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Abstract 

This paper focuses on teaching the defining the integrated teaching workplaces and their 

integration into material teaching resources. Further, the KD model was created that describes 

their division at individual workplaces. There are also described the cathegories of teaching 

workplaces, facilities of equipping some of them. In the experimental part of the work there is 

processed the surfy from the perspective of students in the teaching process at a didactic 

workplace . The surveys were conducted in the selected Slovak and Czech secondary schools. 

Key words: Integrated teaching workplaces, model, material teaching resources 

 

Abstrakt 

Tento príspevok sa zameriava na definovanie integrovaných vyučovacích pracovísk a ich 

integráciu do materiálnych učebných prostriedkov. Ďalej bol vytvorený model KD, ktorý 

opisuje ich rozdelenie na jednotlivé pracoviská. Sú tu popísané aj kategórie vyučovacích 

pracovísk, zariadenia na vybavenie niektorých z nich. V experimentálnej časť príspevku sa 

autori zameriavajú na integrované didaktické pracoviská vo vyučovacom procese z pohľadu 

študentov. Prieskum sa uskutočnili vo vybraných slovenských a českých stredných školách. 

Kľúčové slová: Integrované vyučovacie pracoviská, model, materiálne vyučovacie 

prostriedky 

 

Úvod 

Integrované didaktické pracoviská sú organizovaným systémom učebných materiálov, tj. 

technické vybavenie a učebné pomôcky. Pomer ich použitia nie je vopred známy. Každé 

učebné pracovisko je určené na vysvetlenie iných predmetov, iného obsahu učiva. Na jednom 

pracovisku môže byť upravený jeden alebo viacero predmetov s podobným alebo úzko 

súvisiacim obsahom. V minulosti boli v školách používané triedy, v ktorých mali žiaci všetky 

alebo väčšinu predmetov. Dnes je trend, že študent navštevuje vybavené odborné učebne 

pripravené ako integrované didaktické pracoviská. Tu môže učiteľ lepšie pripraviť svoju 

vyučovaciu hodinu a môže pripraviť učebné pomôcky, pracoviská a technické prostriedky na 

vyučovanie. Výhodou je aj to, že príprava môže prebiehať kedykoľvek vo voľnom čase 

učiteľa. To tiež môže poskytnúť vyššiu kvalitu prípravy výučby, zlepšenie vedomostí a 

zručností študentov. Na takto pripravenom pracovisku je možné lepšie preukázať spojenie 

teórie a praxe. 

 Problematikou integrovaných didaktických pracovísk sa v minulosti začal zaoberať 

prof. Driensky na STU Bratislava, ktorý je zakladateľom tejto koncepcie v Slovenskej 

republike. Základné myšlienky uviedol v publikácii Inžinierska pedagogika (2007). Neskôr vo 

svojej publikácii "Kvalita v systéme modernej výučby" integrované didaktické pracoviská 

spomína Blaško, M. (2013). Okrem uvedených zdrojov sa touto problematikou zaoberjú napr. 

v Nemecku (región Baden Winteberg), kde založili túto oblasť na základe úzkej spolupráce s 

veľkými a prosperujúcimi spoločnosťami (Mercedes, Siemens ..), ktoré sú realizátormi - 

prevádzkovateľmi takýchto centier. 
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Didaktické prostriedky 

Prostriedky sa používajú na dosiahnutie vzdelávacích cieľov. Dopĺňajú slovo učiteľa, čo je 

veľmi silný argumentačný prvok. Koncepcia materiálnych didaktických prostriedkov zužuje 

triedu vyučovacích prostriedkov na fyzické nosiče informácií, technických zariadení, 

vybavenie škôl a tried slúžiacich na vzdelávacie účely (Průcha, 2009). Ich najdôležitejšou 

súčasťou sú pomôcky, pretože zabezpečujú okamžitú účasť na vzdelávaní. Vyučovacie 

prostriedky (obr. 1) sú svojou povahou materiálne alebo nemateriálne. 

 Podľa Kučerku (1991) majú vzdelávacie zdroje nenahraditeľné miesto vo 

vzdelávacom procese. Stali sa nevyhnutnými nielen v práci učiteľa, ale aj v práci študenta. 

Výsledky ich použitia nie sú závislé len od technickej úrovne a schopnosti učiteľa, ale 

predovšetkým od úrovne didaktickej úlohy. 

 

 
Obr. 1 Vyučovacie prostriedky (Hrmo a kol., 2009) 

 

Materiálne didaktické prostriedky 

Duševné vedomosti prenikajú do podstaty predmetov. Odoberá a zovšeobecňuje empiricky 

získané špecifické vedomosti a vedie k vytváraniu konceptov a úsudkov a z nich vyplývajúce 

názory Driensky (1998). Driensky, Hrmo (2004, s. 6) definujú zdroje učebných materiálov 

ako všetky učebné pomôcky a tie technické prostriedky, ktoré vykonávajú vzdelávacie 

funkcie. Rambousek a kol. (1989, s. 15) sa prikláňa k takejto definícii, že sú také vzdelávacie 

zdroje, ktoré majú podstatný charakter. Sú to predmety a súbory predmetov používaných na 
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vzdelávacie účely, to znamená, že pôsobia popri spojeniach s obsahom alebo metódami a 

formami smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov vyučovacieho procesu priamo alebo 

vytvárajú podmienky pre túto činnosť (Hrmo a kol., 2009). 

 Význam učebných pomôcok a technických prostriedkov je možné zobraziť na 

viacerých číslach. Podľa Hrmo a kol. (2009) si priemerný človek pamätá približne 10% z 

toho, čo čítal, 20% toho, čo počuje, 30% z toho, čo vidí v podobe obrazu, 50% z toho, čo vidí 

a súčasne počuje, z toho 70% v tom istom čase vidí, počuje a dokonca aktívne robí, z čoho 

90% sa naučil sám na základe vlastných skúseností vykonávaním svojej činnosti (Fredmann, 

1971). 

 Pre vhodné zaradenie vzdelávacích prostriedkov do procesu výučby musíme poznať a 

dodržiavať určité požiadavky na ich výber, vývoj a používanie. Podľa Hlásnej a kol. (2006) 

tieto požiadavky sú požiadavky na vzdelanie, ergonomické požiadavky, estetické požiadavky, 

technické požiadavky a ekonomické požiadavky. 

Ideálny zdroj vyučovania, pomocou ktorého by učiteľ mal dosiahnuť svoje ciele vo 

vzdelávaní, by mal mať vysoký didaktický účinok na žiaka a jeho ekonomické náklady by 

nemali byť vysoké. 

 Driensky (2007) priraďuje informačnú intenzitu, didaktickú účinnosť, presnosť 

obsahu, funkčnú dokonalosť, bezpečnosť a špeciálne požiadavky vyplývajúce z potreby 

vzdelávania pre budúce inžinierske povolanie medzi všeobecnými požiadavkami. 

 

Technické zariadenia 

Technické zariadenie podľa obr. 1 sú opísané ako základné vybavenie, pomocné zariadenia, 

technické vybavenie a stroje a prístroje. Správne vybavenie školy s technickými zariadeniami 

je predpokladom pre zabezpečenie kvality vzdelávacieho procesu. Musí nastať koherentnosť a 

súlad medzi riadením školy a učiteľmi škôl. Na stredných školách ide o učiteľov odborných 

predmetov a učiteľov odbornej prípravy. 

 

a) Základné vybavenie 

Medzi základnými zariadeniami, ktoré priraďujeme učebne, špeciálne učebne, jazykové 

učebne, laboratóriá, školské dielne atď. Učebňa (obr. 2) je základom vyučovacieho procesu. 

Ich vybavenie je základným školským nábytkom, medzi ktoré patrí aj školské lavice, stoličky 

a tabuľa. Môže to byť čierna, zelená alebo biela. V školách, kde vedenie získalo potrebné 

finančné zdroje, je trieda navyše vybavená počítačom, dataprojektorom, premietacou 

obrazovkou a reproduktormi. 

 Vybavenie učebných tried je okrem uvedených rozšírené o potrebné učebné materiály 

podľa charakteru predmetu alebo predmetov vyučovaných v triede. Môžu to byť obrazy, 

modely, skutočné objekty (obr. 3), funkčné stroje atď. 
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Obr. 2 - Zariadenie trieda (archív autorov) Obr. 3 - Reálna pomôcka v reze (archív autorov) 

 

b) Pomocné zariadenia 

Pomocnými zariadeniami sú vykurovanie, chladenie, vetranie, vyprázdňovanie, rozvod 

energie, dodávka vody atď. Vykurovanie - na udržanie teploty miestnosti a priestoru. 

Zabezpečiť tak vhodné pracovné prostredie pre študentov, učiteľov, administratívu a 

ostatných zamestnancov školy. Chladenie - Chladničky, mrazničky, klimatizačné jednotky 

alebo odvlhčovače pracujú v uzatvorenom chladiacom okruhu so špeciálnym chladiacim 

plynom, ktorého zloženie závisí od požadovanej teploty vyparovania zariadenia. Vzduch 

ovplyvňuje koncentráciu látok vo vzduchu, teplotu, vlhkosť a prietok vzduchu v budove. 

Blanking slúži ako ochrana proti prenikaniu tepla a svetla do učební. Význam tmavnutia 

učební vychádza z výučby určitých špeciálnych predmetov a z použitia projekčných 

zariadení. 

 

c) Technická pomôcky 

Technické pomôcky sú také materiálne prostriedky, ktoré vytvárajú podmienky na prenos 

predpísaných učebných osnov pre študentov. Je to len sprostredkovateľ, ktorý napríklad v 

súvislosti s učebnými osnovami plní sekundárnu funkciu. filmový projektor, ktorý projektuje 

didaktický film (Driensky-Hrmo, 2004). Skupina technických pomôcok pozostáva z oblasti 

zobrazenia, premietacieho plátna, projekčného vybavenia, zvukových zariadení, TV a video 

technológií a výučbových strojov, počítačov a multimediálnych zariadení. Táto skupina 

pomôcok sa nazýva aj vyučovacia technika. Projekčné zariadenia, zvukové zariadenia, 

televízne a obrazové technológie sú audiovizuálne technické pomôcky. Inými slovami, 

môžeme povedať, že technické pomôcky sú didaktická technológia. Didaktickú technológiu 

možno rozdeliť na: 

 oblasť zobrazenia, 

 projekčná obrazovka 

 audiovizuálne technické pomôcky (projekčné zariadenia, zvukové zariadenia, 

televízne a obrazové technológie), učebné stroje, počítače a multimediálne zariadenia. 

 

d) Stroje a zariadenia, prístroje a meradlá 

Medzi stroja a zariadenia, nástroje a meradlá radíme tie, ktoré používame na vzdelávacie 

účely. Pretože sme profesionálne zameraní na technické predmety, najmä v oblasti strojárstva, 

zameriame aj stroje, prístroje a nástroje na túto oblasť. 

Špeciálne učebne sú všeobecne vybavené prístrojmi a meradlami a vzdelávacími dielňami 

hlavne s obrábacími a tvárniacimi strojmi, zváracími agregátmi, prístrojmi a meradlami. Vo 
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výnimočných prípadoch sa môže stať, že v triede sú aj stroje a zariadenia. V našej praxi sme 

sa stretli s kombináciou strojov a zariadení v jednej triede, keď bola učebňa umiestnená ako 

samostatná miestnosť v priestoroch vzdelávacích dielní. 

 

Učebné pomôcky  

Učebné pomôcky podľa Petláka (2004) sú také nástroje, ktoré umožňujú pozorovanie 

skutočných objektov. Študenti dostanú jasnú a nenarušenú víziu. Objekty animovanej a 

neživej prírody sa dajú pozorovať priamo v prírode, dokážu sa preukázať v rohu žijúcej 

prírody - akvária, terária, hmyzárstvo alebo ako prípravky - kvapalina alebo vzorky pod 

mikroskopom atď. 

 Učebné pomôcky sú rozdelené na sluchové, vizuálne, audiovizuálne a počítačové. 

Funkcia a úloha vo vzdelávaní majú vplyv na ich tvorbu. Funkcie môžu byť informatívne, 

transformácia, aktivácia, regulácia atď. Potom ich úlohy môžu byť rozdelené na motivačné, 

aplikačné, demonštračné, simulačné, popisné, opakujúce sa, skúšobné atď. 

Pri rozhodovaní o forme uverejnenia učebných osnov učebnou pomôckou a jej konštrukciou s 

cieľom dosiahnuť najlepšiu didaktickú účinnosť je potrebné brať do úvahy: vzdelávací cieľ, 

učebnú formu, vyučovacie metódy, zameranie podkladov, učebný predmet a jeho charakter, 

vek, úroveň vedomostí, skúsenosti a zručnosti účastníkov vzdelávania, vzdelávacia inštitúcia. 

 

Integrované vyučovacie pracoviská 

Integrované vyučovacie pracoviská sú súčasťou inžinierskej pedagogiky. Inžinierska 

pedagogika je interdisciplinárna disciplína, ktorá transformuje poznatky pedagogiky a 

psychológie do inžinierstva. Ich cieľom je zvýšiť didaktickú účinnosť vzdelávania inžinierov. 

Úloha integrovaných vyučovacích pracovísk sa približuje teórii k praxi. Znamená to, že počas 

vyučovania má študent možnosť v praxi skúšať svoje teoretické vedomosti získané v triede. 

Pri vytváraní integrovaných vyučovacích pracovísk musíme brať do úvahy princípy, ktoré sa 

uplatňujú pri akomkoľvek vyučovaní týkajúcom sa napríklad intenzity svetla, tepla, farby 

miestností. Na týchto pracoviskách by sa mali brať do úvahy objemy miest na osobu z 

hľadiska zásad zdravia a bezpečnosti a princípov ergonómie. Pokiaľ ide o vybavenie, je 

potrebné, aby ľudia pracovali na strojoch, kde je revízia platná a majú správne (bezpečné) 

nástroje, nástroje a príslušenstvo. 

 Integrovaným vyučovacím pracoviskom sa rozumie súbor vhodných učebných 

materiálov pre požadovaný typ zložených predovšetkým špecializovaných učební (Hrmo, 

Kučerka, Krištofiaková, 2014). V minulosti neboli učebne vybavené žiadnymi materiálnymi 

prostriedkami. Učitelia v akomkoľvek type školy priniesli z kabinetu materiál potrebný na 

vyučovanie. V niektorých školách je situácia rovnaká. V súčasnosti školy robia rekonštrukcie, 

opravy a modernizácie, na ktoré využívajú rôzne projekty a finančné prostriedky na zlepšenie 

ekvivalentu svojich učební s vyučovacími prostriedkami a vytvárajú integrované didaktické 

pracoviská. Z našich skúseností v juhočeskom kraji vieme, že takéto premeny boli vykonané 

napríklad v SOŠSaE Velešín, VOŠ, SPŠ a SOŠŘaS Strakonice, SPŠSaS Tábor a ďalšie. 

Trieda vybavená pre praktický výcvik sa zvyčajne skladá z PC pre učiteľa, CNC stroj s 

pastatúrovou (zariadenie schopné simulovať CNC zariadenie - presne nakonfigurované ako 

CNC) a PC pre študentov vybavených programami Sinumeric 840 D, Heidenheim, Fanuc a 
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Hadgetam a ďalšie umožňujú spracovanie programu pre CNC zariadenia, s ktorými je 

vybavená daná výcviková učebňa, dátový projektor, interaktívna tabuľa, CNC zariadenie s 

príslušenstvom, pracovné stoly s pracovnými nástrojmi, s tabuľkami a stoličkami pre žiakov. 

Príklad učebných pracovísk pre praktický výcvik na CNC v SOŠSaE Velešín je na obr. 4. 

 

 
Obr. 4 Didaktické pracoviská CNC zariadení SOŠSaE Velešín (archív autorov) 

 

Ďalším príkladom odbornej učebne na programovanie CNC strojov, ktoré spĺňa takéto 

predpoklady integrovaného didaktického pracoviska je učebňa pre výučbu programovania 

CNC strojov na VOŠ, SOŠ a SOŠŘaS Strakonice na obr. 5. Toto didaktické pracovisko sa 

skladá z dvoch častí. Jednou je učebňa s dataprojektorom umiestneným pevne na strope, PC 

vybaveným programami pre programovanie obrábacích centier, posuvným plátnom pre 

dataprojektor a bielou tabuľou. V druhej časti pracoviska sú umiestnené CNC stroje, pracovné 

a manipulačné stoly a 3D tlačiareň. Toto pracovisko slúži aj pre voľnočasové aktivity a 

príkladom toho je aj vyrobená formula na bombičkový (CO2) pohon, s ktorou študenti 

vybojovali 3. miesto v celorepublikovom finále Českej republiky tejto kategórie medzi 

strednými školami (Hrmo, R., Kučerka, D. a kol., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.5 Didaktické pracovisko CNC v Strakoniciach (archív autora) 

 

Miesto integrovaných didaktických pracovísk v materiálnych didaktich prostriedkoch 

Integrované didaktické pracoviská sú vybavené technickými zariadeniami a učebnými 

pomôckami podľa charakteru a potreby pracoviska. Rôzne typy pracovísk si vyžadujú rôzne 

technické zariadenia a učebné pomôcky. Keď vezmeme do úvahy napr. stredoškolské dielne 

na SŠ strojárskych v odboroch obrábač kovov alebo mechanik nastavovač, ich vybavenie je v 

prvom rade zabezpečené reálnými obrábacími strojmi a CNC strojmi so základným náradím a 
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prílušenstvom pre každého žiaka v skupine. V jednej skupine je max. 12 žiakov. Každý žiak 

po zadaní úlohy si prevezme v sklade náradia a príslušenstva potrebné nástroje a prípravky. 

Učiteľ odborného výcviku má k dispozícii tabuľu a kriedu, stroje a výkresy súčiastok, ktoré 

budú žiaci vyrábať. Keď vezmeme do úvahy ako príklad učebňu strojárskej technológie, 

učiteľ má k dispozícii okrem učebných pomôcok ako sú obrazy, video, modely a i. aj 

zobrazovacie plochy, premietacie plochy a audiovizuálne technické pomôcky. Na týchto 

dvoch príkladoch sme chceli poukázať na variabilnosť materiálnych vyučovacích 

prostriedkov pri jednotlivých typoch vyučovacieho procesu a zdôvodniť prečo integrované 

didaktické pracoviská zaraďujeme tak ako to uvádzame na obr. 6. Obr. 6 vychádza z obr. 1 

vyučovacie prostriedky (Hrmo a kol., 2009). 

 

 
Obr. 6 Návrh zaradenia initegrovaných didaktických pracovísk 

 

Kategórie integrovaných didaktických pracovísk 

Podľa KD modelu (Kučerka a Kmec, 2017) hovoríme o piatich základnych katégóriách 

integrovaných didaktických pracovísk. Sú to: 

 školské dielne stredných škôl, 

 špeciálne pracoviská pre nadaných žiakov, 

 špeciálne pracoviská pre integrovaných telesne postihnutých žiakov, 

 laboratóriá a  

 špeciálne učebne odborných predmetov. 

Tieto pracoviská sú zamerané na predmety v odbore strojárstvo. Špeciálne pracoviská pre 

nadaných žiakov a špeciálne pracoviská pre integrovaných telesne postihnutých žiakov a 

nadaných žiakov vzhľadom na ich špecifiká nebudeme rozoberať. Skratka KD modelu sú prvé 

písmená mena jeho autora. 

 

Prieskum, vyhodnotenie a diskusia využívania didaktických pracovísk 

Oslovené boli stredné školy na Slovensku v Trnavskom kraji (SOŠE Trnava, SOŠA Trnava, 

SPŠD Trnava) a v Českej republike, v Jihočeskom kraji (SOŠSaE Velešín, VOŠ, SPŠ a 
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SOŠŘaS Strakonice a SPŠSaS Tábor). Na každú školu boli distribuovaných 50 ks dotazníkov 

t. j. 350 a vrátilo sa 258, čo predstavuje 74% návratnosť. Dotazníkovými položkami sme 

zisťovali typy didaktických pracovísk, ich využívanie a spokojnosť s priebehom vyučovania. 

Pre účeli tohoto článku z celkového prieskumu uvádzame v štyroch položkách čiastkové 

výsledky a závery. 

 

Položka 1 Je na vašej škole integrované didaktické pracovisko ak áno, tak aké? 

Na túto odpovedalo 97, 3% repondentov jednoznačne deklarovalo, že na ich školách sú 

integrované didaktické pracoviská, tak bola namieste otázka, aké? Výsledky odpovedí sú v 

tab. 1. 

Prevažovali odpovede, že na školách sú strojárske a elektrotechnické didaktické pracoviská. 

Tieto odpovede sú relevantné typom oslovených škôl. Na týchto školách sú predmety 

technické merania a elektrotechnické merania. Na SOŠSaE vo Velešíne a VOŠ, SPŠ SOŠŘaS 

Strakonice je odbor mechanik nastavovač CNC strojov, a preto logicky je tam aj takto 

vybudované integrované didaktické pracovisko CNC strojov. Študenti týchto škôl sa od tohto 

školského roka začali učiť na nových CNC centrách, ktoré sú len vo veľkých firmách v ich 

regióne. 

 

Škola Laboratória 

SPŠSAS Tábor chemické, strojárske, elektrotechnické, stavbárske  

SOŠSAE Velešín strojárske, elektrotechnické, jazykové 

VOŠ,SPŠ,SOŠŘaS 

Strakonice 

strojárske, elektrotechnické, jazykové 

SPŠSAE ČB strojárske, elektrotechnické 

SOSA Trnava strojárske, elektrotechnické, jazykové 

SOŠE Trnava elektrotechnické, energetické 

SPŠD Trnava strojárske, elektrotechnické, jazykové 

Tab. 1 Typy didaktických pracovísk na jednotlivých školách 

 

Položka 2 Využívate na vybraných predmetoch integrované didaktické pracovisko? 

Položkou 2 sme zisťovali využitie integrovaných didaktických pracovísk na vyučovacích 

hodinách. Ich využitie je ukázané v grafe 1. Z celkového počtu 258 opýtaných 25 

respondentov odpovedalo záporne, čo predstavuje 9,7%. 

 

 
Graf 1 Využívanie didaktických pracovísk na jednotlivých školách 
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Až 28% respondentov SOŠA Trnava odpovedalo, že integrované didaktické pracoviská sa na 

vyučovacích hodinách nevyužíva. 

 

Položka 2 Na ktorých predmetoch sa využívajú integrované didaktické pracoviská.  

Na túto otázku odpovedá tab. 2. Hlavná myšlienka odpovedí je programovanie PC a predmety 

vzťahujúce sa k odboru alebo profesii. 

 

Tab. 2 Využívanie didaktických pracovísk na predmetoch 

 

Odpovede respondentov ukázali, že didaktické pracoviská sa odborných školách strojárských 

aj elektrotechnických z pohľadu žakov využívajú na predmetoch meranie (technické merania 

elekro alebo stroj), programovanie a odborný výcvik (školské dielne). 

 

Položka 3 Vyučovanie v integrovanom didaktickom pracovisku vám umožňuje podľa Vášho 

názoru lepšie pochopiť učivo (v porovnaní s vyučovaním v klasickej učebni)? 

Touto položkou sme skúmali, či vyučovanie na integrovanom pracovisku umožňuje lepšie 

pochopenie učiva ako v klasickej triede alebo nie. Tu sa najlepšie vyjadrovali študenti 

SPŠSaE v Českých Budejoviciach, ktorí až v 45 prípadoch sa vyjadrili kladne, čo predstavuje 

17, 3% opýtaných z celkového počtu. Celkovo takúto odpoveď vyslovilo až 186 študentov na 

všetkých školách, čo predstavuje až 73% (graf 2).  

 

Položka 4 Ste spokojný(á) s priebehom vyučovania v integrovanom didaktickom pracovisku? 

Táto položka bola zameraná na zistenie spokojnosti respondentov s vyučovaním na 

didaktických pracoviskách. Respondenti mali na výber zo škály 5 odpovedí a na základe 

vlastných pocitov a skúsenosti odpovedali tak, ako je uvedené v tab. 3. 

Odpovede respondentov sa tak isto ako v predcháczajúcich prípadoch pretransformovali na 

percentuálne vyjadrenie (grafy 2). V závislosti od viacerých typov škôl sa táto otázka dala 

rozanalyzovať podrobnejšie, a tak sa ukázala okrem spokojnosti i miera používania a 

efektívnosti využívania didaktických pracovísk. 

 

Škola Predmety 

SPŠSaS Tábor chemia, technické merania (strojárske), školské dielne, merania 

(elektrotechnické), geodézia, programovanie (pc) 

SOŠSaEVelešín CNC – stroje (strojárske), technické merania (strojárske), merania 

(elektrotechnické), školské dielne, programovanie (pc) 

VOŠ,SPŠ, SOŠŘaS 

Strakonice 

CNC – stroje (strojárske), technické merania (strojárske), merania 

(elektrotechnické), školské dielne, programovanie (pc) 

SPŠSaE ČB technické merania (strojárske), merania (elektrotechnické), školské 

dielne, IT 

SOSA Trnava diagnostika a opravy vozidiel (elektrotechnické), merania 

(elektrotechnické),jazykové laboratórium, programovanie (pc), 

školské dielne 

SOŠE Trnava merania (elektrotechnické), energetika budov, programovanie (pc) 

SPŠD Trnava diagnostika a opravy vozidiel(strojárske), merania 

(elektrotechnické), jazykové laboratórium,školské dielne 
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Graf 2 Percentuálne vyjadrenie Graf 3 Percentuálna spokojnosť na 

respondentov k pochopeniu učiva integrovanom pracovisku všetkých respondentov 

 

 Na základe výsledkov výskumu odporúčame: 

 pri využívaní metódy didaktických hier využívať stavebnice rozvíjajúce technické 

myslenie a zručnosti (napr. Merkúr, Lego a pod.) vhodných svojou obtiažnosťou pre 

danú vekovú skupinu. 

 odborné predmety vyučovať pomocou didaktickej techniky a moderných didaktických 

technológií na didaktických pracoviskách 

 pokračovať vo výskume a zisťovať efektívnosť výučby pomocou didaktickej techniky 

a moderných didaktických technológií na didaktických pracoviskách 

 zapracovať využívanie modernej didaktickej techniky a moderných didaktických 

technológií do základných pedagogických dokumentov, 

 pokračovať vo výskume integrovaných didaktických pracovísk a rozšíriť ich 

o podrobný popis špeciálne pracoviská pre nadaných žiakov a špeciálne pracoviská 

pre integrovaných telesne postihnutých žiakov, ktoré sme v KD modely uviedli. 

 

Záver 

Článok popisuje tvorbu, potrebnosť a začlenenie integrovaných didaktických pracovísk v 

rámci materiálnych vyučovacích prostriedkov a ich využívanie. Popísané výsledky je možné 

využiť v ďalšej pedagogickej praxi ako východzí podklad pre ďalší pedagogický výskum. 

Spoločnosť stále viac potrebuje ľudí s technickým vzdelaním. Na stredných školách je žiakom 

poskytované odborné technické vzdelanie. Tu je potrebné pedagogický personál s odborne 

zdatný s pedagogickými vedomosťami a zručnosťami, teda učiteľov, ktorí dokážu učiť 

odborné technické predmety. Preto je nutné takýto personál vychováť. Toto tvrdenie sme 

nadobudli okrem médii aj pri stretnutiach s riaditeĺmi stredných odborných škôl, ktorým 

chýba odborne a pedagogicky pripravený personál pre zabezpečenie výučby. Po takto 

odborne pripravenom personále volajú aj firmy. Toto tvrdenie potvrdzjú hlavne dva fakty a to 

inzerované volné pracovné miesta a jednania s riaditelmi firiem při umiestňovaní študentov na 

odbornú prax. Dobrý študent počas odborného výcviku si svojou prácou nadchne vedúcich 

pracovníkov, aby mu ponúkli pracovné miesto.  

 V južných Čechách IDP bolo založené napr. v Motor Jikov, známe ako učňovské 

stredisko. Ďalej táto firma finančne podporuje vybavenie špecializovaných IDP vo vybraných 

školách. Autori sa zaoberali materiálnymi vyučovacími prostriedkami a postupne aj s 

integrovanými vyučovacími pracoviskami a najmä počas odbornej praxe a výstavby 
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laboratórií vo VŠTE intenzívne spolupracovali na tvorbe integrovaných vyučovacích 

pracovísk v časti laboratórií katedry strojárenstva s tímom ktorí pripravil celú stavbu 

laboratórií. 

 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

Ing. Iveta Kmecová, PhD. 
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