MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE
Číslo 1 (špeciálne vydanie), ročník 6., vydané v januári 2018
ISSN 1339-3189
Kontakt: info@mladaveda.sk, tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk
Fotografia na obálke: Floriánova brána v Prešove. © Branislav A. Švorc, foto.branisko.at

REDAKČNÁ RADA
doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. (Katedra environmentálneho manažmentu, Prešovská univerzita, Prešov)
doc. Dr. Pavel Chromý, PhD. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Univerzita Karlova, Praha)
prof. Dr. Paul Robert Magocsi (Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto; Royal Society of Canada)
Ing. Lucia Mikušová, PhD. (Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Slovenská technická univerzita, Bratislava)
doc. Ing. Peter Skok, CSc. (Ekomos s. r. o., Prešov)
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. (Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Prešovská univerzita, Prešov)
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.,predseda (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov)
doc. Ing. Petr Tománek, CSc. (Katedra veřejné ekonomiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava)

REDAKCIA
PhDr. Magdaléna Keresztesová, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra)
Mgr. Martin Hajduk (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov)
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha)
Mgr. Branislav A. Švorc, PhD., šéfredaktor (Vydavateľstvo UNIVERSUM, Prešov)
PhDr. Veronika Trstianska, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF, Nitra)
Mgr. Veronika Zuskáčová (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno)

VYDAVATEĽ
Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o.
www.universum-eu.sk
Javorinská 26, 080 01 Prešov
Slovenská republika

© Mladá veda / Young Science. Akékoľvek šírenie a rozmnožovanie textu, fotografií,
údajov a iných informácií je možné len s písomným povolením redakcie.

Vol. 6 (1), pp. 120-126

MODEL ODBORNÉHO TECHNICKÉHO
VZDELÁVANIA PODPOROVANÝ
MOBILNÝMI TECHNOLÓGIAMI
MODEL OF TECHNICAL TRAINING SUPPORTED BY MOBILE TECHNOLOGIES
Daniel Kučerka, 1 Roman Hrmo, 2 Henryk Noga 3, Monika Kučerková 4
Daniel Kučerka pôsobí na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach.
Jeho profesijné zameranie je orientované na didaktiku technického vzdelávania, metodiku
praktického vzdelávania v technicky orientovaných odboroch hlavne so zameraním na
strojárske predmety stredných odborných škôl. Súčasne sa zameriava na riešenie
problematiky integrovaných didaktických pracovísk pre učiteľov strojárskych predmetov.
Roman Hrmo pôsobí na Vysokej škole – DTI Dubnica n/V ako prorektor. Zaoberá sa
didaktikou odborných technických predmetu a kvalitou školy. Publikuje v odborných
časopisoch. Je hlavným organizátorom konferencie Schola. Henryk Noga pôsobí na
Pedagogickej univerzite v Krakove. Vedecko-výskumnú činnosť orientuje na didaktiku
technických predmetov, multimediálne vzdelávanie, vzdelávanie dospelých a rodinné štúdium
Monika Kučerková je stredoškolskou učiteľkou anglického, slovenského a ruského jazyka na
SOŠE Trnava. Súčasne pôsobí ako externá pracovníčka katedry oborových didaktik hlavne v
oblasti prekladania odborných textov, tlmočníckej a publikačnej činnosti.
Daniel Kučerka acts as the Deputy Head of Department of fields didactic in the Institute of
Technology and Business in České Budějovice. His professional focus is concentrated on
didactics of technical education, the methodology of practical education in technical fields
mainly focusing on engineering subjects of secondary school. Nowadays he focuses at solving
the problems of integrated didactic workplaces for teachers of engineering subjects. He
presents the results of his activities in domestic and foreign scientific conferences and his
publication outputs are in domestic and foreign technical and pedagogical journals and
magazines. Roman Hrmo is acting at the University - DTI Dubnica n / V as Vice-Rector. It
deals with didactics of technical technical subjects and the quality of the school. She publishes
in professional journals. He is the main organizer of the Schola Conference. Henryk Noga
professor of Pedagogical University in Cracow and the director of the Didactics in Technical
Education Unit in the Institute of Technology UP. Henryk Noga is the author of around 20
Adresa pracoviska: Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP, EUR ING, VŠTE České Budějovice;
E-mail: kucerka@mail.vstecb.cz
2
Adresa pracoviska: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., Katedra didaktiky odborných predmetov, Vysoká škola
1

DTI; E-mail: hrmo@dti.sk
3

Adresa pracoviska: dr hab. Henryk Noga, Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków, Polsko;

E-mail: senoga@cyf-kr.edu.pl
4

Adresa pracoviska: PhDr. Monika Kučerková, VŠTE České Budějovice; E-mail: kucerkova@mail.vstecb.cz

120

http://www.mladaveda.sk

Vol. 6 (1), pp. 120-126

books and over 200 articleson didactics in technical education. Main interests: didactics of
technical subjects, multimedia in education, adult education, family studies. Monika
Kučerková is a secondary school teacher of English, Slovak and Russian language at SOŠE
Trnava. At the same time she works as an external employee of the department of didactics,
especially in the field of translation of specialized texts, interpreting and publishing activities.
Abstract
The paper deals with a model of technical education supported by mobile technologies. In the
introduction, the authors present the model of pedagogical space according to Shepherd and
Kubálka, which is based on three groups of so- didactic variables. Taking into account the
current conditions for the development of vocational education, it is possible to modify the
theory of the pedagogical space according to Mužík, 2011. Following this model the authors
deal with new interactive didactic means supported by mobile technologies
Key words: model of technical education, interactive didactic means, mobile technologies
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá modelom odborného technického vzdelávania podporovaného
mobilnými technológiami. V úvode autori uvádzajú model pedagogického priestoru podľa
Lívečku a Kubálka, ktorý je založený na troch skupinách tzv. didaktických premenných.
S prihliadnutím k súčasným podmienkach rozvoja profesijného vzdelávania je možné
uvedenú teóriu pedagogického priestoru modifikovať podľa Mužíka, 2011. V nadväznosti na
tento model autori sa zaoberajú nový interaktívnymi didaktickými prostriedkami
podporovanými mobilnými technológiami.
Kľúčové slová: model technického vzdelávania, interaktívne didaktické prostriedky, mobilné
technológie
Úvod
Technické vzdelávanie žiakov si vyžaduje osobitný pedagogický prístup a špecifickú
metodiku s prihliadnutím na súčasné potreby života človeka a rozvoja spoločnosti. Ide
o spôsob vzdelávania, v ktorom učiteľ hľadá, navrhuje, overuje a presadzuje inováciu cieľov,
obsahu a metód technického vzdelávania, alebo prijíma už overené modely, ktoré si osvojil,
a s pomocou ktorých dosahuje optimálne výsledky.
Moderná spoločnosť formuje človeka v procese výchovy prihliadajúc na jeho vývoj.
Ak chce vychovať človeka technicky gramotného, musí vytvoriť na školách vhodné
podmienky pre technické vzdelávanie. Uskutočňovať ho prostredníctvom odborných
predmetov, v moderne zariadených učebných priestoroch tak, aby vedel využívať moderné
technické prostriedky, uľahčiť si s nimi prácu a poznal ich vývojové smerovanie.
Vzdelanie, vzdelávací proces
Vzdelanie je výsledok, ku ktorému dospejeme prostredníctvom vzdelávania. Dosiahnutý stav
charakterizuje súbor vedomostí, zručností, návykov a skúseností človeka a jeho schopnosť pri
riešení nových úloh.
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Text Lisabonskej stratégie EÚ, ktorá predstavuje program komplexnej ekonomickej, socialnej
a ekonomickej Európy, akceptuje prechod k spoločnosti založenej na vedomostiach,
dôležitosť zvyšovania úrovne vzdelávania a prípravy pre život v informačnej spoločnosti,
význam celoživotného vzdelávania, prioritu investícií do ľudských zdrojov. (Lisabonská
stratégia, 2004 in Sak a kol., 2007).
Lisabonská stratégia v roku 2005 bola revidovaná a nazvali ju Stratégia rastu
a zamestnanosti, resp. obnovená Lisabonská stratégia. Revíziu si vyžiadali neuspokojivé
výsledky implementácie tejto stratégie v období uplatňovania.
Na ďalšie obdobie v roku 2010 schválila Európska rada stratégiu pod názvom stratégia
Európa 2020. Stratégia sa zaoberá o. i. otázkami výskumu, vzdelávania, zamestnanosti
a sociálnych záležitostí, informačnej spoločnosti, priemyslu a podnikania, energetiky,
životného prostredia atď. .
Technické vzdelanie získava žiak už na základných školách, neskôr na stredných
odborných a vysokých školách. Výstupom technického vzdelania na stredných odborných a
vysokých školách je kvalifikácia v oblastiach strojárenstva, stavebníctva, elektrotechniky
apod. Patrí sem i kvalifikácia v oblasti remesiel či vo výrobe alebo opravách najrôznejších
technických zariadení. Manuálne zručnosti na základných školách sa postupne vytrácajú a nie
sú nahrádzané a tým vzniká problém rozvoja zručnosti u žiakov pri vstupe na SŠ. Tak ako
nastávajú vývojové posuny v obsahu technického vzdelávania v dôsledku rozvoja techniky,
tak by mali byť realizované aj posuny technického vzdelávania. (Kučerka - Kmec, 2017)
Odborné vzdelávanie je podľa Průchu a kol. (2013) v ČR sa uplatňuje synonymum profesné
vzdelávanie. V zhode s medzinárodným poňatím rozlišujeme:
1.počatočné odborné vzdelávanie, zahrňujúce procesnú prípravu učňov a inú prípravu
na povolanie.
2.ďalšie odborné vzdelávanie, ktoré prebieha po školskej profesnej príprave a je
súčasťou vzdelávania dospelých. Označuje sa akékoľvek profesné vzdelávanie
pracovníkov v priebehu života.
Odborný výcvik je podľa Průchu a kol. (2013) jedna hlavných foriem praktického vyučovania
v stredných odborných školách, stredných odborných učilištiach a strediskách praktického
vyučovania. Spočíva v zhotovení výrobkov výkonu služieb alebo prác. Vo
výchovnovzdelávacom procese interaktívne didaktické prostriedky. Interaktívne (systémy) sú
systémy, ktoré v súvislosti s prácou s multimediálnymi prostriedkami umožňujú aktívnu účasť
užívateľa na riadení priebehu jednotlivých procesov – umožňujú voľbu variant, kladú,
zodpovedajú otázky (Kolář,Z. a kol., 2012 - upravené).
Interaktivita uplatňovaná v rámci výchovno-vzdelávaciecieho procesu je vlastnosť napr.
elektronickej učebnice umožňujúca aktívne prispôsobenie sa užívateľovi a jeho podiel na
riadení priebehu jednotlivých procesov. Systém umožňuje výber z variant postupov, reaguje
na špecifiká užívateľa (napr. pamätá si chyby, ktoré robí konkrétny žiak pri precvičovaní a
podľa toho volí ďalšie úlohy), kladie alebo odpovedá na otázky apod. Vysokou mierou
interaktivity sa vyznačujú mulimediálne výučbové programy (Průcha a kol., 2013 - upravené).
Prostriedky podporujúce uplatňovanie interaktivity vo vzdelávaní sú založené sú založené na:
 na osobnosti učiteľa a jeho činnosti zameranej na žiaka,
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na technickej zdatnosti učiteľa, úrovni na akej aktívne ovláda modernú techniku
na motivácii učiteľa používať nové interaktívne prostriedky vo svojej praxi,
na kreatívnosti učiteľa a jeho schopnostiinovovať spôsoby výučby vrátane obsahu,
na schopnosti spolupracovať s kolegami, pretože interaktívne vzdelávanie je
náročnejšie na prípravu, sebavzdelávanie a kooperáciu, vyžaduje si hlbšie vedomosti a
zručnosti z programovania
 na schopnosti žiaka prijímať vyučovanú látku moderným, kreatívnym spôsobom.






Modely výučby
Model je zámerné zjednodušenie objektívnej reality so zdôraznením podstatných stránok
vzťahov. Zmenšené prevedenie predmetu slúžiaceho jako napodobenina. Môže slúžiť jako
učebná pomôcka(model atomovej stavby prvku, model ľudského tela, model slnečnej
sústavy); modelu ako projekt; model vyučovania jako predstava o vzťahoch základných
činiteľov vo vyučovaní: cieľa – obsahu – učiteľa – žiaka; kultúrny model – súbory
požiadaviek, zásad chovania v určitých situáciách; model učenia – schématické konštruovanie
procesu učenia na základe psychologického poznania o procese učenia (Kolář,Z. a kol., 2012).
Podľa Mareša a Gavoru (1999 in Mužík, 2011) základnou vlastnosťou modelu výučby je
poznanie interaktívneho procesu medzi učiteľom a žiakom (triedou). Kalhoust (2002 in
Mužík, 2011) rozlišuje behaviorálne modely skúmajúce vplyv faktorov vonkajšieho
prostredia, resp. podmienok výučby na chovanie žiakov. Popisuje personálne a sociálne
modely založené na spolupráci a interaktivite a kognitívne modely zameranéna spôsoby
získavania, spracovania a využívania informácii a poznatkov.
V zameraní na uvedené prístupy je možné aplikovať aj na procesy výučby.V 70-tych rokoch
minulého storočia Lívečka s Kubálkom vytvorili model (obr. 1) nazvaný teória
pedagogického priestoru.
x2
Závisle premenné:
Didaktické prostriedky(metódy, pomôcky)
O
i č éf

x1
Nezávisle premenné:
ciele, výstupy

x3

Strednepremenné:
Obsah (učivo)
Podmienkyplynúciezo systému (účastník, lektor)
činiteľ času, činiteľfinančné náklady, prostredievýučby
Obr. 1 - Model pedagogického priestoru podľa Lívečku a Kubálka
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Lívečka s Kubálkom zhotovili model založený na troch skupinách tzv. didaktických
premenných.
Prvá skupina sú tzv. nezávislé didaktické premenné. Druhú skupinu tvoria závislé didaktické
premenné. Tretiu skupinu tvoria stredne premenné. Tieto premenné sa menia podľa
konkrétnych výučbových akcií.
Táto teória pedagogického priestoru je dodnes funkčná a je ju možné realizovať v profesijnom
vzdelávaní. S prihliadnutím k súčasným podmienkach rozvoja profesijného vzdelávania je
možné uvedenú teóriu pedagogického priestoru modifikovať podľa obr.2.
Učivo

Lektor

Výučovacie
ciele

Účastník

Didaktické
prostriedky
Obr. 2 - Modifikácia modelu pedagogického priestoru (Mužík, 2011)

Technické vzdelávanie podporované mobilnými technológiami
Na základe modelu pedagogického priestoru (obr. 1) vidíme, že vývoj ide ďalej, aj technické
zariadenia, na ktorých sú založené interaktívne systémy. Interaktívne systémy sú perspektívne
nahrádzané mobilnými systémami. Svoju prednášku, by som zakončil modelom technického
vzdelávania podporovaného mobilnými systémami.
Technické vzdelávanie podporované mobilnými technológiami je vlastne výmena alebo
náhrada za spätnoväzbové zariadenia napr. hlasovacie zariadenia. Používajú sa hlasovacie
systémy a digitálne testovacie aplikácie:
 hlasovací systém ActivExpression2
 hlasovací systém actiVote
 hlasovací systém QRF700/900
 hlasovací systém Turning Point
 Alf aplikácia na tvorbu testov
 Socrative 2.0 – bezplatná aplikácia na online testy a hlasovanie
 mQlicker – bezplatná aplikácia na online testy a hlasovanie.
Model podpory technického vzdelávania mobilnými technológiami je znázornený na obr. 3.
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učivo

Edukátor

Edukant
Edukant
Edukátor
Učebné
ciele

Výstupy
vzdelávania

Didaktické
prostriedky

Hlasovacie
systémy

PC

IPhone

IPad

Tablet

Obr. 3 - Podpora vzdelávania mobilnými technológiami

Tieto aplikácie sú v IPhonoch, IPadoch, tabletoch apod. Pomocou aplikácií v týchto
zariadeniach za podpory internetu v triede, by mohol edukant (frekventant, žiak) okamžite
reagovať počas výkladu. Reakcia, by sa mohla zobrazovať na monitore vyučujúcemu formou
titulkov. Ďalšou možnosťou je riešenie on line testov alebo tieto aplikácie využiť ako
hlasovacie zariadenie. Toto je výhodou hlavne pri prednáške na diaľku napr. formou
videokonferencie. Tým vzniká spätná väzba medzi učiteľom a žiakom.
Záver
Ak chceme, aby učebné pomôcky pomáhali zefektívniť vyučovací proces, je potrebné zvážiť,
kedy, za akých oplností a aké učebné pomôcky použijeme. Pri ich správnej voľbe musíme
prihliadať na kritéria (Vargová, 2007):
 vyučovací predmet,
 vyučovacia téma,
 fáza vyučovacieho procesu,
 vhodnosť a primeranosť vekovým osobitostiam žiakov,
 bezpečnosť práce.
Ďalej v našom modeli berieme do úvahy miesto (priestory), kde prebieha výučba a jeho
vybavenie a technické zabezpečenie.
Uvedený model je založený na používaní výpočtovej techniky, mobilných aplikácií
a internetovej podpore. Prednáška môže prebiehať z iného miesta, z inej školy (univerzity)
alebo inštitúcie on-line prepojením. Možnosťou prepojenia s prednášajúcim a zadávaním
pripomienok alebo otázok na monitor prednášajúceho dochádza k interaktivite medzi
auditóriom a prednášajúcim.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
Ing. Iveta Kmecová, PhD.
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