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MULTIMEDIÁLNE PROSTRIEDKY  
VO  VZDELÁVANÍ 
MULTIMEDIA IN EDUCATION 
 
Mária Vargová1 
 
Autorka pôsobí na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach. 
Vedecko-výskumnú činnosť orientuje na oblasť didaktiky, modernizácie a aktualizácie metód, 
foriem a obsahu technicky zameraných predmetov na základných a stredných školách.  
 
Autor works at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. Her research 
activities are focused on the area of education, modernizing and updating of methods, forms 
and content of technically oriented subjects at primary and secondary schools.  
 
Abstract 
The author's focus in the article is on the newest technologies used in the education. She is 
showing the importance of the multimedia technologies in the education, their role and 
utilization in the pedagogical practice. 
Keys word: multimedia technologies, information transfer, information technologies 
 
Abstrakt 
V príspevku sa autorka zaoberá najnovšími technológiami vzdelávania. Poukazuje na  
význam multimediálnych prostriedkov vo vzdelávaní, ich úlohu a využívanie v pedagogickej 
praxi.  
Kľúčové slová: multimediálne prostriedky, prenos informácií, informačné technológie  
 
Úvod 
Multimediálne prostriedky predstavujú médiá, ktorých obsah je vzájomne pospájaný v svojich 
prejavoch, či už obrazu, textu, zvuku, alebo len niektorých komponentov médií. Sú nositeľmi 
informácií v rôznej podobe. Ide o základný prostriedok, pomocou ktorého sa informácia 
vníma, alebo vyjadruje. Najdôležitejšie médiá, ktoré sú súčasťou multimédií sú napr.: 
obrázky, zvuk, video, animácie alebo text. V používaní multimediálnych prostriedkov sú 
zahrnuté aktivity špeciálno-pedagogického charakteru tak, aby spôsobovali pozitívne zmeny 
v úrovni vychovanosti a vzdelanosti žiakov. Ich využívanie závisí od zručnosti a erudovanosti 
pedagógov, t.j. do akej miera vedia flexibilne využívať najnovšie technológie vzdelávania. 
„Moderní pedagógovia sa musia usilovať nové učebné prostriedky a pomôcky vhodne zaradiť 

                                                            
1 Adresa pracoviska: doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD., Katedra oborových didaktík, VŠTE České Budějovice, 
Okružní 10, 370 01 České Budějovice 
E-mail: vargovam2@mail.vstecb.cz 
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do svojej edukačnej činnosti, aby ich využitie bolo účinné a úspešné“ (Pšenáková, Horváth, 
Szabó, 2016, s. 225). 
 
Úloha multimédií  
Multimédiá sa využívajú na prezentáciu, či prenos informácií, za použitia dvoch či viacerých 
základných médií naraz. Významná úloha, ktorú plnia multimédiá, spočíva v jej súčasnom 
pôsobení na dva, prípadne na viac zmyslov naraz. Nutná podmienka pre zabezpečenie 
činnosti a naplnenie cieľov multimédií a jeho obsahu je možnosť interakcie. Užívateľ 
multimédií do značnej miery vstupuje do aplikácie, pričom má možnosť jej činnosť 
ovplyvňovať. Prieniky jednotlivých médií potom dávajú priestor pre vznik multimédií 
rôzneho obsahu. Multimédiá sa stávajú fenoménom 21. storočia, pričom sa využívajú na 
rôzne zámery. Rozšírené je použitie aj v oblasti vzdelávania, pričom jeho cieľom je podpora 
kvality vzdelávania vo vyučovacom procese.  
Držanie kroku s technickými výdobytkami v kombinácii s nedostatkom učebných pomôcok 
spôsobuje na školách učiteľovi problémy v edukačnom procese. Ich absenciu učiteľ rieši 
používaním najnovších informačných technológií a to kombináciou osobných počítačov 
a multimédií. Počítač je v dnešnej dobe na školách rozšírený. Je to dôležitý prostriedok pri 
komunikácii a vzdelávaní.  
Multimediálne prostriedky umožňujú výber postupov, výber jednotlivých krokov, ktoré môžu 
uplatniť učiteľ aj žiaci vo vzdelávaní. Významné sú multimediálne výučbové programy.  
Multimediálne prostriedky predstavujú technické prostriedky podporujúce vzdelávanie. Sú 
založené na: 

• osobnosti učiteľa, ktorý je zameraný na žiaka, jeho činnosť, ktorému odovzdáva 
kompetencie, realizuje nové nápady a odovzdáva mu vedomosti, 

• technickej zdatnosti učiteľa, jeho ovládaní modernej techniky, motivácii pracovať 
s informačnými technológiami,  

• kreatívnosti učiteľa schopného obnovovať (modernizovať) interaktívne vzdelávacie 
materiály, 

• schopnosti spolupracovať s kolegami, pretože si interaktívne vzdelávanie vyžaduje 
hlbšie vedomosti a zručnosti z programovania, ktoré nemá každý učiteľ.  

 
Multimediálne prostriedky sa vyznačujú tým, že pôsobia na rôzne oblasti pamäte žiakov. Ide 
o oblasti ako je:  

• senzorická pamäť, ktorá umožňuje archivovať zlomky sekúnd informácií 
prostredníctvom zmyslových orgánov, 

• krátkodobá pamäť, ktorej úlohou je uchovanie naposledy vnímaných podnetov 
a predmetov. Najčastejšie sa jedná o uchovávanie slov.  

• dlhodobá pamäť, ktorej úlohou je informácie uchovávať na veľmi dlhú dobu, 
najčastejšie na celý život, kedy sa jedná o zachovanie prežitých spomienok z prežitého 
života. 

 
Výhodou multimediálnych prostriedkov je  to, že animácie prezentovaných činností na rozdiel 
od statických obrázkov sú zaujímavejšie vďaka svojej dynamickosti, a tak žiak môže sledovať 
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celý vývoj pracovnej činnosti. Táto skutočnosť umožňuje, že sa rozvíja nie iba vedomostná 
úroveň, ale zároveň sa rozvíjajú aj tvorivé schopnosti žiakov.  
 
Multimédiá v edukácii 
V zahraničí sa už dlhé obdobie vedie odborná diskusia o výučbe prostredníctvom počítača. 
Uplatňuje sa duálny systém vzdelávania, kde počítač a multimediálne prostriedky patria 
k povinným edukačným prostriedkom. Duálne vzdelávanie už dlhé roky využívajú napríklad 
v Rakúsku, Nemecku či vo Švajčiarsku. Sú to krajiny, ktoré dosahujú dobré hospodárske 
výsledky a práve prepojením teoretickej prípravy v školách v spojení s praxou vo firmách 
eliminujú nezamestnanosť mladých ľudí, absolventov stredných škôl. Na Slovensku je duálne 
vzdelávanie podporené programom „Učiace sa Slovensko“ ako návrh Národného programu 
rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku do roku 2027.  
(https://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/) 
Odborné pohľady sa rôznia v tom, že počítač je možné považovať za nástroj, ktorý môže 
slúžiť v prospech používateľov, ale na druhej strane môže byť aj zneužitý, podobne ako 
hociktorý iný nástroj. Pozitívny efekt učenia a rozvoj dieťaťa sa pomocou výpočtovej 
techniky, či multimédií prejavuje pozitívne, ak sú využívané primerane s rozvojovými 
schopnosťami žiakov. Je dôležité si uvedomiť, že technika úplne nenahrádza tradičné 
edukačné postupy, ale učenie robí názornejším a tým aj prijateľnejším a zaujímavejším, čím 
tradičné postupy vhodne dopĺňa (Kožuchová – Višňovská, 2009).  
Medzi typické príklady multimédií patria: 

• rôzne druhy encyklopédií, ktoré na malej ploche združujú značné množstvo informácií, 
ako sú elektronické encyklopédie. V školskom procese sú obľúbené Encyklopédie 
zeme, ako aj Encyklopédia ľudstva, či Google Earth, prípadne ďalšie druhy 
elektronických encyklopédií.  

• počítačové hry, ktoré sa stali obľúbeným multimediálnym prostriedkom. Preto je 
vhodné hry skonštruovať tak, aby sa ich používaním zvýšil ich vplyv na rozvoj 
vzdelávania žiakov. Práve aj pomocou hier typickí predstavitelia multimediálneho 
obsahu tu veľmi efektne združujú a kombinujú skoro všetky základné druhy médií, 
pričom dosahujú úžasnú interakciu.  

• webové prezentácie, resp. web ako taký. Jedná sa o snáď najbežnejší spôsob využitia 
multimédií. Skoro všetky webové stránky pritom napĺňajú základnú podstatu 
multimédií. Keď sa hovorí o internete, vždy sa prezentuje ako jedinečná ukážka super 
veľkého hypermédiá, snáď najväčším s akým je možné sa stretnúť v každodennom 
živote. 

• inteligentné informačné tabule, ktoré sa stále viacej udomácňujú v procese výučby, a to 
nielen v školskom prostredí. Umožňujú širšie vnímať a získavať informácie. 
V najčastejších prípadoch sa jedná o informačné boxy, ktoré sú pripojené do siete 
internetu, vďaka ktorých v procese vzdelávania užívateľ získa potrebné informácie. 
Najnovšie sa informačné tabule vybavujú aj web kamerou, ktorá poskytuje možnosť  
k realizácii video hovoru.  

https://www.minedu.sk/data/files/7532_uciace-sa-slovensko2017.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/7532_uciace-sa-slovensko2017.pdf
https://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/
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• digitálne televízne vysielanie v krátkej budúcnosti umožní sprístupnenie základných 
interaktívnych prvkov, ktoré sa môže realizovať napríklad možnosťou priamo hlasovať 
v televíznych reláciách za pomoci diaľkového ovládača televízora, či niečo podobné.  

 
Najčastejšie sú multimediálne prostriedky s dominanciou obrazového či zvukového prejavu, 
ktoré ako najprirodzenejšie prostriedky vplývajú na človeka v bežnom živote. 
V súčasnosti dostupné multimediálne prostriedky, ktoré slúžia na podporu edukácie sú často 
zamerané tematicky iba jednostranne, a preto sa ich aktuálnosť relatívne rýchlo znižuje, 
pričom ich finančná dostupnosť je do značnej miery obmedzená možnosťami škôl. Pedagóg, 
ktorý chce použiť pri výučbe multimédiá, musí zohľadniť možnosti a potreby cieľovej 
skupiny, pričom musí použiť viacero rôznych multimédií, čím sa jeho časová príprava na 
vyučovaciu hodinu značne predlžuje. Preto je vhodné, aby bol učiteľ mediálne zdatný  
a dokázal pružne pracovať s multimédiami, ale zároveň by sa mal naučiť aj tvoriť si vlastné 
multimediálne prostriedky, ktoré rešpektujú žiaci v jeho cieľovej skupine. Tým si ušetrí  čas 
na prípravu, ale aj realizáciu svojej vyučovacej hodiny. Pedagóg má možnosť stavať iba na 
tých poznatkoch, ktoré si žiaci osvoja, a preto musí dostatočne poznať, ktoré zručnosti 
s počítačom, či inými multimediálnymi prostriedkami, ktoré majú oni osobne používať, už 
dostatočne ovládajú. 
Na základe analýz, ktoré vykonávali viacerí učitelia, bola charakterizovaná aktivita v procese 
vyučovania hlavne v podobe zvýšenej činnosti žiaka a to ako na základe jeho vnútorných 
sklonov, či spontánnych záujmov s emocionálnymi pohnútkami resp. životnými potrebami, 
tak aj na základe ich uvedomelého úsilia, kedy si chcú zvýšiť svoje  zručnosti, či návyky 
a postoje (Dargová, 2005).  
Pri prieskume zameranom na využívanie počítačov a iných multimediálnych prostriedkov 
v edukácii na vybraných základných školách sme zistili, že z celkového počtu 28 učiteľov (15 
učiteľov v meste a 13 učiteľov na vidieku) multimediálne prostriedky učitelia využívajú 
rôzne. Ich podrobnejšie spracovanie je uvedené v tabuľke 1.   
 

Odpoveď Učitelia - mesto Učitelia - vidiek Spolu %  
Počítače 15 12 27 96,42 

Interaktívna 
tabuľa 

5 3 8 28,57 

Dataprojektor 15 13 28 100 
Iné pomôcky 2 1 3 10,71 

Tabuľka 1 - Využívanie multimediálnych prostriedkov vo vzdelávaní 
Zdroj: vlastný 

 
Učitelia na základných školách najviac využívajú dataprojektor a počítač, menej interaktívnu 
tabuľu. Ďalej nás zaujalo, pri akej aktivite učitelia využívajú tieto prostriedky (tabuľka 2).  
Prieskumom bolo zistené, že v súčasnom období takmer všetci učitelia už používajú 
multimediálne prostriedky pri preberaní nového učiva, menej na utvrdenie učiva a rozvíjanie 
žiackej kreativity napr. riešením tvorivých úloh. Výsledky potvrdili, že multimediálne 
prostriedky sa stali súčasťou vzdelávania mladých ľudí.  



Vol. 6 (1), pp. 183-188 

 

187   http://www.mladaveda.sk 

 

Odpoveď Počet učiteľov 
v meste 

Počet učiteľov 
na vidieku  

Spolu % 

Preberanie 
nového učiva 

13 13 26 92,85 

Utvrdenie 
učiva 

13 10 23 82,14 

Rozvíjanie 
žiackej 

kreativity 

12 13 25 89,28 

Tabuľka 2 – Sledovanie využívania multimediálnych prostriedkov pri aktivitách učiteľa  
Zdroj: vlastný 

 
Multimediálne prostriedky predstavujú nové technológie, ktoré pomáhajú nielen  
v technickom vzdelávaní mladej generácie. Uplatňujú sa vo všetkých odboroch a na všetkých 
stupňoch vzdelávania vrátane celoživotného vzdelávania obyvateľstva tejto planéty. Preto je 
nevyhnutné a veľmi potrebné klásť nároky na vedecko-technickú gramotnosť žiakov už na 
základných školách, aby získané vedomosti a zručnosti vedeli neskôr uplatniť v ďalšom 
vzdelávaní.  
Edukačný proces by mal iniciovať poznanie, že aj multimediálne prostriedky sú nástrojom  
v rukách človeka a iba od prístupu všetkých aktérov spočíva, ako budú využívané 
(Kožuchová, 2014).  
 
Záver 
„Dnešným trendom vo vzdelávaní je vzájomné spojenie čiastkových prostriedkov a integrácie 
s ďalšími technológiami (predovšetkým audiovizuálnymi a počítačových sietí). Táto skupina 
vzájomne prepojených didaktických prostriedkov (v zmysle hardwaru i softwaru) sa 
zjednodušene označuje multimédiá“ (Průcha, 2009, In Kučerka, Kmec, 2017, s. 117). 
Z hľadiska ich využívania vo vzdelávaní má dôležitú úlohu učiteľ. Ten musí disponovať 
nielen vedomosťami z odboru, z pedagogiky alebo psychológie, ale musí byť gramotný  
v oblasti využívania  multimediálnych prostriedkov. Ak ich nemá, nastáva problém. Nízka 
vzdelanosť či zainteresovanosť učiteľov v oblasti využívania informačných, či 
multimediálnych technológií v procese vyučovania sa môže prejaviť v digitálnej gramotnosti 
žiakov. Jej význam sa graduje a v 21. storočí pre spoločnosť nazývanú už informačnou 
spoločnosťou sa stáva neodmysliteľná. Toho názoru sú aj autori Hrmo, Škrabánková, Kučerka 
a Kmec (2016, s. 41), ktorí uvádzajú, že „jednou z najrozhodujúcejších požiadaviek rozvoja 
informačnej spoločnosti je zabezpečiť dostupnosť informácií a informačných služieb pre 
každého občana“.  

Vo vzdelávaní na všetkých stupňov škôl je neodmysliteľné využívanie multimédií. 
Potrebné je ich využívať spolu s vhodnými metódami a vyučovacími formami, ktoré by žiaka 
aktívne zapájali do výučby. Žiak sa tak stáva aktívnym účastníkom výučby a aktívnym 
prijímateľom poznatkov na základe vlastnej skúsenosti. Ich dôležitosť vo vzdelávaní potvrdil 
prieskum na základných školách. Bolo zistené, že využívanie multimédií je v súčasnej dobe 
potrebné  
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a neodmysliteľné. Učitelia ich oceňujú, najmä ich inovatívny význam v edukácii a využívajú 
ich pri preberaní nového učiva, utvrdení učiva a pri rozvíjaní žiackej kreativity. Ich význam 
chápu ako priblíženie reality a mnohých javov, ktoré umožňujú žiakom lepšie a rýchlejšie 
pochopiť učivo. 
 
 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 
Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP 
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