rodičia žiakov na ZŠ.  

Toto ťažké pandemické obdobie bolo impulzom pre vedeckých pracovníkov, ktorí 
realizovali množstvo výskumov zameraných na dištančné vzdelávanie. Mnoho 
realizovaných výskumov bolo zameraných práve na rodičov žiakov, ich spokojnosť a 
úlohu pri podpore svojich detí v procese dištančného vzdelávania. 

Bokayev (2021) v Kazachstane realizoval výskum zameraný na spokojnosť rodičov 
žiakov s priebehom dištančného vzdelávania. Z výsledkov skúmania vyplynulo, že vek 
a výška príjmov rodičov pozitívne korelovala s ich spokojnosťou s dištančným 
vzdelávaním.  

Güvercin (2021) skúmal názory učiteľov i rodičov na dištančné vzdelávanie. Z 
výsledkov výskumu, ktorý bol realizovaný v Turecku vyplynulo, že dištančné 
vzdelávanie je chápané skôr ako  prostriedok podpory, resp. alternatíva k 
prezenčnému vzdelávaniu. Ako nevýhody respondenti uvádzajú administratívne 
problémy, nepostačujúcu infraštruktúru, ľahostajnosť rodičov i skutočnosť, že 
dištančné vzdelávanie neposkytuje rovnaké príležitosti pre vzdelávanie všetkých 
žiakov.  

Podľa Lase (2021) rodičia žiakov v Indonézii nevnímali dištančné vzdelávanie 
negatívne i napriek tomu, že u nich došlo k zvýšeniu ekonomickej, psychologickej i 
sociálnej záťaži. Nepostačujúca angažovanosť a podpora rodičov v priebehu 
dištančného vzdelávania je vo všeobecnosti spôsobená nedostatkom času a 
neschopnosťou rodičov stať sa učiteľmi svojich detí. Prekvapivým zistením tejto štúdie 
je pokles motivácie detí k učeniu. Rodičia dúfali, že dištančné vzdelávanie sa nebude 
predlžovať. Skúsenosti rodičov s dištančným vzdelávaním boli predmetom prieskumu 
i na Filipínach.  

Agaton (2021) konštatuje, že rodičia čelili rôznym výzvam v oblasti online výučby. 
Bojovali s nedostatočnou dostupnosťou potrebných technológií, finančnými 
ťažkosťami, neuspokojivými výsledkami vzdelávania i osobnými problémami 
týkajúcich sa zdravia a stresu. Žiaci pochádzajúci z marginalizovaných komunít i 
vidieka, oproti žiakom z miest, mali obmedzený prístup k technológiám potrebným k 
online vzdelávaniu. Nerovnosť vo vzdelávaní sa riešila poskytovaním inkluzívnejšieho 
prístupu k vzdelávaniu. Táto štúdia poslúžila ako základ pre poskytovanie 
komplexných a inkluzívnych vzdelávacích politík pri zohľadnení perspektívy rodičov 
žiakov počas pandémie a aj po nej.  
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1 CHARAKTERISTIKA A POZADIE VÝSKUMU 

Predpokladáme, že ak identifikujeme problémy technického vzdelávania 
realizovaného dištančnou formou, spoznáme názory a postoje učiteľov, žiakov a 
rodičov k tejto forme vzdelávania. Na základe zistení bude možné vypracovať kvalitné, 
efektívne a potrebné aktivity v rámci vzdelávacieho programu, ktoré poslúžia k 
posilneniu kompetencií učiteľov, k zmene názorov a postojov, k výraznému  
skvalitneniu výučby a zlepšeniu dosahovania stanovených cieľov technického 
vzdelávania dištančnou formou, k nadobúdaniu praktických zručností žiakov na 
základných i stredných školách. 

 

2 INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV 

Cieľom príspevku je prezentácia výsledkov  jednej časti rozsiahlej výskumnej štúdie a 
to časti zameranej na zisťovanie názorov a skúseností rodičov pri vzdelávaní žiakov 
na vybraných základných a stredných odborných školách na Slovensku počas 
dištančnej výučby v čase pandémie. Pre tento čiastkový prieskum sme použili metódu 
online dotazníka s 27 položkami, ktoré  sme vyhodnocovali samostatne. Pri spracúvaní 
výsledkov sme použili štatistické nástroje balíka SPSS 2,0. V príspevku prezentujeme 
len tie výsledky, ktoré sa týkajú názorov rodičov na dištančné vzdelávanie a ich úlohy 
vo výchovno-vzdelávacom procese pri tejto organizačnej forme vzdelávania. 
Prieskumu sa zúčastnilo Ʃ 342 rodičov, z toho  232 rodičov žiakov stredných 
odborných škôl a 110 rodičov žiakov základných škôl. Veková hranica rodičov [AM 
43,2] žiakov základných škôl bola v rozmedzí od 32 do 58 rokov a rodičov [AM 45,0]  
žiakov stredných škôl od 34 do 73 rokov. Viac vysokoškolsky vzdelaných [vj 0,56] bolo 
rodičov žiakov základných škôl a u rodičov žiakov stredných odborných škôl 
dominovalo stredoškolské vzdelanie [vj 0,75].  

V jednej z položiek sme sa rodičov pýtali, aké IT zariadenie ich deti najčastejšie 
používali počas dištančného vzdelávania. Rodičia [vj 0,79] žiakov ZŠ aj rodičia [vj 0,61] 
žiakov SOŠ uvádzali ako najpoužívanejšie zariadenie notebook. Ako druhé 
najčastejšie používané zariadenie uviedli rodičia [vj 0,28] žiakov ZŠ  mobil.  Podľa 
rodičov [vj 0,42] žiakov SOŠ druhým najčastejšie používaným zariadením bol stolový 
počítač. Podľa rodičov sa muselo [vj 0,13] žiakov ZŠ a  [vj 0,56] žiakov SOŠ deliť 
o svoje zariadenie s ďalším súrodencom, resp. viacerými súrodencami.  

Na základe našich vlastných skúseností s dištančným vzdelávaním konštatujeme, že 
sa sporadicky vyskytovali aj  také prípady, kedy žiaci mali doma IT zariadenia, ktoré 
nevyhovovali požiadavkám dištančného vzdelávania, prípadne nevlastnili počítač, 
tablet či mobil. Išlo predovšetkým o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
V takomto prípade mnoho škôl umožňovalo žiakov, aby si zapožičali školský počítač.  

V ďalšej položke rodičia odhadovali čas prípravy ich dieťaťa na dištančné vyučovanie, 
ktorý zahrňoval vypracovanie domácich úloh, projektov alebo prípravu na online 
písomky a skúšanie.  Na základe získaných výsledkov konštatujeme, že žiaci ZŠ 
potrebovali viac času, aby sa pripravili na dištančné vzdelávanie. Rodičia [vj 0,10] 
žiakov ZŠ uviedli, že ich deti potrebovali na prípravu na vyučovanie denne tri a viac 
hodín. Pri žiakoch SOŠ to uviedlo [vj 0,07] rodičov.   
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Tabuľka 1 Odhadovaný čas prípravy žiakov na dištančné vyučovanie z pohľadu rodičov  

 do 1 hodiny od 1 do 2 hodín od 2 do 3 hodín viac ako 3 hodiny 

žiaci ZŠ vj 0,25 vj 0,42 vj 0,24 vj 0,10 

žiaci SOŠ vj 0,23 vj 0,48 vj 0,22 vj 0,07 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Dĺžka prípravy žiakov na vyučovanie závisela od množstva úloh, ktoré im učitelia 
zadávali v rámci dištančnej formy vzdelávania.  

Pre porovnanie našich zistení uvádzame i názory žiakov. Barnová (2022) realizovala 
v priebehu pandémie a prerušovaného lockdownu dotazníkové šetrenia zamerané na 
zisťovanie skúseností žiakov s dištančným vzdelávaním. Pri prvej vlne pandémie žiaci 
okrem iného uvádzali ako nevýhodu väčšie množstvo zadaných domácich úloh. Počas 
druhej vlny pandémie riešili väčšie množstvo projektov i  hrali interaktívne hry. Žiaci sa 
sťažovali na príliš veľa času stráveného pri počítači. I napriek tomu hodnotili dištančné 
vzdelávanie počas druhej vlny pandémie ako efektívnejšie oproti prvej vlne.  

V jednej z položiek sme sa rodičov pýtali, či dištančné vzdelávanie vyvíjalo na ich deti 
psychickú záťaž. Rodičia [vj 0,28] žiakov ZŠ a rodičia [vj 0,21]  žiakov SOŠ uviedli, že 
psychická záťaž ich detí bola určite väčšia pri dištančnom, ako pri prezenčnom 
vzdelávaní. 

Rodičia počas dištančného vzdelávania aktívne pomáhali svojim deťom s učením. 
Časť rodičov [vj 0,10] žiakov ZŠ malo s učivom problémy a nezvládalo to. Až [vj 0,41] 
rodičov si muselo učivo vopred naštudovať a [vj 0,18] rodičov sa s deťmi neučilo vôbec. 
So žiakmi SOŠ sa [vj 0,63] rodičov neučilo vôbec a [vj 0,23] rodičov si muselo učivo 
vopred naštudovať. Z uvedeného vyplýva, že s učením pomáhalo viac rodičov žiakov 
ZŠ. Ako najčastejšiu prekážku tejto pomoci uvádzali rodičia [vj 0,40] žiakov ZŠ 
a rodičia [vj 0,28] žiakov SOŠ nedostatok času kvôli povinnostiam v práci alebo 
v domácnosti. Najväčšie problémy mali rodičia žiakov ZŠ s prírodovednými 
predmetmi, ako matematika a fyzika. Rodičia žiakov SOŠ mali najväčšie problémy s 
technickými predmetmi zameranými na elektrotechniku, stavebníctvo či strojárstvo.  

Rodičov sme sa v jednej z položiek pýtali, či majú obavu o kvalitu nadobudnutých 
vedomostí z dôvodu dlhodobého dištančného vzdelávania. Najviac [vj 0,33]  rodičov 
žiakov ZŠ malo čiastočné obavy, že ich deti nezískajú dištančným vzdelávaním 
plnohodnotné vedomosti, ale myslia si, že všetko bez problémov doženú. Pri žiakoch 
SOŠ až [vj 0,49] rodičov má vážne obavy, že ich dieťa nezíska dištančným 
vzdelávaním potrebné zručnosti najmä v oblasti technických predmetov, čo môže 
spôsobiť problémy pri uchádzaní sa o štúdium na VŠ, prípadne hľadaní  budúceho 
povolania.  

Súčasťou dištančného vzdelávania bolo aj skúšanie, hodnotenie a klasifikácia. Na 
prvé miesto zaradili rodičia žiakov ZŠ vypĺňanie online testov [vj 0,87], nasledovalo 
hodnotenie písomných prác, referátov, pracovných listov a domácich úloh zaslaných 
učiteľovi elektronicky, čo označilo [vj 0,62] rodičov. Pri žiakoch SOŠ túto možnosť 
zaradili rodičia [vj 0,75]  na prvé miesto a vyplňovanie online testov na druhé miesto [vj 
0,70]. 

Z dôvodu dlhodobého lockdownu sa nemohli žiaci riadne venovať mimoškolskej 
záujmovej činnosti. Aj podľa našich zistení deklarovali rodičia [vj 0,78] žiakov ZŠ 
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a rodičia [vj 0,95] žiakov SOŠ, že ich deti nemohli navštevovať žiadne krúžky, pretože 
z hľadiska obsahu krúžku nebolo možné ho absolvovať dištančnou formou. Len veľmi 
málo krúžkov bolo možné absolvovať dištančne, avšak bolo potrebné prispôsobiť 
dištančnému vzdelávaniu témy i obsah. Išlo prevažne o krúžky zamerané na IT 
technológie.  

Počas dlhodobého dištančného vzdelávania žiakov nadobudlo [vj 0,31] rodičov žiakov 
ZŠ a [vj 0,31] rodičov žiakov SOŠ čiastočnú predstavu o tom, ako sa ich dieťa vzdeláva 
v škole počas prezenčnej výučby.  

V súvislosti s dištančným vzdelávaním vznikali rodičom žiakov ZŠ a SOŠ finančné 
i materiálne náklady. Najviac investovali rodičia do energií, stravovania, výpočtovej 
techniky, kancelárskych potrieb, či spotrebného materiálu.  

I napriek možným problémom, ktoré vznikali v súvislosti s dlhodobým dištančným 
vzdelávaním boli rodičia [vj 0,43] žiakov ZŠ a rodičia [vj 0,40] žiakov SOŠ 
s organizáciou a celkovým priebehom tejto organizačnej formy vzdelávania skôr 
spokojní.  

 

ZÁVER 

Dištančné vzdelávanie ako organizačná forma vzdelávania dominovala v čase 
pandémie nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. V školskom roku 2019/2020 boli školy 
plošne zatvorené od marca do júna a v školskom roku 2020/2021 vyučovali všetky 
školy dištančne takmer celý školský rok. V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 
volili školy prechod na dištančné vzdelávanie podľa aktuálnej pandemickej situácie 
v okrese či kraji. Mnoho škôl sa snažilo zachovať prezenčnú formu vyučovania 
a umožňovali chorým žiakom pripájať sa z domova na online vyučovanie. Prevládalo 
hybridné vyučovanie. Súčasťou dištančného vzdelávania sa stali aj rodičia žiakov, ktorí 
boli dištančným vzdelávaním zaťažení najviac počas prvej a druhej vlny pandémie. 
I napriek mnohým prekážkam a problémom hodnotili priebeh a organizáciu 
dištančného vzdelávania prevažne pozitívne. Na základe zistení možno konštatovať, 
že rodičia žiakov ZŠ sa najviac obávajú o kvalitu nadobudnutých vedomostí ich detí, 
pričom rodičia žiakov SOŠ sa najviac obávajú toho, že ich dieťa nezíska potrebné 
zručnosti v technických predmetoch, čo môže mať nepriaznivý vplyv pri uchádzaní sa 
o ich budúce povolanie, či pri pokračovaní v štúdiu na vysokej škole. Prevažne rodičia 
žiakov ZŠ aktívne pomáhali svojim deťom i s učením. Učivo si museli ale vopred 
naštudovať. Mnohým z nich v takejto pomoci bránil nedostatok času z dôvodu 
domácich alebo pracovných povinností. Dištančné vzdelávanie malo prevažne 
synchrónnu online formu. 

Na základe zistení konštatujeme, že dlhodobé dištančné vyučovanie má nepriaznivý 
vplyv na kvalitu vzdelávania, obzvlášť pri technických predmetoch na ZŠ i SOŠ. 

Príspevok je čiastkovým výstupom grantovej úlohy VEGA č. 1/0550/22 Súčasný stav, 
trendy a problémy v technickom vzdelávaní na nižšom a vyššom sekundárnom stupni 
školy v kontexte dištančného vzdelávania (2022 - 2024). 
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