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ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 

 

USING OF TEACHING AIDS IN THE PRIMARY EDUCATION IN THE CZECH AND 

SLOVAK REPUBLIC 
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Abstract 

The aim of this article is to explain the reader the issue of using the teaching aids at the 

lessons of Technical skills and the importance of this subject as the first contact of the pupil 

with the possibility to produce the simple structures in school workshops. It also briefly 

touches upon the didactics of the subject Technical skills, the divisionthe teaching resources 

and the teacher´s training for teaching. For the use of teaching aids at the lessons of Technical 

skills we used a questionnaire survey.This surveyshowedhow the teaching aids are used in 

selected primary schools in the subject Technical skills. 

Key words: Lessons of Technical skills, didactics, technical education, school workshops, 

projects for support of technical education 

 

Abstrakt 

Cílem příspěvku je uvést čtenáře do problematiky využívání učebních pomůcek na hodinách 

pracovního vyučování a poukázat význam tohoto předmětu jako prvního kontaktu žáka s 

možností vyrobit si jednoduché  konstrukce ve školních dílnách. Zároveň se v krátkosti 

dotýkáme didaktiky předmětu pracovní vyučování, rozdělení vyučovacích prostředků a 

přípravy učitele na vyučování.  K využívání učebních pomůcek na hodinách pracovního 

vyučování jsme využili dotazníkový průzkum. Ten ukázal, jak se využívají učební pomůcky 

na vybraných základních školách v předmětu pracovní vyučování. 

Kľúčové slová: Pracovní vyučování, didaktika, technické vzdělávání, školní dílny, projekty na 

podporu technického vzdělávání 

 

Úvod 

Předmět pracovní vyučování je jedním z prvních předmětů každého žáka, kde přijde do styku 

s technickým vzděláváním, materiály, obráběním a vlastní výrobou jednoduchých 

technických konstrukcí. Podpora takovéhoto typu vzdělávání je v dnešní době při poklesu 

demografické křivky populace velmi důležitá. Dnes je velmi mnoho mladých lidí studujících 

humanitní vědy a začínáme pociťovat potřebu technických odborníků, řemeslníků apod. Proto 

je třeba mít na děti vliv a ukazovat jim technickou budoucnost mnohem dříve než ve 4. třídě 

ZŠ. Myslím si, že správné období je mnohem dříve a to v době končicího předškolního věku. 

Forma didaktických her zaměřených na skládání stavebnic je jedna z prvních cest pro další 

směřování dítěte. Pedagogové středních a vysokých škol technického zaměření vytvářejí 

projekty na podporu technického vzdělávání na nižších stupních vzdělávání. Velké strojařské 

a elektrotechnické firmy se též podílejí společně anebo s některou školou na zvyšování 

povědomí o technice. Z vlastních zkušeností můžeme říci, že školy a firmy v Jihočeském kraji 

se intenzivně podílejí na podpoře výchovy techniků a hlavně strojařského zaměření. 

 

Učební pomůcky a didaktika pracovního vyučování 

Učební pomůcky podle Petláka (2004)  jsou takové pomůcky, které umožňují pozorování 

skutečných předmětů. Žáci získávají jasné a nezkreslené představy. Objekty živé a neživé 

přírody je možné pozorovat přímo v přírodě, demonstrovat je v koutku živé přírody – akvária, 

terária, insektária, anebo jako preparáty – kapalinové, nebo preparáty pod mikroskop atd. 
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Učební pomůcky 

Podle obr. 1 dělíme učební pomůcky na auditivní, vizuální, audiovizuální a kybernetické.  Od 

funkce a úlohy ve výuce závisí i jejich způsob zhotovení. Funkce mohou být informační, 

transformační, aktivizační, regulační atd. Potom i jejich úlohy můžeme dělit na motivační, 

aplikační, demonstrační, simulační, deskripční, repetiční, examinační atd.  

 
Obr. 1 – Učební pomůcky  

Zdroj: Drienský, Hrmo, 2009 

 

Cíle předmětu praktické činnosti 

Předmět praovní vyučování svými formami výuky a vymezeným obsahem učiva, využíváním 

znalostí získaných v jiných oborech vzdělávání i zkušeností nabytých v běžném životě 

umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků 

potřebných v běžném životě a formuje jejich osobnost rozvíjením některých vlastností, 

motorických i tvořivých schopností a dovedností. Vyučovací proces prostřednictvím 

praktických pracovních činností směřuje k tomu, aby žáci: 

 - získali základní a praktické pracovní dovednosti a návyky z různých oblastí, zejména 

 při ručním opracování dostupných a vhodných materiálů, elektronických pracích, 

 pěstitelských pracích, základních činnostech v domácnosti ap. 

 - poznali vybrané materiály a jejich užité vlastnosti, suroviny, plodiny, naučili se volit 

 a používat při práci vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, pracovat s drobnou technikou, 

 včetně techniky výpočetní a osvojili si jednoduché pracovní postupy potřebné pro 

 běžný život 

 - osvojili si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základy 

 organizace a plánování práce 
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 - vytvářeli si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a pozitivní postoj k 

 řešení ekologických problémů 

 - získali orientaci v různých oblastech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce 

 - vytvářeli si pozitivní vztah k práci a racionální, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní 

 činnosti a její kvalitě 

 

Organizační formy pracovního vyučování 

Základní organizační formou pracovního vyučování na základní škole je vyučovací hodina, 

která se uskutečňuje nejčastěji ve třídě, zejména na l. st., popřípadě ve zvláštní pracovně pro 

pracovní činnosti. Učitel má organizovat hodinu tak, aby měl čas pro slabší žáky a mohl se 

jim během výuky individuálně věnovat. Dobrých výsledků se může dosáhnout při vnitřním 

dělení třídy na skupiny. V každé třídě a v každém ročníku je třeba organizovat pracovní 

skupiny žáků, aby si již v tomto věku osvojili kolektivní přístup k práci a kolektivní 

odpovědnost za vykonanou práci. Kolektivní práce ve skupinách se pokládá za jeden z velmi 

vhodných způsobů práce žáků. Výchovně účinné je to, že každý žák je závislý na druhém, a 

tak se učí své úsilí koordinovat s úsilím ostatních. Takto připravíme žáky lépe pro život a 

vypěstujeme v nich kolektivní cítění. (Maňák 2001). 

Podle výukového prostředí může výuka pracovního vyučování probíhat především: 

- ve třídě 

- v dílnách  

- v odborných učebnách 

- na školním pozemku 

- na exkurzích 

 

Důležité je zvýšit zájem dětí o předmět, připoutat jejich pozornost, propojit teorii s praxí a 

připravovat je pro budoucí profesionální orientaci a pracovní gramotnost. „Učitel je 

architektem i stavitelem vyučovací formy, je jejím strůjcem, dokáže z vyučovací hodiny 

uskutečnit dílo pedagogického mistrovství nebo naopak nezáživnou, disgustující činnost.“      

(Mojžíšek 1975, str.23). 

 

Rozložení vyučovací hodiny 

První část hodiny – vnímání, pozorování, prožívání a hodnocení skutečnosti. Druhá část 

hodiny – žáci pracují převážně samostatně. Učitel přistupuje k jednotlivým žákům, aby 

sledoval pracovní schopnosti každého z nich. Individuálním přístupem a korekcí udržujeme a 

rozvíjíme dětskou aktivitu, kdy výsledkem práce bude originální řešení společného úkolu. 

Učitel na začátku samostatné práce získá přehled o pochopení a pracovním pojetí úkolu 

jednotlivými žáky. Poučí, poradí, povzbudí, demonstruje, upevní jejich sebedůvěru a vyvolá v 

nich radost z práce, ale do jejich práce převážně nezasahuje. Třetí část hodiny – hodnocení – 

musí být nedílnou součástí, ke které patří výstavka prací žáků. Motivace probíhá v 1. části 

hodiny a je nezbytná pro každou formu výuky. 

 „Motivace znamená souhrn hybných momentů v činnostech, prožívání, chování a 

osobnosti. Hybnými momenty rozumíme to, co člověka podněcuje, pobízí, aby něco dělal, 
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reagoval, nebo naopak, co ho tlumí, co mu zabraňuje něco konat, reagovat.“ ( Čáp, Mareš 

2001, str. 92). 

Podaří-li se nám vzbudit zájem a snahu žáků, může to samo vést k úplnému zlomu v jejich 

učení a práci. Nejen že se snaží, ale mají lepší náladu, jsou čilejší a pozornější, aktivnější, 

iniciativnější, více přemýšlejí o práci a hledají způsoby, jak ji lépe vykonávat. Naopak 

negativní motivace působí opačně. ( Čáp 1964). 

Rozhodujícím faktorem pro správnou motivaci je učitelův takt, jeho pozitivní vztah k 

učitelství, znalost žákovy psychiky a přístup k žákům. Úspěch žáka plyne také ze schopnosti 

udržovat se žákem otevřený upřímný kontakt. 

 

Příprava učitele na vyučování 

Úlohou učitele, pokud má být dobrý, je efektivně si plnit své úlohy a dobrá pedagogická 

příprava, mít všeobecné vzdělání a hlavně musí ovládat svůj obor. Velký význam má i 

chování učitele a jeho zodpovědnost, protože chyby ve výchově mohou mít nenapravitelné 

důsledky.  

 Velmi důležitou úlohou učitele je jeho příprava na vyučování. Příprava na pracovní 

vyučování je osobitá. Musí respektovat materiální a technické zabezpečení, které škola nabízí. 

Příprava učitele na pracovní vyučování jako i na technické předměty má tři etapy. Jedná se v 

první řadě o přípravu na školní rok, dále na tematický celek a nakonec se jedná o přípravu na 

vyučovací hodinu.  

 Pod pojmem materiální zabezpečení u pracovního vyučování se rozumí prostor, 

materiál, nářadí a pomůcky. Na jednotlivých školách jsou velké materiální rozdíly. Doplnění 

dílen nářadím a materiálem například v České republice je možné i prostřednictvím projektů a 

spolupráce s firmami. Vzhledem k tomu, že firmy mají zájem o podporu technického 

vzdělávání, s podporou začínají už na základních školách právě v těchto ročnících.  

Na základě naší spolupráce se středními odbornými školami v Jižních Čechách a s velkými 

strojírenskými podniky je možné tyto myšlenky potvrdit a doložit. Tyto firmy např. na 

didaktické hry spojené s rozvojem technického a tvořivého myšlení nakupují stavebnice 

Merkur a různé  stavebnice Lega. 

 

Metody uplatňující se při výuce technických předmětů 

Metodu můžeme stručně charakterizovat jako způsob práce učitele a dětí, směřující k 

aktivnímu osvojování vědomostí a dovedností. Zvláštní požadavky na metody pracovních 

činností klade princip spojení teorie a praxe. 

 

1. slovní metody: rozhovor, popis, instruktáž, vysvětlování, vyprávění, dialogická metoda, 

beseda s hostem, poučení o bezpečnosti 

2. názorné metody: pozorování, demonstrace postupu, demonstrace pracovním materiálem, 

demonstrace a poučení o technice 

3. praktické metody: samostatná pracovní činnost, metoda řešení problému, praktické 

poznávání umění - exkurze, metoda kontroly a hodnocení „Metoda jako cesta k cíli je 

rozhodujícím prostředkem k dosahování cílů v každé uvědomělé činnosti; proto záleží na 

výběru vhodných metod a na jejich dokonalém ovládání.“ ( Maňák 2001, str. 33). 
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Nejčastěji se uplatňují v praxi monologické a slovní metody, vysvětlování, vyprávění, dialog,  

beseda s odborníkem z praxe, metody demonstrační, metoda řešení problému, exkurze, 

metoda kontroly a hodnocení 

 Kritéria pro hodnocení výrobků jsou funkce a použitelnost, přesnost provedení, 

vzhled, samostatnost při práci, spolupráce, nadšení pro danou práci, dopomoc méně zručným 

žákům, vlastní fantazie. 

 Výběr a kombinace metod závisí na konkrétním úkolu a technice daného výrobku. 

 

Hodnocení učebních pomůcek ve vyučování na 1. stupni ZŠ v České a Slovenské 

republice 

Na zjištění rozsahu využívání učebních pomůcek jsme sestavili dotazník se čtyřmi otázkami. 

V 1. otázce se žáci vyjadřovali k tomu, zda se využívají učební pomůcky na hodinách 

pracovního vyučování. V druhé otázce měli napsat, jestli je hodina, na které se využívají 

učební pomůcky, pro ně zajímavější. Otázka č. 3 byla zaměřená na zjištění faktu, zda po dobu 

používání učebních pomůcek na hodinách jsou i žáci zapojení do vyučovacího procesu. 

Poslední otázka byla zaměřená na zjištění konkrétních učebních pomůcek využívaných na 

hodinách pracovního vyučování. Na všechny otázky žáci odpovídali ve škále ano, ne, nevím. 

Dotazníky vyplnilo 85 respondentů ze škol v ČR (ZŠ Kaplice, ZŠ Římov a ZŠ Větřní) a 95 

respondentů ze škol v SR (ZŠ Limbová Trnava, ZŠ Vrbové, ZŠ Ivanka pri Dunaji a ZŠ Nové 

Zámky). 

Hodnocení jednotlivých výsledků je uvedené v tabulkách 1 a 2 a jejich grafické znázornění je 

v grafech 1 až 2. 

 

Souhrn 
Základní školy 

v SR 

Základní školy v 

ČR 
Ʃ 

Počet respondentů 95 85 180 

Tab. Chyba! V dokumente nie je žiaden text v zadanom štýle. Vzorek výzkumu 

Zdroj: vlastní 

 

 
Graf Chyba! V dokumente nie je žiaden text v zadanom štýle..1 Vzorek výzkumu 

Zdroj: vlastní 

 

Podle tabulky 1 a grafu 1 vidíme, že se průzkumu zúčastnilo 95 respondentů ze základních 

škol ze Slovenské Republiky a 85 respondentů z České Republiky. Dohromady se tedy 

průzkumu zúčastnilo 180 respondentů.  
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V položce 1 jsme se ptali, zda se využívají učební pomůcky na hodinách pracovního 

vyučování. Podle tabulky se 2 dohromady 152 respondentů (graf 2), což představuje 84,44% 

vyjádřilo, že učitelé na hodinách využívají učební pomůcky, 12,22% žáků se vyjádřilo, že 

učební pomůcky se nevyužívají a 6 žáků, což je 3,33% se nedokázalo rozhodnout. 

 

Souhrn 

Základní 

školy v 

SR 

Základní 

školy v 

ČR 

Ʃ 

ano 87 65 152 

ne  8 14 22 

nevím 0 6 6 

Tab. 1 Využívání pomůcek na hodinách 
Zdroj: vlastní 

 

 
Graf  2 Využívání pomůcek na hodinách 

Zdroj: vlastní 

 

V položce 2 nás zaujímalo, zda vyučovací hodina, na které se využívají učební pomůcky, je 

pro žáky zajímavější. V tabulce 3 vidíme, že pro 121 žáků (graf 3), což představuje 67,22%, 

je tato vyučovací hodina zajímavější. Naopak 45 žáků, což je 25%, takto vedená vyučovací 

hodina nezajímá a 14 žáků, což je 7,77% se nemůže rozhodnout. 

Souhrn 

Základní 

školy v 

SR 

Základní 

školy v 

ČR 

Ʃ 

ano 79 42 121 

ne 9 36 45 

nevím 7 7 14 

Tab. 3 Zajímavost vyučovací hodiny 

Zdroj: vlastní 
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Graf 3 Zajímavost vyučovací hodiny 

Zdroj: vlastní 

 

Z tabulky 4 vyplývá, že až 139 respondentů (graf 4) tj. 77,22%  je zapojených do 

vyučovacího procesu při využívaní učebních pomůcek. Dále 25 respondentů tj. 13,88% 

tvrdí, že nejsou zapojeni do vyučovacího procesu a 16 žáků tj. 8,88% se nemůže k dané 

položce vyjádřit. 

Souhrn 

Základní 

školy v 

SR 

Základní 

školy v 

ČR 

Ʃ 

ano 79 60 139 

ne 9 16 25 

nevím 7 9 16 

Tab. 4 Zapojování žáků do vyučovacího procesu 

Zdroj: vlastní 

 

V položce 4 jsme se ptali, jaké učební pomůcky se využívají v hodinách pracovního 

vyučováni. Žáci 4. tříd ZŠ odpovídali, že využívají: pravítko, tužku, kolíky, lepidlo, 

kružítko, pastelky, nůžky, barevné papíry, počítač, tablet, promítací tabuli, bavlnku, 

špejle, tempery, štětec apod. 

 

Záver 

Průzkum ukázal, že využívání učebních pomůcek na hodinách pracovního vyučování ve 

4. třídě ZŠ na náhodně vybraných školách ČR (ZŠ Kaplice, ZŠ Římov a ZŠ Větřní) a SR 

(ZŠ Limbová Trnava, ZŠ Vrbové, ZŠ Ivanka pri Dunaji a ZŠ Nové Zámky) je na dobré 

úrovni. Ve všech třech položkách se žáci vyjádřili kladně ve 412 případech, což 

představuje více než 76,3%. Učitelé se snaží pomocí různých materiálů, technik a 

didaktických her žákům přiblížit možnosti využívání techniky a technických pomůcek. 

Pracovní vyučování v tomto ročníku je předmět, který umožňuje žákům první kontakt s 

technickým vzděláváním, protože v cca jedné třetině vyučovacích hodin se věnuje 

materiálům, jejich opracování a umožňuje první kontakt s jednoduchým konstruováním ve 

školních dílnách. 

Na základě výsledků výzkumu doporučujeme: 
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 s výukou přibližující technické, tvořivé myšlení začít dříve, než ve čtvrtém 

ročníku, 

 na pracovním vyučovaní využívat k získání technických dovedností žáků školní 

dílny, 

 při využívání metody didaktických her využívat stavebnice rozvíjející technické 

myšlení a dovednosti (např. Merkur, Lego apod.). 

Používání učebních pomůcek, didaktické techniky a jednoduchých didaktických 

technologií na pracovním vyučování je možné považovat za základní předpoklad pro 

kvalitní vysvětlení a následné pochopení látky žáky.  

 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:  

Ing. Iveta Kmecová, PhD. 
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