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Úvod 
Modul nadväzuje na modul Spoločenské aspekty DT / Slobodný a otvorený softvér. 

Pri práci s robotickou stavebnicou je vhodné mať k dispozícii stavebnice LEGO 
Mindstorms NXT (alebo aspoň RCX) a príslušné programovacie prostredie. Účastníci 
vzdelávania by mali pracovať v skupinách nie väčších ako 6 členov, tomu treba 
prispôsobiť aj počet stavebníc.  

Ďalej predpokladáme nainštalované: poslednú verziu SUN Java Virtual Machine 
(www.java.com), Adobe Flash Player, XMind (www.xmind.net), ďalej treba mať 
k dispozícii interaktívnu tabuľu (napr. eBeam) s príslušným softvérom, projektor (ak 
nie je súčasťou interaktívnej tabule). Okrem toho programy zo skupiny 
Zjednodušenie ovládania (Lupa, Moderátor, Obrazovková klávesnica), program NVDA 
– slovenská verzia čítača obrazovky (www.nvda-project.org), Braillov riadok, 
televízna lupa, prípadne iné asistenčné technológie (ak je moţné zapoţičať). 

Cieľ modulu 
Účastníci vzdelávania sa oboznámia s rôznymi digitálnymi technológiami, ktoré môţu 
vyuţiť v poznávacom procese a pomôţu im zlepšiť a zefektívniť prácu učiteľa. 

Interaktívne tabule a robotické stavebnice sa postupne viac a viac dostávajú do škôl, 
a preto chceme učiteľom ukázať ďalšie moţnosti ich vyuţitia vo vzdelávaní. 
Vyučovací proces môţu zatraktívniť a zmodernizovať aj myšlienkové mapy, 
videokonferencie a rôzne formy elektronického vzdelávania, o ktorých často učitelia 
nemajú dostatok informácií. Preto sa chceme v predkladanom materiáli týmto 
témam venovať.  

Cieľom modulu je tieţ priblíţiť technológie pre vzdelávanie zdravotne postihnutých. 
Vhodné zakomponovanie problematiky zdravotne postihnutých do vzdelávacieho 
obsahu je totiţ príleţitosťou pre rozvíjanie empatie a tolerancie. Kaţdý ţiak raz 
príde do kontaktu s osobou, ktorá je nejakým spôsobom znevýhodnená a moţno 
občas je chvíľu znevýhodnený kaţdý z nás. Študenti s rôznymi zdravotnými 
postihnutiami sa čoraz častejšie integrujú do beţných škôl, preto chceme účastníkov 
oboznámiť s moţnosťami, aké majú postihnutí študenti v súvislosti s digitálnymi 
technológiami a ako im môţu aj učitelia pomôcť. 

Vstupné vedomosti 

Požadované prerekvizity 

Pred absolvovaním modulu musí mať účastník absolvovaný modul Spoločenské 
aspekty DT / Slobodný a otvorený softvér (3DG1) 

Predpokladané vstupné vedomosti, skúsenosti 
a zručnosti 

Pre tematickú jednotku Robotické stavebnice vo vyučovaní nepoţadujeme ţiadne 
predošlé skúsenosti s robotikou. Predpokladáme však, ţe učiteľovi sú známe 
základné pojmy z programovania (príkaz, cyklus, podmienka).  

Účastník musí vedieť zapojiť a pracovať s periférnymi zariadeniami (napr. projektor, 
tlačiareň, atď.). Ďalej by mal účastník vedieť vhodne pouţiť webové diskusné fóra, 
chat atď. pre daný vzdelávací cieľ. 

http://www.java.com/
http://www.xmind.net/
http://www.nvda-project.org/
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Robotické stavebnice vo vyučovaní 
Robotické stavebnice majú mnohostranné vyuţitie vo vyučovaní. Poskytujú priestor 
pre medzipredmetové aktivity, ale aj rozvoj algoritmického myslenia. Častokrát 
vedú učiteľov k pouţitiu netradičných vyučovacích metód, ktoré prispievajú 
k budovaniu kompetencií uţitočných pre ţivot – napríklad tímovej práce, riešenia 
problémov a tvorivosti. 

V tejto časti si predstavíme robotickú stavebnicu LEGO Mindstorms NXT. 

Skúmame robotickú stavebnicu 

Popri beţných LEGO dielikoch obsahuje stavebnica aj niekoľko aktívnych prvkov: 
programovateľnú NXT kocku, motory a senzory. 

 

Programovateľná kocka NXT s pripojenými senzormi a motormi 

K NXT kocke môţeme cez vstupné porty pripojiť viacero druhov senzorov: 

 Tlakový senzor (1) reaguje na stlačenie. Má iba dve polohy: stlačený 
a nestlačený. 

 Zvukovým senzorom (2) môţeme merať hladinu hluku. 

 Svetelný senzor (3) meria intenzitu odrazeného svetla. 

 Ultrazvukový senzor (4) nám umoţňuje merať vzdialenosť od prekáţky. 

Na pohyb slúţia 3 motory (A,B,C). Pripájame ich cez výstupné porty. 

Na 
zamyslenie 

Prečo má ultrazvukový senzor dve „oči“? 

Ako by ste vyprodukovali čo najhlasnejší zvuk zmerateľný 
zvukovým senzorom? 

Úloha 1 Zapnite si NXT kocku. Pouţite programy v časti „Try Me“, 
aby ste zistili, ako fungujú jednotlivé senzory. Napríklad 
priloţte svetelný senzor k palete farieb a pozorujte, ako sa 
mení zvuk, ktorý vydáva kocka. Motor vyskúšate tak, ţe 
budete ručne točiť jeho kolieskom rôznou rýchlosťou. 

Úloha 2 Pomocou časti „View“ 

 nájdite najsvetlejšie a najtmavšie miesto 
v miestnosti, 

 odmerajte najväčšiu vzdialenosť, pri ktorej robot 
rozoznáva prekáţku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGO odporúča túto 
stavebnicu pre deti staršie 
ako 10 rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okrem týchto základných 
senzorov môţeme 
k stavebnici pripojiť aj iné, 
napríklad teplomer, 
gyroskop, senzor na 
rozpoznávanie farby... 

 

 

Teplomer 

 
Do výstupného portu sa dá 
pripojiť aj svetielko. 
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NXT kocka umoţňuje tvorbu jednoduchých programov. 

Programovanie priamo v kocke NXT je obmedzené iba na päť príkazov. Pre 
zloţitejšie programy pouţijeme programovacie prostredie LEGO MINDSTORMS Edu 
NXT. 

Programovacie prostredie LEGO MINDSTORMS Edu NXT 

Tento programovací jazyk je ikonografický – jeho príkazy majú formu 
rôznofarebných ikon. Program zostavujeme postupným umiestňovaním ikon na 
pracovný pás programu. Nastavenia príkazov vidíme v dolnej časti obrazovky. 

 

Ukážka jednoduchého programu 

Naprogramujme si teraz vlastné správanie robota – modelky. Náš robot pôjde rovno 
dopredu, aţ kým sa nepriblíţi k publiku (nezbadá pred sebou prekáţku). Vtedy sa na 
mieste pomaly otočí štyrikrát dokola a usmeje sa (na displeji kocky sa zobrazí 
usmiata tvár). Počká na potlesk od publika a vydá sa späť do zákulisia. 

Na riešenie pouţijeme dva senzory (aké?) a rôzne typy príkazov: 

 

Úloha 3  V ponuke kocky zvoľte časť „NXT Program“ a zadajte nasledujúci 
program.  

 

Zistite, čo program vykonáva. 

Úloha 4 Naprogramujte robota DJ-a. Robot najskôr zahrá ľubovoľný tón. 
Ak sa v tej chvíli nachádza v jeho blízkosti nejaký objekt 
(nádejný fanúšik), robot sa pohne dopredu o kúsok. Chvíľu počká 
a potom celú činnosť opakuje. 

Úloha 5  Otvorte si pripravený program Ukazka.rbt. Program preskúmajte 
a uhádnite, čo robí. Potom program stiahnite do robota a overte 
svoju hypotézu. 

 

Úloha 6 Zmeňte v programe nastavenia jednotlivých príkazov tak, aby  

 robot vyštartoval rýchlo a potom sa pomaly pohyboval, 

 robot reagoval na tichý zvuk, 

 robot zastavil vo väčšej vzdialenosti od prekáţky. 

 
 
 
Pred samotným 
programovaním NXT kocky 
skontrolujte zapojenie 
motorov a senzorov. Musia 
byť v portoch, ktoré uvádza 
časť „NXT Program“. 
 
 
Čo vykoná nasledujúci 
program? 

 

 
 
V škole môţeme vyuţívať aj 
freewarové, prevaţne 
textovo orientované 
prostredia ako napríklad 
RobotC, BrixCC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stiahnutie programu do 
NXT kocky pouţívame 
ovládací panel v pravom 
dolnom rohu: 
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Úlohu si rozdelíme na niekoľko menších akcií: 

1. Robot ide dopredu, kým pred sebou nezbadá prekáţku. 

Vytvoríme jednoduchý program: 

 

Robot teraz ide donekonečna (trvanie pohybu – duration - je nastavené na 
neobmedzené - unlimited), aţ kým ultrazvukový senzor nenájde prekáţku, potom 
program skončí. Túto fázu nášho programu uloţíme pod názvom prehliadka.rbt, 
stiahneme do robota a otestujeme. 

Programovacie prostredie obsahuje 2 palety príkazov. Paleta beţných príkazov 
(Common palette) ponúka iba základné príkazy a je vhodná pre začínajúcich 
programátorov v tomto prostredí alebo mladších ţiakov. Druhá paleta (Complete 
palette) obsahuje všetky príkazy. V tejto úplnej palete príkazov nájdeme moţnosti 
pre prácu s premennými či vstupmi zo senzora, jednoduchú aritmetiku, posielanie 
správ medzi viacerými robotmi.   

Úloha 7  Doplňte do vášho programu ďalšie akcie robota: 

 robot sa štyrikrát otočí na mieste, 

 čaká na silnejší zvuk zaznamenaný zvukovým 
senzorom, 

 na displeji sa zobrazí usmiata tvár. 

Kaţdú akciu otestujte. 

Skombinujte vyššie uvedené príkazy. Experimentujte s ich 
nastaveniami. 

Na 
zamyslenie 

Ako by ste zariadili, aby robomodelka skončila otočená 
v rovnakom smere ako na začiatku programu?  

Diskutujte o nepresnostiach v pohyboch a meraniach 
robota. Čo tieto nepresnosti môţu spôsobiť na hodine so 
ţiakmi a ako ich naopak môţete vyuţiť? 

Úloha 8  Vytvorte nový program pre robota v autoškole: 

Robot bude cúvať, aţ kým nenarazí na stenu garáţe. Potom 
sa zamračí, zjojkne a rýchlo poskočí o kúsok dopredu. Po 
zasvietení svetla v garáţi sa pohne plynulým pohybom 
dopredu. Keď pred sebou zbadá stenu, začne otáčať 
kolesami.  

Program uloţte pod názvom autoskola.rbt a otestujte. 

Rozširujúca 
úloha 

Naprogramujte robotické zvieratko: 

Robot-pes bude nervózne chodiť hore-dole, aţ kým 
nepočuje hvizdnutie. Pobehne dopredu. Ak pred sebou vidí 
svetlú kostičku, radostne zašteká. Ak však zbadá tmavé 
krmivo, cúvne. 

Riešenie Pri riešení tejto úlohy zrejme vyuţijete podmienku – príkaz 

Switch . Funguje rovnako ako príkaz IF v iných 
programovacích prostrediach. Najskôr si však zistite, aké 
hodnoty meria svetelný senzor pre svetlú a tmavú farbu. 

 
 
Všimnime si: 

Aktuálnu hodnotu 
nameranú senzorom vidíme 
v oranţovom príkaze 
čakania na vstup senzora 
v ľavom dolnom rohu 
obrazovky. 

 

 
 
Pokiaľ úlohu riešime 
v hlučnom prostredí, mali 
by sme si najprv kalibrovať 
zvukový senzor. Kalibráciou 
nastavíme prah citlivosti 
zvukového senzora, takţe 
beţný hluk v miestnosti 
bude vnímať ako ticho. 
Kalibráciu nájdeme v časti 
Tools – Calibrate sensors 
(Nástroje – Kalibrovať 
senzory). 
 
 

 

Na zahratie zvuku 
použijeme príkaz Sound 

(Zvuk). 

 

 

Palety príkazov prepíname                      
v dolnej časti panelu 

s príkazmi. 
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Tipy pre tvorivú robotiku v škole 

Po našom zoznámení sa s robotickou stavebnicou začneme skúmať moţnosti, ako ju 
vyuţívať aj na vyučovaní. Ako učiteľov informatiky nás zaujme jej potenciál pre 
rozvoj programátorských zručností. Navrhovanie konštrukcie a správania robotov si 
však vyţaduje nemalý čas, na ktorý vlastné vyučovanie zriedka postačuje. I preto by 
sme sa mali zamyslieť nad ďalšími vlastnosťami robotických stavebníc a robotov, 
ktoré oceníme aj ako učitelia iných predmetov, a hľadať širšie medzipredmetové 
prepojenia s vyuţitím robotiky.  

Medzi pokročilejšie moţnosti programovacieho prostredia patrí i moţnosť zapísať si 
do textového súboru hodnoty, ktoré meria konkrétny senzor. Meraním 
v pravidelných časových intervaloch si vytvárame tabuľku údajov, na základe ktorých 
môţeme testovať naše hypotézy či prehlbovať vlastné poznanie sveta na základe 
znalostí z fyziky. Model auta môţeme napríklad vyuţiť na meranie rýchlosti alebo 
hľadanie vzťahu medzi dráhou a časom pri rôznych typoch pohybu [1].  

Rozlišovaciu schopnosť senzorov môţeme vyuţiť aj pri prírodovedne orientovaných 
projektoch ako ekologická triedička odpadu či skleník. Robotická konštrukcia sa 
v ideálnom prípade stáva integrálnou súčasťou spoločnej zmysluplnej práce detí 
s rozličnými záujmami. V projekte Skleník [7] sa napríklad uplatnili deti nielen ako 
dizajnéri a stavitelia robotického skleníka, ale aj ako kameramani, hovorcovia, 
ekológovia, technici – programátori. Ďalšie námety, ako vyuţiť robotiku, ponúka [5]. 
Popri prírodovedne orientovaných príkladoch tu nájdeme i námet na kybernetický 
spevácky zbor. 

Pri hľadaní uplatnenia robotických stavebníc v našej škole riešime celý rad 
praktických i didaktických otázok [2]:  

 Kedy je vhodné pouţiť stavebnice a akým spôsobom? 

 Ako začať pracovať so stavebnicou? 

 Ako vyuţiť modely pre rozvoj kompetencií potrebných pre ţivot? 

 Ako koordinovať prácu ţiakov? 

 Ako zabezpečiť, aby boli stavebnice prístupné čo najširšiemu počtu ţiakov? 

 Ako kontrolovať počty dielov v jednotlivých stavebniciach? 
Ale tieţ: 

 V akých veľkých skupinách majú deti pracovať? Po našich skúsenostiach 
s robotikou pokladáme za dobré dvoj-, max. trojčlenné tímy detí. Pri väčších 
tímoch narazíme na problém, ako si jej členovia rozdelia úlohy. Niektoré 
deti sú navyše silní individualisti a práca v tímoch im nebude vyhovovať.  

 Ako pracovať s deťmi? Robotické stavebnice umoţňujú postupovať 
konštruktivisticky. Učiteľ sa tak stáva radcom detí, ich pomocníkom. Dáva im 
motivačné otázky, pomáha vytvárať hypotézy, naznačuje spôsoby hľadania 
a opravy chyby v programe.  

 Ako hodnotiť prácu detí? Môţeme napríklad vyuţiť sebahodnotenie – ţiaci 
ohodnotia vlastný model, popíšu jeho funkčnosť, návrh i program, ktorý 
vytvorili. Následne rovnako ohodnotia modely ostatných tímov.  

Mnohé robotické modely popisované učiteľmi v predošlých častiach sú silne 
orientované na konštrukciu a programovanie robota. Príklady ako riadiaca veţa, 
meteorologická stavebnica, vrtuľník zjavne zodpovedajú skôr skúsenostiam 
a záujmom chlapcov. Skupina odborníkov na vyuţitie robotiky pre učenie sa 
z prestíţnej MIT [6] uţ dlho zbiera uţitočné tipy, ako sprístupniť robotiku pre 
rôzne skupiny deti, pre chlapcov i dievčatá, pre dizajnérov aj rozprávačov 
príbehov. Nasledujúce zásady nám pomôţu navrhovať projekty zodpovedajúce 
individuálnym potrebám našich ţiakov: 

Úloha 9 Program teplomer.rbt zaznamenáva v pravidelných 
časových intervaloch teplotu. Stiahnite ho do kocky 
a pouţite na pokus zisťujúci, ako rýchlo chladne horúca 
voda v rôznych nádobách. Zhodnoťte celý pokus 
v spolupráci s ďalšími skupinami. 

 

 

Zber údajov z prostredia 
(data logging) tvorí 
významnú zloţku britského 
kurikula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento postoj k práci na 
robotických modeloch 
zdôrazňuje aj príručka pre 
trénerov detských tímov 
FIRST LEGO League: 
nechajte deti objavovať, 
nehľadajte odpovede za 
ne. 
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 Zamerajte sa na tému, nie na jednoduché úlohy.  Pri tvorbe školských zadaní 
máme niekedy tendenciu vytvárať úlohy orientované na nácvik konkrétnych 
zručností, napr. vytvor autíčko – robota, ktorý bude cúvať, kým nenarazí na stenu 
(podobné príklady sme riešili v prvej časti tejto kapitoly). Vyššiu motiváciu detí však 
dosiahneme, pokiaľ im poskytneme tému, v rámci ktorej si môţu vytvoriť model 
zodpovedajúci ich vlastným záujmom. Zároveň nám téma umoţní vytvoriť z prác 
detí jednotný celok, na ktorom sa kaţdý podieľal. Zaujímavými témami sú napríklad 
Lunapark, Vesmír, Strašidelný hrad... Otvorené témy zároveň vedú deti 
k presnejšiemu špecifikovaniu svojho problému neţ k jednoduchšiemu hľadaniu 
riešenia konkrétneho problému. Deťom pomôţeme, ak im pri zadávaní projektu 
ukáţeme aspoň dva odlišné príklady modelov na danú tému. 

 Kombinujte umenie a konštrukciu.  Deti sa líšia aj svojou skúsenosťou s rôznymi 
materiálmi. Kým chlapci sa pravdepodobne v detstve hrávali so stavebnicami, 
mnohé dievčatá majú úplne odlišné skúsenosti – s pastelkami, farebným papierom, 
látkami... Aj takéto materiály môţeme zahrnúť do tvorby robotického modelu. 
Vyuţívajme pritom materiály, ktoré zodpovedajú téme nášho projektu, napríklad pre 
Vesmír vyuţijeme lesklé materiály ako alobal či farebná fólia, pre Strašidelný hrad 
tmavý kartón či fosforeskujúci papier. 

 Dajte priestor rozprávaniu príbehov. Deti sa hrávajú s hračkami rôznym spôsobom. 
Jedna skupina detí sa rada hrá s kockami a stavebnicami a skúma ich mechanické 
časti. Ostatné deti uprednostňujú hru s bábikami, zvieratkami a vymýšľajú si pre 
svoje postavičky mnoţstvo fantastických scenárov. 

Robotika sa tradične orientuje na prvú skupinu detí. Ak však deťom ponúkneme ako 
tému projektu príbeh, môţeme pritiahnuť pozornosť všetkých detí. Uvedomme si, 
ţe aj dva úplne odlišné modely – napr. kikiríkajúci kohút a autoalarm – môţu zahŕňať 
pouţitie rovnakých programovacích štruktúr či reakcií na senzory. Niektorí členovia 
tímu tieţ môţu dostať za úlohu písať denník vývoja modelu, dokumentovať ho, 
pričom ich prácu oceníme rovnako ako prácu programátorov či staviteľov robota. 

 Organizujte výstavy, nie súťaže.  Nie kaţdé dieťa nájde príleţitosť zaţiť pocit 
úspechu v robotickej súťaţi. Týmto motivujeme zväčša nadšencov pre robotiku. Ak 
však prejdeme od súťaţí ku kolaboratívnym aktivitám, i menej talentované deti sa 
stávajú cennými a dôleţitými partnermi pri tvorbe spoločného diela. Malé výstavky 
môţeme pritom organizovať nielen pre ostatných ţiakov našej školy, ale i pre 
rodičov či príbuzných našich ţiakov. Dávame im tak príleţitosť zaţiť pocit úspechu 
a pochvalu aj v oblasti, ktorú môţu pokladať za priťaţkú či vzdialenú. 

Robotika na voľný čas 

Robotika je populárnou súčasťou voľnočasových aktivít. Mnoho detí sa stretáva počas 
detstva s rôznymi stavebnicami a vnímajú ich ako hračky. Robotické súťaţe môţu 
byť vhodným rozšírením školskej robotiky. Svojou lákavou formou dokáţu pritiahnuť 
mnoho nadšených súťaţiacich aj divákov. 

Súťažné aktivity 

Okrem jednoduchších súťaţných aktivít v rámci vyučovania môţeme ţiakov 
a študentov zapájať do rôznych robotických súťaţí. Predstavíme niekoľko 
zaujímavých podujatí, ktoré sa konajú kaţdoročne na Slovensku alebo v okolitých 
krajinách. 

Vo viacerých súťaţiach sa objavujú klasické disciplíny ako stopár, robotie sumo 
zápasy a voľná disciplína. V disciplíne Stopár je cieľom pripraviť robota tak, aby 
dokázal sledovať čiernu čiaru, ktorou je vyznačená dráha. Na nej môţu byť rôzne 
prekáţky, ktoré musí robot prekonať a na víťazstvo je potrebný čo najkratší čas 

Na 
zamyslenie 

Ako ste sa hrávali s hračkami vy? Je vám stavanie modelov 
blízke alebo nie?  

 

Projekty chlapcov a dievčat 
sa môžu dosť výrazne líšiť 

svojím spracovaním. 
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prejdenia dráhy. Zápasy sumo sa odohrávajú v malom kruhovom ringu ohraničenom 
čiarou. Vyhráva robot, ktorý dokáţe vytlačiť súpera z tejto plochy. 

 Miesto Vek Stavebnica Kolá Disciplíny 

RoboCup 
Junior 

SR ţiaci ZŠ 
a študenti 

SŠ 

LEGO RCX 
alebo NXT 

slovenské Futbal robotov, 
Záchranár, Tanec 
s robotmi, 
Konštrukcia 

First Lego 
League 

Bratislava 
Košice 

9-16 
rokov 

LEGO RCX 
alebo NXT 

slovenské
, medzi-
národné, 
svetové 

Robot-Game, 
Výskumný 
projekt, Tímová 
práca, Robot-
Design 

Eurobot ČR ţiaci ZŠ 
a študenti 
SŠ do 18r. 

akákoľvek české, 
medzi-
národné 

Ihrisko 

Istrobot Bratislava ktokoľvek akákoľvek slovenské Stopár, Myš 
v bludisku, 
MiniSumo, Voľná 
jazda 

Robot 
Challenge 

Viedeň ktokoľvek akákoľvek medzi-
národné 

Stopár a Stopár 
extra, Robot 
Sumo, Zber 
pukov, Beh, 
Freestyle 

RoboCup Junior 
Špecialitou tejto súťaţe sú disciplíny: 

 Futbal robotov (RoboSoccer) – roboty hrajú futbal. 

 Záchranár (RoboRescue) -  robot prechádza model budovy, prekonáva 
prekáţky a hľadá obete, ktoré má zachrániť. 

First Lego League (FLL) 

Celosvetová súťaţ pôvodom z USA. Prvý ročník v Amerike bol v roku 1998, na 
Slovensku prebieha od roku 2008. Kaţdý rok sa vyhlasuje nová téma, ktoré 
zastrešuje všetky súťaţné disciplíny - Robot-Game, Prezentácia výskumného 
projektu, Tímová práca, Robot-Design. Všetky tímy sú hodnotené vo všetkých 
kategóriách. 

Hlavná disciplína Robot-Game sa odohráva na špeciálnom ihrisku, kde sú 
rozmiestnené kulisy. Tím má za úlohu pripraviť robota, ktorý vo veľmi krátkom 
časovom intervale splní úlohy za čo najviac bodov. Veľká časť úloh spočíva 
v premiestňovaní objektov po ploche ihriska. 

Eurobot 

Je podobná súťaţ ako First Lego League, ale nie je obmedzená na roboty LEGO. 
Kaţdoročne prebieha medzinárodné kolo, kam moţno postúpiť. Medzinárodné kolá 
prebiehajú od roku 1998 a české národné kolo, ktorého sa môţu zúčastniť aj 
slovenskí súťaţiaci, od roku 2004. Súťaţí sa iba v jednej disciplíne, ktoré sa ponáša 
na Robot-Game zo súťaţe First Lego League. 

Istrobot 

Okrem klasických disciplín sa súťaţí aj v kategórii Myš v bludisku. Robot musí v čo 
najkratšom čase prejsť bludisko, pričom má tri pokusy. Z miesta, ktoré označuje 
štart, sa musí dostať na miesto označujúce cieľ. Táto disciplína je pomerne ťaţká 
a za úspech sa mnohokrát dá povaţovať aj to, ak niektorý z účastníkov vôbec 
bludisko úspešne prejde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Súťaž RoboCup Junior 

 

Slovenský tím SAP White 
Bears na finále FLL 2008 

v Zűrichu 

 

Téma pre súťaž Eurobot 
2009 

 

Zo súťaže Istrobot 2009 
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Robot Challenge 
Disciplíny, ktoré v ostatných súťaţiach nenájdeme: 

 Zber pukov (Puck Collect) – robot má pozbierať všetky puky určenej farby 
a umiestniť ich na určené miesto. 

 Beh (Humanoid Sprint) – humanoidné roboty (musia mať 2 nohy) beţia po 
rovnej dráhe do cieľa čo najväčšou rýchlosťou. 

Aktivity zamerané na spoluprácu 

Nie všetky deti motivujú súťaţné aktivity, preto by sme mali mať v zásobe aj 
projekty a úlohy, ktoré sú zamerané na spoluprácu medzi deťmi. Takáto aktivita 
môţe končiť napríklad výstavou, kde ţiaci svoje výtvory predvedú ostatným. 

Ukážky projektov, ktoré vytvorili študenti v rámci kurzu o robotických 
stavebniciach 

 Lunapark  bol zadaný ako spoločný projekt pre šesť tímov. Kaţdý si mal vymyslieť 
vlastnú púťovú atrakciu, postaviť konštrukciu a naprogramovať ju. 

   

Kolotoče zo spoločného projektu Lunapark 

 Ježibaba  - v rámci voľnej témy si jeden dievčenský tím vybral pohyblivú figúrku. 
Vytvorili postavičku - jeţibabu, ktorá vedela hýbať nohami, otáčať hlavou a keď sa 
k nej niekto priblíţil, svietila očami a vydávala strašidelný smiech. 

Ukážka   

Príklad 
nesúťažnej 
aktivity 

Programovateľné kocky NXT si môţu medzi sebou posielať 
správy. Úlohou je naprogramovať dva roboty tak, aby 
spolupracovali. Jeden robot bude prieskumník – bude chodiť 
po miestnosti a zaznamenávať si intenzitu svetla, ktorú 
nameria. Druhý robot je záchranár. Ak sa prvý robot niekde 
zasekne, začne vysielať núdzový zvukový signál. Ak robot-
záchranár signál zachytí, vydá sa prieskumníkovi na pomoc. 

 

Zhrnutie 

Vyskúšali sme si, ako sa pouţíva a programuje robotická stavebnica vhodná 
pre školské pouţitie. Poznáme rôzne súťaţné i nesúťaţné aktivity, ktoré 
môţeme realizovať so ţiakmi. Zamysleli sme sa nad spôsobom úspešnej 
integrácie robotiky do nášho vyučovania. 

Záverečná 
diskusia 

Ako (by) ste vyuţili robotiku na vlastných hodinách?  

Ak máte skúsenosti s robotikou, zaţili ste niekedy situáciu, 
ktorá vystihuje uvedené zásady? 

Čo vás na robotike zaujalo? V čom vidíte moţné problémy pri 
jej vyuţití? Aký má prínos? 

 

Disciplína Zber pukov 

 

 

Kostra ježibaby 

 

Ako ďalej? Zamyslite sa 
nad uplatnením robotiky vo 

vašej škole... 
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Využitie interaktívnych tabúľ vo vzdelávaní 
Interaktívne tabule si pomaly ale isto nachádzajú svoje pevné miesto vo vzdelávaní 
a vlastní ich čoraz viac škôl. Učitelia ich však často nevedia pouţívať, alebo ich 
vyuţívajú len na prezentácie. Jedným z dôvodov môţe byť aj to, ţe v súčasnosti 
neexistuje vhodný lokalizovaný softvér, ktorý by bol prispôsobený na prácu 
s interaktívnou tabuľou. Moţnosti interaktívnych tabúľ sú však oveľa väčšie neţ len 
na prezentácie.  

Čo je interaktívna tabuľa 

Interaktívna tabuľa je moderná učebná pomôcka na zefektívnenie vyučovania, ktorá 
môţe priniesť nové metódy a spôsoby vzdelávania. Je to elektronické zariadenie, 
ktoré umoţňuje ţivo-interaktívne pracovať s PC a napomáha uplatňovaniu zásady 
názornosti. (zdroj sk.wikipedia.org/wiki/Interakt%C3%ADvna_tabu%C4%BEa) 

Interaktívna tabuľa vyuţíva buď beţnú tabuľu (najčastejšie bielu) s doplnkovými 
zariadeniami alebo vlastnú špeciálnu tabuľu (plochu). K tomu vyuţíva projektor 
(prípadne iné zobrazovacie zariadenie) spolu s ďalšími elektronickými zariadeniami.  

Podľa typu projekcie rozlišujeme nasledovné typy interaktívnych tabúľ:  

 s prednou projekciou, 

 so zadnou, prípadne spodnou, projekciou, 

 Flat panel. 

K tomu ďalej vyuţíva dotykové pero a špeciálny softvér. Najrozšírenejším typom je 
interaktívna tabuľa s prednou projekciou. 

Podľa typu vstupu rozlišujeme jednodotykové a multidotykové interaktívne tabule. 
Na našich školách sú takmer výhradne jednodotykové tabule. Niektoré tabule 
môţeme ovládať aj rukou, nielen špeciálnym dotykovým perom.  

Interaktívne tabule vyrába niekoľko výrobcov, ktoré sa líšia princípom (technickou 
realizáciou) a tieţ moţnosťami, ktoré tabuľa s príslušným softvérom umoţňuje. 
Medzi najpouţívanejšie a najznámejšie interaktívne tabule (u nás) patria:  

 eBeam (www.e-beam.com, www.e-beam.sk) 

 SMART Board (www.smarttech.com) 

 Promethean Active Board (www.prometheanworld.com) 

 iBoard (www.interaktivnatabula.sk/iboard/) 

 Mimio (www.mimio.com) 

 ONfinity CM2 (www.onfinity.com/Products_Show_02.asp) 

 ONfinity FB121 (www.onfinity.com/Products_Show01.asp) 
 

Zadanie 1 Pozrite si vyuţitie interaktívnych tabúľ a moţnosti 
multidotykových interaktívnych tabúľ:  

 The Multi Touch Screen: multi-touchscreen.com, 
cs.nyu.edu/~jhan 

 MIT sketching: 
www.youtube.com/watch?v=NZNTgglPbUA 

 Emkotech Akıllı Tahta: 
www.youtube.com/watch?v=NSmWTuMcchg 

 New way of studing art: 
www.youtube.com/watch?v=TbkqdTEelvQ 

 

Systém eBeam a práca s ním 

Pomocou systému eBeam môţeme premeniť beţnú bielu tabuľu na prezentačnú 

 

 
 
 

 

Interaktívna tabuľa 
s prednou projekciou 

 

Interaktívna tabuľa so 
spodnou projekciou 

 

Interaktívna tabuľa ako 
Flat panel 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Interakt%C3%ADvna_tabu%C4%BEa
http://www.e-beam.com/
http://www.e-beam.sk/
http://www.smarttech.com/
http://www.prometheanworld.com/
http://www.interaktivnatabula.sk/iboard/
http://www.mimio.com/
http://www.onfinity.com/Products_Show_02.asp
http://www.onfinity.com/Products_Show01.asp
http://multi-touchscreen.com/
http://cs.nyu.edu/~jhan/
http://www.youtube.com/watch?v=NZNTgglPbUA
http://www.youtube.com/watch?v=NSmWTuMcchg
http://www.youtube.com/watch?v=NSmWTuMcchg
http://www.youtube.com/watch?v=NSmWTuMcchg
http://www.youtube.com/watch?v=TbkqdTEelvQ
http://www.youtube.com/watch?v=TbkqdTEelvQ
http://www.youtube.com/watch?v=TbkqdTEelvQ
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a zároveň aj dotykovú plochu. Môţeme tak interaktívne pracovať s počítačom alebo 
notebookom z plochy tabule. eBeam snímač prichytíme do rohu tabule a pripojíme 
k počítaču. Po spojení s počítačom nakalibrujeme obraz, čím definujeme 
prezentačnú a zároveň aj dotykovú plochu. Pomocou interaktívneho eBeam pera 
môţeme do premietaného obrazu dopísať texty, odráţky, zvýraznenia, popisy a pod. 
Môţeme tieţ ovládať prezentáciu.  

Systém eBeam môţe fungovať v 2 reţimoch: 

 WhiteBoard – Primárne je určený na zachytávanie a zobrazenie zápisov 
a kreslenia z bielej tabule do počítača. V tomto reţime môţe pracovať aj 
bez projektora. Spolu s ním však dokáţe pracovať ako interaktívna tabuľa. 
Vyuţíva špeciálne puzdra na fixy.  

 Projection – Pracuje len s projektorom (nie je súčasťou dodávky) 
a špeciálnym eBeam interaktívnym perom. Rozsah vyuţiteľnej plochy 
môţeme zväčšiť pouţitím dvoch eBeam snímačov.  

Zameriame sa len na reţim/systém eBeam Projection, lebo len pomocou neho 
dokáţeme vyuţiť celý potenciál systému eBeam. Súčasti eBeam Projection: 

 eBeam snímač 

 eBeam interaktívne pero  

 eBeam ScrapBook SW  

 eBeam Interactive SW 

eBeam interaktívne pero sa pouţíva zároveň ako myš. Hrot pera funguje ako ľavé 
tlačidlo myši. Jedno tlačidlo na pere funguje ako pravé tlačidlo myši a druhé tlačidlo 
slúţi na vyvolanie palety nástrojov na tabuľu. 

 

Palety nástrojov systému eBeam v rôznych režimoch 

Pre spojazdnenie eBeam Projection musíme vykonať nasledujúce kroky:  

1. nainštalovať softvér, 
2. pripojiť eBeam snímač (pomocou USB kábla) a projektor k počítaču,  
3. nakalibrovať obraz, čím definujeme prezentačnú a dotykovú plochu. 

eBeam snímač môţeme pripojiť k počítaču aj pomocou Bluetooth. Predtým však 
musíme snímač pripojiť cez USB rozhranie, aby sme v ňom nastavili najdôleţitejšie 
parametre potrebné na spojenie s počítačom.  

eBeam ScrapBook 

Tento softvér nám dovoľuje písať poznámky alebo kresliť na pozadie, meniť 
farebnosť pozadia, nastaviť predvolené pozadie (štvorčeková sieť, linajky a pod.), 
vkladať odkazy na webové stránky, vkladať obrázky na pozadie, manipulovať 
s obrázkami ako objektmi – presúvať ich a otáčať. eBeam Scrapbook rovnako 
umoţňuje pracovať s poznámkami z tabule, uloţiť ich, vytlačiť i zdieľať on-line. 
Všetko, čo napíše ţiak alebo učiteľ do ScrapBooku, môţu ţiaci vidieť v reálnom čase 
prostredníctvom NetMeetingu na svojich počítačoch. Rovnako to funguje aj naopak. 

 

 
 

 

eBeam interaktívne 
pero 

 
 

 
 

 



Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika | 13 

eBeam Projection obsahuje bezplatné vyuţitie moţnosti zdieľať obsah našej tabule. 
Stačí nám pripojenie na internet a eBeam Scrapbook SW. Vzdialení účastníci môţu 
priamo spolupracovať či prispievať do prezentácie v tom istom prostredí Okrem 
zasahovania do prezentácie máme k dispozícii aj komunikáciu formou chat-u pre 
všetkých vzdialených účastníkov meetingu.  

 

Chat v eBeam Meeting 

eBeam Interactive 

V tomto reţime môţeme ovládať ľubovoľnú aplikáciu v počítači. Do týchto aplikácií 
môţeme tieţ vpisovať naše komentáre, poznámky, šípky či grafy a iné ilustrácie. 
Rovnako umoţňuje snímať obrazovku (celú alebo jej časť).  

Spotlight 

Spotlight je zaujímavý nástroj, pomocou ktorého môţeme upútať poslucháčov na 
konkrétnu časť obrazovky. Zobrazí sa kruh alebo štvorec, okolo ktorého sa celá 
obrazovka skryje. V prípade, ţe nastavíme priesvitnosť, budú ostatné časti len 
presvitať.  

Výhody a nevýhody interaktívnych tabúľ 

Ďalej uvedené výhody a nevýhody platia pre ľubovoľný typ interaktívnej tabule. 
Niektoré z nich sme čerpali z [8]. 

Medzi výhody vyuţívania interaktívnych tabúľ patria: 

 Vhodným vyuţitím môţeme ţiakov a študentov lepšie motivovať k učeniu.  

 Učivo môţeme lepšie vizualizovať, môţeme vyuţívať napr. animácie alebo 
presúvať objekty, čím dlhšie udrţíme pozornosť ţiakov.  

 Ţiakov môţeme ľahšie a aktívnejšie zapojiť do výučby.  

 Ak sa ţiak/študent priamo dotýka objektov (prstami a nie špeciálnym 
perom), zabezpečuje to ešte väčšiu previazanosť s problematikou.  

 Ţiaci/študenti si rozvíjajú svoju digitálnu gramotnosť. 

Medzi nevýhody interaktívnych tabúľ môţeme zaradiť: 

 Ak máme projektor alebo systém interaktívnej tabule pohyblivý, tak pri 
kaţdej zmene polohy projektora musíme znovu nakalibrovať prezentačnú 
plochu. Z tohto dôvodu je vhodné, aby technika bola v učebni trvalo. 
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 Ak je tabuľa namontovaná napevno, väčšinou ju nemôţeme výškovo 
prispôsobiť pre niţších či vyšších ţiakov/študentov. 

 Ak je projektor umiestnený pred tabuľou, tak nás oslepuje. Tieţ sa musíme 
naučiť pracovať s tieňom.  

 Niektorí učitelia ju vyuţívajú len ako projekčné plátno bez interaktivity. 

 Ľahko sa dá skĺznuť k encyklopedizmu. 

 Tvorba vlastných výučbových objektov je náročná na čas a počítačové 
zručnosti. 

 Existuje len málo tzv. i-učebníc (učebníc pre interaktívne tabule) a iných 
hotových výučbových objektov. 

 Niektorých učiteľov môţe vyuţívanie interaktívnych tabúľ zvádzať 
k potlačovaniu demonštrácií reálnych pokusov a iných ako elektronických 
pomôcok. 

Nevýhodou všetkých vyššie spomínaných systémov je to, ţe s nimi môţe pracovať len 
jedna osoba. V prípade, ţe by s tabuľou chcelo pracovať viacero osôb naraz, museli 
by sa striedať. Ţiadny z uvedených systémov nezvláda tzv. multidotykovosť 
(spracovanie viacerých dotykov na tabuľu súčasne). A práve v multidotykovosti tkvie 
asi najväčší prínos interaktívnych tabúľ. Pri tabuli by mohli byť viacerí ţiaci/študenti 
a spoločne pracovať na nejakej aktivite.  

Využitie interaktívnych tabúľ 

Potenciál interaktívnych tabúľ je obrovský. Doposiaľ u nás neexistuje metodika 
vyuţívania interaktívnych tabúľ vo vzdelávaní. Často nachádzame len izolované 
pokusy, ktoré riešia konkrétne problémy v rámci jednotlivých tematických celkov. 
Mnoţstvo hotových vyučovacích hodín môţeme nájsť na serveri www.veskole.cz 
(prevaţujú aktivity pre tabuľu SMART Board).  

Aktivity by mali byť prevaţne otvorené, aby sme napĺňali konštruktivistický cieľ 
učenia. Mali by sme ich hodnotiť spolu so ţiakmi, resp. ţiaci navzájom.  

Interaktívna tabuľa je vhodná aj pre vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi potrebami. 
Ak je moţné tabuľu ovládať prstami, je vhodná pre ţiakov s poruchami jemnej 
motoriky. Vhodná je taktieţ pre imobilných ţiakov, ktorí sa môţu do vyučovania 
zapojiť prostredníctvom bezdrôtového tabletu (panelu) bez toho, aby chodili 
k tabuli.  

Ukážka 1 Pozrite si a vyskúšajte niektoré existujúce výučbové aktivity 
s vyuţitím interaktívnej tabule (napr. eBeam, SMART Board): 

 www.mcedu.sk/Default.aspx?CatID=227 

 zslutise.edupage.org/text2/ 

 www.interaktivnatabula.sk/itabula/ukazky/ 
 

Ukážka 2 Kreslenie v RNA (Revelation Natural Art,  
www.r-e-m.co.uk/logo/?comp=rna) 

 

Záverečné 
zadanie 

Navrhnite aktivitu na jednu konkrétnu vyučovaciu hodinu 
alebo tému z Informatiky s vyuţitím interaktívnej tabule. 
Uveďte: 

 vekovú skupinu, cieľ a popis aktivity, 

 čo je potrebné si pred ňou nachystať, 

 potrebné pomôcky (softvér, webové stránky, ...), 

 ... 

Návrh aktivity môţete robiť individuálne alebo vo dvojiciach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedna z prvých 
lastovičiek v tomto 
smere je Microsoft 
Surface 
(www.microsoft.com/sl
ovakia/lifestyle/hardwa
re/surface.mspx). 
Nevýhodou tohto 
riešenia je to, ţe nie je 
primárne určené pre 
vzdelávanie a nie je 
otvorené pre nahratie 
ľubovoľného softvéru.  
 
 
 
 

 
 

http://www.veskole.cz/
http://www.mcedu.sk/Default.aspx?CatID=227
http://zslutise.edupage.org/text2/
http://www.interaktivnatabula.sk/itabula/ukazky/
http://www.r-e-m.co.uk/logo/?comp=rna
http://www.r-e-m.co.uk/logo/?comp=rna
http://www.microsoft.com/slovakia/lifestyle/hardware/surface.mspx
http://www.microsoft.com/slovakia/lifestyle/hardware/surface.mspx
http://www.microsoft.com/slovakia/lifestyle/hardware/surface.mspx
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Myšlienkové mapy 

Zadanie 1 Za daný časový úsek (5 min.) napíšte na čistý papier čo 
najviac slov (slovných spojení), ktoré vám prídu na myseľ 
v súvislosti so slovom informatika. 

Diskusia Akú formu ste zvolili na zápis svojich myšlienok?  

Porovnajte si riešenia a diskutujte o tom, prečo ste si zvolili 
danú formu zápisu. 

Myšlienková mapa je nelineárna technika na mapovanie informácií vyuţívajúca 
slová, obrázky, tvary a farby. V súčasnosti sa s myšlienkovými mapami najčastejšie 
spomína britský autor psychologickej literatúry, autor tvorby moderných 
myšlienkových máp. T. Buzan. Myšlienkové mapy charakterizuje ako najdokonalejší 
organizačný nástroj nášho mozgu a ako efektívny spôsob robenia si poznámok, 
vynikajúceho pomocníka pamäti, pomocníka pri mapovaní problému, pri príprave 
prezentácie, pri plánovaní, pozri [9], [13]. 

Vlastnosti myšlienkových máp 

 

Ukážka myšlienkovej mapy na tému Ja 

Myšlienkové mapy by mali byť farebné, Tony Buzan odporúča pouţiť minimálne tri 
farby. Farby dodávajú myšlienkovým mapám ţivosť a kreatívnemu mysleniu energiu. 
Sú rovnako dôleţité ako obrázky. Myšlienkové mapy majú väčšinou lúčovitú 
(stromovú) štruktúru šíriacu sa zo stredu mapy. Umiestnenie kľúčového slova (alebo 
idey) do stredu papiera nám umoţňuje voľne rozširovať mapu všetkými smermi. Náš 
mozog rád spája viac vecí dohromady, pretoţe pracuje asociatívne, preto je dôleţité 
pripájať ďalšie vetvy na predchádzajúce. Pripájaním vetiev si veci ľahšie pamätáme 
a lepšie im rozumieme. V myšlienkových mapách sa vyuţívajú krivky (lebo rovné 
čiary sú pre mozog nudné a zakrivené vetvy sa podobajú vetvám stromu, sú 
atraktívnejšie a viac nás upútajú), symboly, slová (na jednej čiare len jedno 
kľúčové slovo alebo slovné spojenie), obrázky (lebo obrázok je ako tisíc slov 
a pomáha nám vyuţiť našu predstavivosť). 

Lineárny zápis vs. myšlienkové mapy 

Keď si robíme poznámky, zvyčajne vyuţívame lineárny zápis, robíme zoznamy 
a k nim pripisujeme ďalšie podnety. Pri komplexnejších problémoch sa však takéto 
poznámky robia ťaţšie, ťaţšie sa zapisujú všetky potrebné informácie. Myšlienkové 
mapy tu môţu pomôcť.  

 

www.tonybuzan.edu.sg 

Tony Buzan (1942) – autor 
koncepcie moderných 
myšlienkových máp 
 
 
Tony Buzan prakticky 
rozvinul Gardnerovu 
koncepciu Viacerých typov 
inteligencie, viac 
o Gardnerovej koncepcii 
pozri [10]. 
 
 
 
Myšlienková mapa je 
vlastne diagram vyuţívajúci 
slová, obrázky, symboly 
spojené a súvisiace 
s centrálnym kľúčovým 
slovom alebo ideou. Je to 
grafická metóda robenia si 
poznámok. Jedným 
z prvých, kto objavil 
myšlienkové mapy bol 
Porphyry, filozof a mysliteľ 
3. storočia, ktorý graficky 
vizualizoval Aristotelove 
myšlienky kategórií, pozri 
[12]. 

 

Filozof Porphyry 

 

http://www.tonybuzan.edu.sg/
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Lineárny zápis aj myšlienkové mapy majú svoje výhody aj nevýhody, pozri [13]. 

Lineárny zápis Myšlienkové mapy 

Výhody 

Prehľadnosť 

Zrozumiteľnosť 

Systematickosť 

Analytický prístup 

Komunikovateľnosť výsledku 

Komplexný náhľad 

Rozvíjanie kreativity 

Väčšie mnoţstvo nápadov 

Sledovanie vzájomných súvislostí 

Prehľad o oblasti 

Veľké mnoţstvo údajov na jednom 
mieste 

Zapamätateľná pomôcka 

Popísanie a zachytenie postupu 
uvaţovania 

Nevýhody 

Obmedzené mnoţstvo nápadov 
a riešení 

Koncentrácia na jediný aspekt 
problému 

Individuálny prístup 

Lineárne myslenie 

Obmedzenie fantázie a intuície 

Nemoţnosť zachytiť myšlienkový 
proces 

Nemoţnosť návratu 

Pri zloţitej štruktúre obmedzená 
moţnosť zápisu 

Nezrozumiteľnosť pre ostatných 

Časová náročnosť 

Výsledky pre budúcu komunikáciu 
nutné fixovať lineárnym spôsobom 

Ako vytvoriť myšlienkovú mapu 

Pri vytváraní myšlienkových máp je dôleţitá predstavivosť a schopnosť asociácie. 

1. krok – Myšlienkovú mapu začíname robiť na čistom papieri otočenom na šírku. Do 
stredu nakreslíme obrázok, ktorý bude symbolizovať tému myšlienkovej mapy. 
Obrázok pomenujeme. Pri tvorbe mapy nesmieme zabúdať na farby a tvorivosť. 

2. krok – Nakreslíme hlavné (tučné) vetvy lúčovite vychádzajúce zo začiatočného 
obrázka (hlavnej témy). Pre kaţdú vetvu pouţijeme inú farbu. Tieto vetvy 
predstavujú naše hlavné myšlienky. Nad kaţdú vetvu paličkovým písmom napíšeme 
kľúčové výrazy, ktoré nám prídu na myseľ v súvislosti s témou myšlienkovej mapy. 
Mapu môţeme „ozdobiť“ obrázkami, symbolmi, grafmi, ktoré umiestnime na vetvy 
mapy. 

3. krok – Myšlienkovú mapu ďalej rozširujeme, vyuţívame pri tom asociácie. 
Zakreslíme ďalšie vetvy, ktoré vychádzajú z kľúčových slov a pokračujeme rovnako 
ako v kroku 2. 

Zadanie 2 Vytvorte myšlienkovú mapu o sebe, podobne, ako je to na 
prvej ukáţke. Môţete sa tieţ inšpirovať myšlienkovou 
mapou o T. Buzanovi na 
www.buzanworld.com/Im_Tony_Buzan.htm.  

Myšlienkové mapy môţeme vytvárať aj pomocou softvérových aplikácií. 

 

Lineárny zápis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pravidlá pri tvorbe 
myšlienkovej mapy 

Myšlienkovú mapu 
zobrazujúcu pravidlá pri 
tvorbe myšlienkových máp 
nájdete v e-learningovom 
prostredí. 

 

http://www.buzanworld.com/Im_Tony_Buzan.htm
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Oblasti, v ktorých nám myšlienkové mapy pomáhajú 

Myšlienkové mapy pomáhajú: 

 učiť sa lepšie plánovať, 

 rozvíjať schopnosť komunikácie, 

 byť tvorivejším, 

 šetriť čas, 

 lepšie zvládať problémy, 

 lepšie sa koncentrovať, 

 zlepšovať organizačné schopnosti, 

 lepšie si pamätať, 

 rýchlejšie a efektívnejšie učiť sa, 

 robiť si lepšie poznámky, 

 pri hľadaní nových myšlienok a nápadov, 

 dosahovať lepšiu kvalitu, 

 organizovať myslenie, záľuby, ţivot 

a prinášajú zábavu. 

Vo vyučovaní myšlienková mapa umoţňuje ţiakom uplatniť svoje skúsenosti 
a vedomosti, prehlbuje poznanie, spresňuje vzťahy medzi pojmami, vyuţíva 
a rozvíja intelektuálne zručnosti, učí porovnávať, hodnotiť, vysvetľovať, 
konkretizovať, ale aj rekonštruovať, interpretovať, atď., pozri [11]. 

Osobnosti, ktoré využívali prvky myšlienkových máp 

Uţ v minulosti vyuţívali mnohé osobnosti prvky myšlienkových máp. Ich poznámky 
obsahovali obrázky, symboly, rôzne schémy, či ilustrácie. 

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) 

Primárnym nástrojom jeho tvorivého myslenia bol jazyk názorných zobrazení. Slová 
zaujímali aţ druhé miesto, slúţili mu ku klasifikácii, k označovaniu a k popisom. 
Obrázky, schémy, symboly, ilustrácie slúţili ako jednoduchý nástroj, ktorý mu 
umoţňoval na papieri zachytiť myšlienky.  

Galileo Galilei (1564 - 1642) 

Svoje myšlienky, podobne ako Leonardo da Vinci, zviditeľňoval názornými obrázkami 
a schémami. Rád sníval aj s „otvorenými očami“, vďaka čomu si všímal rôzne javy 
a svoje pozorovania potom rozvinul do zákonov. 

Charles Darwin (1809 - 1882) 

Pouţíval základné myšlienkové mapy. Vyuţil ich aj pri skúmaní prírodného sveta, pri 
jeho klasifikácii. Vymyslel základnú podobu myšlienkových máp, do ktorých 
zachytával svoje poznámky – podobalo sa to rozvetvenému stromu. 

Albert Einstein (1879 - 1955) 

Odmietal tradičnú lineárnu, numerickú a verbálnu podobu tvorivého myslenia. Jeho 
myslenie malo podobu názorných schém. Predstavivosť bola preňho dôleţitejšia ako 
vedomosti, lebo „predstavivosť nepozná hranice“. 

Ďalšie osobnosti, ktoré vyuţívali prvky myšlienkových máp: 

 Michelangelo (1475 - 1564) 

 sir Isaac Newton (1643 - 1727) 

 sir Winston Churchill (1874 - 1965) 

 Pablo Picasso (1881 - 1973) 

 Thomas Alva Edison (1847 - 1931) 

 Marie Curie (1867 - 1934) 

Softvérové aplikácie na 
prácu s myšlienkovými 
mapami: 

 FreeMind (Freeware) 

 XMind (Freeware) 

 ThinkGraph 
(Freeware)   

 View Your Mind 
(Freeware) 

 iMindMap (Komerčný 
softvér) – oficiálny 
softvér od Tonyho 
Buzana 

 MindManager® 
(Komerčný softvér)  

 Visual Mind (Komerčný 
softvér)  

 MindMapper 
(Komerčný softvér)  

 Visual Thinking 
(Komerčný softvér)  

 Thinking with 
Pictures (Komerčný 
softvér) 

 
Tvorba myšlienkových máp 
na internete: 

 www.bubbl.us 

 www.mindmeister.com 

 mind42.com  

 www.mapul.com  
 

 

Leonardo Da Vinci - 
Drawings Of Water Lifting 
Devices (www.leonardoda-

vinci.org) 

 

Charles Darwin  - Prvý 
evolučný strom 

(en.wikipedia.org/wiki/Cha
rles_Darwin) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bubbl.us/
http://www.mindmeister.com/
http://mind42.com/
http://www.mapul.com/
http://www.leonardoda-vinci.org/
http://www.leonardoda-vinci.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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 Richard Feynman (1918 - 1988) 

 a ďalší 

Zadanie 3 Na internete vyhľadajte zápisky alebo poznámky ďalších 
známych osobností, ktoré vyuţívali prvky myšlienkových 
máp.  

Mozog 

Myšlienkové mapy sú vynikajúcim nástrojom nášho mozgu. Preto je namieste si 
o ňom povedať viac. 

Zadanie 4 V e-learningovom prostredí vyriešte Kvíz o mozgu. Čo 
prekvapivé ste sa dozvedeli? 

Rôzne časti mozgu majú rôzne funkcie. Za pamäťové a učebné zručnosti je 
zodpovedný veľký mozog. Tieto zručnosti sú rozdelené do dvoch hlavných skupín a to 
úlohy ľavého a úlohy pravého mozgu. Pre prevládajúce činnosti ľavej hemisféry sa 
osvojilo označenie „akademická“, „intelektuálna“, či „podnikateľská“ a pre 
dominantnú pravú hemisféru zas „umelecká“, „tvorivá“ alebo „intuitívna“. Výskumy 
ukazujú, ţe kombináciou prvkov oboch hemisfér sa dá dosiahnuť zvýšenie výkonov 
vo všetkých oblastiach. Vzdelávacie systémy však majú sklon k preferovaniu 
zručností „ľavého mozgu“, teda matematiky, jazykov a prírodných vied 
a k zanedbávaniu výtvarného umenia, hudby a nácviku schopností myslenia, 
predovšetkým tvorivého. 

 

Ľavý a pravý mozog 

Zadanie 5 Vytvorte prípravu na jednu konkrétnu vyučovaciu hodinu 
alebo tému z predmetu Informatika vo forme myšlienkovej 
mapy. 

Čo sme sa naučili 

V tejto časti sme sa naučili, čo sú myšlienkové mapy, porovnali sme ich 
s lineárnym zápisom myšlienok. Ukázali sme si, ako sa myšlienkové mapy 
tvoria, v akých oblastiach nám môţu pomôcť. Prestavili sme si významné 
osobnosti, ktoré vyuţívali prvky myšlienkových máp a priblíţili sme funkcie 
mozgu a myšlienkové mapy ako jeho nástroj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funkcie mozgu 

Myšlienkovú mapu 
zobrazujúcu funkcie mozgu 
nájdete v e-learningovom 
prostredí. 
 
 
 
 
 
Myšlienkové mapy 
zamestnávajú obe strany 
mozgu, lebo sa v nich 
uplatňujú zobrazenia, 
farby, predstavivosť (pravá 
hemisféra) a slová, čísla, 
logiku (ľavá hemisféra). 
Myšlienkovými mapami 
posilňujeme vytváranie 
súvislostí, štruktúry 
poznatkov, teda 
myšlienkové mapy, ktoré 
vytvára náš mozog. Keďţe 
štruktúra myšlienkových 
máp pripomína formu 
našich myšlienok, ich 
tvorbu môţeme povaţovať 
za prirodzené a uţitočné 
opakovanie. 
 
 
 
Okrem myšlienkových máp 
sa môţeme stretnúť aj 
s pojmovými mapami. Sú 
to diagramy ukazujúce 
vzťahy medzi pojmami. 
Pojmy sú spojené 
popísanými spojnicami 
a vytvárajú štruktúru 
rozvetvujúcu sa smerom 
nadol.  
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Digitálne technológie vo vzdelávaní zdravotne 
postihnutých 

Motivácia 

V postavení zdravotne postihnutého je občas kaţdý z nás.  

 Keď sa rozprávame v hlučnej miestnosti, máme problém počuť diskutujúcich 
partnerov a musíme si domýšľať, čo asi hovoria.  

 Keď večer vypnú prúd, sme zrakovo postihnutí, aţ kým si nezasvietime 
sviečku. Vtedy nedokáţeme čítať a ani vykonávať iné činnosti, s ktorými 
beţne nemáme problém. 

 Keď máme poranenú ruku, musíme všetko zvládnuť robiť s druhou rukou 
a zisťujeme, ţe vôbec nie je jednoduché si zaviazať šnúrky na topánkach, 
variť a o písaní ľavou rukou ani neuvaţujeme. 

 Keď nás niekto vyrušuje pri práci a nemôţeme sa sústrediť, narobíme 
z nepozornosti veľa chýb a sme frustrovaní z toho, ako sa nám nedarí. 

V uvedených prípadoch sa jedná iba o dočasný hendikep, ale sú ľudia, ktorí musia 
s hendikepom bojovať celý ţivot a mnohí z nich sú šťastní a úspešní. Ako to robia? 
Ako môţeme pomôcť všetkým naším ţiakom, aby mali radosť zo štúdia a zo ţivota?  

Zdravotne postihnutí 

Nasledujúce aktivity sú zamerané na to, aby sme si uvedomili, ktoré skupiny ţiakov 
sú vo vzdelávacom procese znevýhodnené z hľadiska prístupu k informáciám a ako 
im môţu digitálne technológie pomôcť prekonať toto znevýhodnenie. 

Zadanie 1* Vytvorte pojmovú mapu reprezentujúcu jednotlivé kategórie 
zdravotne postihnutých. 

Zadanie 2 Diskutujte v skupine alebo vo dvojici o nasledujúcich otázkach. 

 Cítili ste sa aj vy niekedy znevýhodnení? Prečo? 

 Prišli ste niekedy do kontaktu so zdravotne postihnutou 
osobou? 

 Ako môţu digitálne technológie pomôcť zdravotne 
postihnutým pri prekonávaní bariér v štúdiu a práci? 

Otázka na 
zamyslenie 

Ktorá skupina zdravotne postihnutých (zrakovo, sluchovo, 
pohybovo, rečovo, kognitívne) to má vo vzdelávacom procese 
najťaţšie a prečo?  

Z priestorových dôvodov v tomto texte neuvádzame výkladový text, ale skôr aktivity, 
ktoré vedú k získaniu osobných skúseností. V prípade potreby nájdeme bliţšie 
informácie v [18] a [19]. 

Zapamätajme si 

Z hľadiska prístupu k informáciám vo vzdelávacom procese sú najviac 
znevýhodnení zrakovo, sluchovo, pohybovo a kognitívne postihnutí ţiaci. Toto 
znevýhodnenie im môţu pomôcť prekonať digitálne technológie (kompenzujú 
hendikep, uľahčujú komunikáciu, umoţňujú príjem informácií v rôznych 

formách, umoţňujú zapájanie do projektov a tvorbu výstupov). 

Zrakovo postihnutí a digitálne technológie 

Nasledujúce aktivity nám pomôţu získať predstavu o tom, ako vidia ľudia s rôznymi 
typmi slabozrakosti a poruchami farebného videnia. Okrem toho získame praktické 
skúsenosti so zväčšovacím programom a čítačom obrazovky (príp. inými špeciálnymi 
technológiami pre zrakovo postihnutých). 

 
Problematika 
zdravotne 
postihnutých vo 
vzdelávaní učiteľov 

Medzi učiteľmi beţných 
škôl často prevláda 
názor, ţe 
s problematikou 
zdravotne postihnutých 
by sa mali oboznámiť 
iba učitelia špeciálnych 
škôl, prípadne tí, ktorí 
majú v triede 
integrovaných 
postihnutých ţiakov. 
Takýto prístup je však 
povrchný a vyplýva 
z nedocenenia 
výchovného vplyvu 
učiteľa. Vhodné 
zakomponovanie 
problematiky zdravotne 
postihnutých do 
vzdelávacieho obsahu je 
totiţ príleţitosťou pre 
rozvíjanie empatie 
a tolerancie. Kaţdý ţiak 
raz príde do kontaktu 
s osobou, ktorá je 
nejakým spôsobom 
znevýhodnená a moţno 
občas je chvíľu 
znevýhodnený kaţdý 
z nás. 

 

Obrázok 1: Videnie pri 
poruche zrakovej 

ostrosti 

 

Obrázok 2: Videnie pri 
poruche periférneho 

videnia  
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Zadanie 3 Vyskúšajte program Zväčšovacie sklo (Magnifier) zo skupiny 
programov Príslušenstvo->Zjednodušenie ovládania 
(Accessories->Accessibility) v operačnom systéme Windows. 
Pozrite si pomocou tohto nástroja stránku vašej školy. Je 
dostatočne prehľadná? 

Zadanie 4 Vyskúšajte si pracovať s počítačom ako nevidiaci pomocou 
čítača obrazovky NVDA (www.nvda-project.org). 
Nepouţívajte myš, všetko vykonávajte iba pomocou 
klávesnice. Skúste si takýmto spôsobom prezerať vaše 
obľúbené webové stránky. 

Zadanie 5* Pomocou nástroja Vischeck (www.vischeck.com, odkaz 
simulates a potom odkaz Run Images) zistite, ako by videli 
ľudia s poruchami farebného videnia obrázok 5. Nájdete ho 
v súbore FarebneTest.gif. 

Otázka na 
zamyslenie 

Kto to má v ţivote ťaţšie – ľudia, ktorí stratili zrak v priebehu 
ţivota, alebo tí, čo sú nevidiaci od narodenia? 

Zapamätajme si 

Nevidiaci pri práci s počítačom pouţívajú čítač obrazovky a vstup zadávajú iba 
pomocou klávesnice. Slabozrakí pouţívatelia zase pouţívajú zväčšovací 
softvér. Zrakovo postihnutí pouţívatelia môţu mať problémy s orientáciou na 

obrazovke a s rozoznávaním málo kontrastných objektov. 

Sluchovo postihnutí a digitálne technológie 

Sluchové postihnutie predstavuje úplnú alebo čiastočne zmenšenú schopnosť počuť. 
V nasledujúcich aktivitách si priblíţime spôsob vnímania sveta sluchovo 
postihnutými. Dozvieme sa, ţe opakovaný silný hluk je faktor, ktorý váţne 
poškodzuje sluch. Spoznáme dorozumievacie prostriedky nepočujúcich a priblíţime 
si komunikačné problémy ľudí, ktorí sú od narodenia nepočujúci. 

Zadanie 6* Vypočujte si simulácie počutia sluchovo postihnutými na 
stránke www.hearingcenteronline.com/sound.shtml (dole 
v tabuľke). 

Zadanie 7 Jednou z príčin poškodenia sluchu je aj silný hluk. Nájdite 
stránku s informáciami o zvukových limitoch škodlivých pre 
sluch. Ako dlho môţu vaši ţiaci počúvať hlučnú hudbu bez 
rizika, ţe si poškodia sluch? 

Otázka na 
zamyslenie 

Akého ţiaka je ťaţšie učiť a prečo – nevidiaceho alebo 
nepočujúceho? Zdôvodnite svoj názor. 

Zapamätajme si 

Opakovaný silný hluk váţne poškodzuje sluch a treba sa mu vyhýbať. Od 
narodenia nepočujúci ľudia majú problém porozumieť komplikovanému textu. 
Sluchovo postihnutí pouţívatelia majú problémy so zvukovými informáciami 

bez sprievodného textu. 

 

Obrázok 3: Videnie pri 
poruche centrálneho 

videnia 

 

Obrázok 4: Videnie pri 
poškodení očných 

kapilár 

 

Obrázok 5: Takéto 
obrázky sa používajú pri 
diagnostikovaní porúch 

farebného videnia 

 

Obrázok 6: Ľudia, 
ktorých materinským 
jazykom je posunková 
reč, môžu mať veľmi 
obmedzenú slovnú 

zásobu a majú 
problémy porozumieť 

zložitému a veľmi 
štruktúrovanému textu. 

Niektoré posunky sa 
môžete naučiť na 

stránke www.ticho.cz 

 

http://www.nvda-project.org/
http://www.vischeck.com/
http://www.hearingcenteronline.com/sound.shtml
http://www.ticho.cz/
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Pohybovo postihnutí a digitálne technológie 

Pohybové postihnutie znamená stratu alebo obmedzenie funkcie ovládania svalov 
alebo obmedzenie mobility (pohyblivosti). Z hľadiska pouţitia počítača to znamená 
napríklad príliš malé alebo veľké ruky pre klávesnicu, tras, artritída (zápal kĺbov), 
ochrnutie, strata končatiny. 

Zadanie 8* Skúste pracovať iba pomocou klávesnice na stránkach 
www.zoznam.sk, www.atlas.sk. Sú tieto stránky vhodné pre 
pohybovo postihnutých? 

Zadanie 9 Ľudia, ktorí majú problémy s hornými končatinami, môţu 
počítač pouţívať iba pomocou špeciálnych vstupných 
zariadení. Vyhľadajte na internete informácie s obrázkami 
takýchto špeciálnych vstupných zariadení. Skopírujte ich do 
textového dokumentu. 

Otázka na 
zamyslenie 

Kto dokáţe pracovať s počítačom rýchlejšie – nevidiaci 
pouţívateľ alebo pohybovo postihnutý pouţívateľ? 

Zapamätajme si 

Pohybovo postihnutí pouţívatelia môţu pouţívať pri práci s počítačom 
špeciálne vstupné zariadenia. Pre takýchto pouţívateľov je problematické 
pracovať s programami, ktoré sa pomocou klávesnice dajú ovládať len ťaţko, 

alebo vôbec. 

Poruchy učenia a digitálne technológie 

Táto časť materiálu bude venovaná pomerne širokému spektru dysfunkcií, o ktorých 
sa zatiaľ vie asi najmenej. Hoci tu patria aj ţiaci s mentálnymi poruchami, či 
autizmom, zameriame sa najmä na ľahšie dysfunkcie a poruchy učenia, akými sú 
dyslexia – problém porozumieť písanému textu, problém porozumieť významu 
obrázkov, poruchy pozornosti, poruchy pamäti. 

Zadanie 10 Sú nasledujúce stránky vhodné pre ľudí s poruchami učenia – 
www.gymlm.sk, gymnz.edupage.org, www.gymsnina.sk, 
www.eurosofa.sk? 

Zadanie 11* Nájdite na webe návod (vo video formáte) na nejakú činnosť 
(skladanie papierovej skladačky, varenie a pod.), ktorý by bol 
dostatočne názorný pre človeka s poruchou učenia. 

Otázka na 
zamyslenie 

Čo vám pomáha udrţať pozornosť pri vnímaní študijného 
materiálu alebo výkladu? 

Zapamätajme si 

Ľuďom s poruchami pozornosti pomáhajú porozumieť textu obrázky, pojmové 
mapy, text s prehľadnou štruktúrou a pouţívanie jednotnej formy. Tieţ je 
dôleţité pouţívať jednoduchý a jasný štýl a najdôleţitejšie informácie uviesť 
na začiatku, prípadne ich v texte zvýrazniť. Obrázky je vhodné doplniť 

stručným a výstiţným textovým komentárom. 

 

Obrázok 7: Názorná 
ukážka práce pohybovo 

postihnutého 
s počítačom je aj na 

webovej stránke 
www.webaim.org (video 

súbor o Gordonovi 
Richinsovi). 

Obrazovková 
klávesnica 

Vyskúšajte si prácu 
s obrazovkovou 
klávesnicou, ktorá je 
súčasťou operačného 
systému Windows 
(v skupine programov 
Príslušenstvo-> 
Zjednodušenie 
ovládania). Zapnite si 
reţim ovládania 
pomocou medzerníka 
a napíšte takýmto 
spôsobom jedno slovo 
v textovom editore. 
 

 

Obrázok 8: Čo vidíte na 
obrázku? Dve tváre 

zboku hľadiace oproti 
sebe alebo kalich? 

 

Obrázok 9: Čo vidíte na 
obrázku? Mladú krásku 
alebo škaredú starenu? 

 

http://www.zoznam.sk/
http://www.atlas.sk/
http://www.gymlm.sk/
http://gymnz.edupage.org/
http://www.gymsnina.sk/
http://www.eurosofa.sk/
http://www.webaim.org/
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Príprava študijných materiálov pre zdravotne 
postihnutých 

V nasledujúcich aktivitách upozorníme na informácie, ktoré sú v beţne pouţívaných 
študijných materiáloch nedostupné pre zrakovo postihnutých ţiakov a ukáţeme si 
alternatívne formy ich reprezentácie. Bude reč o digitalizácii čiernotlače 
a o reliéfnej grafike. 

Zadanie 12 Zvoľte si nejaký obrázok, ktorý pri výučbe často pouţívate 
a skúste ho detailne slovne popísať. Pomocou programu 
IrfanView a efektu Emboss vytvorte reliéfnu podobu tohto 
obrázka. Myslíte si, ţe by pre nevidiaceho bol dostatočne 
názorný tento obrázok s vašim slovným komentárom? 

Zadanie 13* Ak máte k dispozícii OCR systém, skúste digitalizovať jednu 
stranu tlačeného textu. 

Otázka na 
zamyslenie 

Porozmýšľajte nad tým, či je moţné vytvoriť študijný materiál 
vhodný pre všetkých ţiakov (zrakovo postihnutých, sluchovo 
postihnutých, ţiakov so špecifickými poruchami učenia). 

Zapamätajme si 

Na digitalizáciu čiernotlače sa pouţívajú OCR systémy. Pre nevidiacich sú 
veľkým problémom obrázky. Vhodnou alternatívou k obrázkom sú reliéfne 

obrázky a podrobný slovný popis. 

Prístupnosť informácií na internete 

Problém prístupnosti informácií na internete sa netýka iba zdravotne postihnutých, 
ale aj pouţívateľov rôznych alternatívnych prostredí.  

Venovať sa riešeniu prístupnosti na internete nie je cieľom tohto študijného 
materiálu. Stačí, aby sme vedeli, ţe problémy s prístupnosťou informácií na 
internete sú u nás aj vo svete riešené aplikáciou pravidiel, ktoré stanovujú 
poţadované vlastnosti stránok. Prípadní záujemcovia si môţu pravidlá preštudovať 
na webových stránkach www.w3.org/TR/WCAG20, www.section508.gov, 
www.blindfriendly.sk. 

My sa zoznámime s nejakými automatickými nástrojmi na testovanie prístupnosti 
webových stránok. 

Zadanie 14 Otestujte prístupnosť na vašej obľúbenej stránke pomocou 
niektorého z automatických testovacích nástrojov uvedených 
pri obrázkoch 13 a 14. 

Otázka na 
zamyslenie 

 Odhadnite v percentách koľko je znevýhodnených 
pouţívateľov internetu. 

 Odhadnite v percentách koľko webových stránok je plne 
prístupných pre všetkých. 

Zapamätajme si 

Problémy s prístupnosťou informácií na internete sú u nás aj vo svete riešené 
aplikáciou pravidiel, ktoré stanovujú poţadované vlastnosti stránok. 
Prístupnosť informácií na webovej stránke môţeme otestovať aj 

automatickým nástrojom. 

 

Obrázok 10: OCR systém 
na digitalizáciu 

čiernotlače 

 

Obrázok 11: Reliéfny 
obrázok na papieri 
s mikrokapsulami 

 

Obrázok 12:  Reliéfny 
obrázok vytvorený 
vákuovou metódou 

 

Obrázok 13: 
cynthiasays.com 

 

Obrázok 14: 
dev.wave.webaim.org/ 

index.jsp 

 

http://www.w3.org/TR/WCAG20
http://www.section508.gov/
http://www.blindfriendly.sk/
http://dev.wave.webaim.org/%20index.jsp
http://dev.wave.webaim.org/%20index.jsp
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Videokonferencie 
Súčasné digitálne technológie prinášajú mnoho nových, často dlhodobo neoverených 
didaktických metód a prostriedkov. Tie menia poţiadavky kladené na schopnosti 
a zručnosti učiteľov, študentov, ako aj na úroveň technického vybavenia škôl.  

Interaktívna komunikácia (textová, audio-video) a najmä videokonferencie 
umoţňujú spojenie účastníkov kdekoľvek na svete v reálnom čase, čo prináša napr. 
veľké mnoţstvo autentických, s praktickým ţivotom priamo súvisiacich vedomostí 
a zručností. Vďaka interaktivite sa nám otvára priestor pre tvorivú aplikáciu nových, 
veľmi progresívnych a pre študentov atraktívnych vyučovacích metód. 

Ak potrebujeme jednoduchú audio-video komunikáciu medzi dvoma alebo troma 
kolegami, programy ako Skype, ICQ či Windows Live Messenger nám úplne postačia. 
Pri súčasnej komunikácii s viacerými kolegami a potrebe navzájom zobrazovať alebo 
dokonca ovládať viaceré aplikácie (ako napr. prezentácia, program na počítači 
a pod.), je vhodnejšie vyuţiť špecializovaný videokonferenčný systém. Takýchto 
systémov existuje niekoľko, napr. EVO, Adobe Acrobat Connect Pro atď. 

Videokonferencia predstavuje skupinu technológií, ktoré umoţňujú súčasný 
obojstranný prenos hlasu a videa medzi dvoma alebo viacerými lokalitami. 

(podľa [20]) 

Videokonferenčné systémy ponúkajú okrem prenosu hlasu a videa aj ďalšie nástroje, 
ako posielanie textových správ, súborov, zdieľanie aplikácií, nahrávanie 
videokonferencií a ďalšie. Interaktivita videokonferencie, obohatená o rôzne 
moţnosti, prináša učiteľom doteraz nepoznaný priestor pre tvorivé vyuţitie nových 
a pre študentov atraktívnych vyučovacích metód. 

Väčšina videokonferenčných systémov funguje na jednoduchom princípe. Na jednom 
centrálnom počítači (videoserveri) je nainštalovaný videokonferenčný systém. Vo 
videokonferenčnom systéme sa vytvorí virtuálna miestnosť, kam sa pripoja všetci 
účastníci videokonferencie, ktorí chcú spolu komunikovať. 

Rôzne štúdie ukazujú, ţe najväčší prínos videokonferencií je v umoţnení študentom 
interagovať s ľuďmi z praxe a vystaviť ich reálnym situáciám a udalostiam. Táto 
forma získavania poznatkov môţe byť pre ţiakov oveľa zaujímavejšia. 

Využitie videokonferencií 

Videokonferencie prinášajú do vzdelávacieho procesu novú dimenziu. Môţeme ich 
realizovať tak, ţe všetci účastníci sú si rovnocenní alebo naopak majú nejakú 
hierarchickú štruktúru. Z iného pohľadu môţeme videokonferencie vyuţiť ako 
diskusné fórum, prostredie na tvorbu projektov a spoznávania výnimočných 
osobností, ako vzdelávací priestor na prezentáciu nových vedomostí. V neposlednom 
rade môţeme videokonferencie vyuţiť na vzdialené exkurzie.  

Práve vzdialeným exkurziám sa venoval medzinárodný projekt R.A.F.T. (Remote 
Accessible Field Trips). Jeho cieľom bolo vytvoriť nový typ exkurzie pre základné 
a stredné školy. Počas exkurzie sa do terénu vybrala malá skupina študentov, 
vybavená najmodernejšími prostriedkami digitálnej techniky, zatiaľ čo sa zvyšná 
časť triedy interaktívne zúčastňuje aktivít v teréne prostredníctvom internetu. 
Tento projekt bol jedinečným a priekopníckym v tejto oblasti na Slovensku.  

Skupina v teréne pouţívala veľa rôznej digitálnej techniky (napr. notebooky, tablety, 
PDA, kamery, fotoaparáty, rôzne senzory...). Práve pomocou videokonferencie boli 
spojení so zvyšnou časťou triedy.  

Otázka na 
zamyslenie 

Ako by ste vyberali ţiakov do skupiny, ktorá bude v teréne 
pri na diaľku riadenej exkurzii? 

 
 
 
 
 

 

 

 
Nevyhnutnou podmienkou 
pre uskutočnenie 
videokonferencie je 
kvalitné internetové 
pripojenie a základné 
audiovizuálne vybavenie 
(kamera, mikrofón). 
Rýchlosť internetového 
pripojenia by sa mala 
pohybovať minimálne na 
úrovni 2Mbps download 
a 250Kbps upload. 
 
Zaujímavé vyuţitie 
videokonferencií:  

 prednášky na diaľku,  

 štart raketoplánu,  

 prehliadka vzácnych 
starovekých egyptských 
artefaktov,  

 rozhovor s vojnovými 
veteránmi 

 návšteva chránenej 
prírodnej lokality 

 exkurzia vo výrobnom 
podniku alebo nejakým 
laboratóriom 

 
V rámci virtuálnych exkurzií 
identifikujeme nasledovné 
role: prieskumník, zberač 
dát, anotátor, komunikátor, 
reportér, koordinátor, učiteľ 
v triede, archivár, analytik, 
výskumník, administrátor 
systému distribúcie úloh, 
administrátor systému 
distribúcie správ, 
administrátor 
videokonferencie, riaditeľ 
a ostatní študenti, ktorí 
nemajú pridelenú inú 
úlohu, učiteľ v teréne. 
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Videokonferenčný systém EVO 

Videokonferenčný systém EVO (Enabling Virtual Organization) umoţňuje interaktívnu 
audio-video komunikáciu, pričom jeho výhodou je, ţe v jednom stretnutí môţe byť 
zapojený väčší počet účastníkov. Systém EVO obsahuje bielu tabuľu a umoţňuje 
zdieľanie plochy, nahrávanie a prehrávanie virtuálnych stretnutí. 

Rovnako ako pri programoch na interaktívnu komunikáciu, aj pri systéme EVO platí, 
ţe pred jeho pouţívaním sa musíme zaregistrovať  

Zadanie 1 V prípade, ţe nemáte vytvorený EVO účet, zaloţte si ho na 
stránke evo.caltech.edu/evoGate/Profile/register.jsp.  

Po prihlásení sa automaticky nainštaluje a následne spustí aplikácia Koala. Tento 
proces môţe pri prvom spustení trvať niekoľko minút. Samotná aplikácia je 
rozdelená do troch oblastí: oblasť on-line stretnutí, oblasť našich kontaktov 
a komunít a chat (pozri Obrázok 1).  

 

Obrázok 1 – prostredie aplikácie Koala 

Zadanie 2 Svoj názov účtu (login) prezraďte susedovi a jeho login si 

pridajte medzi svoje kontakty (pomocou ikony ). 

Zadanie 3 Pridajte sa komunitu SANET (Slovakia) - vyuţite ikonu . 
Komunitu SANET vyberiete zo Zoznamu dostupných 
komunít v skupine National Education and Research 
Networks (NERNs)  

Dôleţitou súčasťou videokonferenčného systému EVO je aplikácia ViEVO, ktorá sa 
otvorí hneď po pripojení do stretnutia. Je to video aplikácia, pomocou ktorej 
môţeme prijímať a vysielať video. Ak má niektorý pouţívateľ stretnutia pripojenú 
a zapnutú webovú kameru, vidíme video okno s jeho menom. Naopak, ak nikto na 
stretnutí nemá zapnutú webovú kameru, tak v okne ViEVO nie je ţiadne video. Našu 

kameru môţeme zapnúť/vypnúť pomocou tlačidiel:  (kamera zapnutá) a  
(kamera vypnutá).  

 
Domovská stránka EVO: 

evo.caltech.edu/evoGat
e/ 

Manuál (v slovenčine):  

evo.caltech.edu/evoGat
e/Documentation/ 

 
Systém EVO je pre 
vzdelávacie účely na 
slovenských školách voľne 
pouţiteľný. Tvorí ho sieť 
serverov Panda 
a klientskych aplikácií 
Koala. Sieť serverov 
zabezpečuje efektívnu 
a bezpečnú distribúciu 
údajov medzi pouţívateľmi 
(text, audio, video, 
zdieľané súbory,...). 
 
Systém EVO vyţaduje mať 
nainštalovanú poslednú 
verziu SUN Java Virtual 

Machine (www.java.com) 

 
 
On-line stretnutia je 
priestor pre komunikáciu 
prihlásených pouţívateľov. 
V tejto časti získame 
informácie o komunitách, 
do ktorých sme sa 
zaregistrovali 
a o konkrétnych virtuálnych 
stretnutiach v nich 
prebiehajúcich. Po 
prihlásení sa do on-line 
stretnutia sa Priestor 
stretnutí zmení na zoznam 
pouţívateľov, ktorí vstúpili 
do stretnutia. Chat-ovať 
môţeme nielen 
s účastníkmi komunity, ale 
aj s viacerými účastníkmi 
stretnutia súčasne, ako aj 
len s jedným vybraným 
účastníkom. 
 
Pod pojmom komunita 
budeme rozumieť oficiálne 
zaregistrovanú skupinu 
pouţívateľov v prostredí 
EVO (napr. SANET Slovakia). 
 
V hornej časti okna ViEVO 
môţeme nastaviť rôzne 
parametre súvisiace 
s videom:  

 
 

http://evo.caltech.edu/evoGate/Profile/register.jsp
http://evo.caltech.edu/evoGate/
http://evo.caltech.edu/evoGate/
http://evo.caltech.edu/evoGate/Documentation/
http://evo.caltech.edu/evoGate/Documentation/
http://www.java.com/
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Súčasťou systému EVO je aj aplikácia typu whiteboard (biela tabuľa) - EVO 
Whiteboard (EVOwb). Pomocou tejto aplikácie môţu viacerí účastníci virtuálneho 
stretnutia v reálnom čase kresliť a písať do zdieľanej plochy aplikácie. Aplikáciu 

EVOwb spustíme kliknutím na tlačidlo . 

EVOwb umoţňuje: 

 vytvárať grafickú informáciu kreslením rôznych objektov pouţitím rôznych 
farieb, 

 písať text, vloţiť text zo schránky alebo z textového súboru, 

 importovať obrázky zo súboru, zo schránky alebo vloţiť snímku našej 
obrazovky, 

 posúvať a kopírovať objekty na zdieľanej ploche, 

 pouţívať viaceré stránky a následne jednoducho prepínať medzi nimi, 

 uloţiť do súboru obsah všetkých stránok aplikácie, 

 načítať zo súboru uloţený obsah, čo umoţňuje prípravu informácií, ktoré 
chceme prezentovať ešte pred stretnutím.  

Ďalšou aplikáciou, ktorú nám ponúka systém EVO, je Zdieľanie obrazovky. Táto 
aplikácia nám umoţní sprístupniť obrazovku nášho počítača ostatným účastníkom 
stretnutia. Obrazovku môţeme zdieľať buď celú (tzv. fullscreen) alebo len nejakú 
jej časť (preddefinovaných rozmerov). Ostatní účastníci môţu do tejto plochy 
zasahovať a tým ovládať aplikáciu v našom počítači (ak im to povolíme).  

Videokonferenčný systém Adobe Acrobat Connect Pro 

Videokonferenčný systém Adobe Acrobat Connect Pro je virtuálne webové 
prostredie, v ktorom dochádza k vzájomnému prepojeniu viacerých účastníkov 
v jednej videokonferenčnej miestnosti. Počet účastníkov je v súčasnosti ohraničený 
iba charakterom licencie, obsahovým zameraním, schopnosťou riadiť a usmerňovať 
diskusiu a technickými moţnosťami pripojených zariadení.  

Pri videokonferenciách môţeme komunikovať v niekoľkých nezávislých rovinách 
komunikačnej interakcie. Prenos hlasu a obrazu dopĺňa moţnosť písania textových 
správ (chat) a prezentácia či výmena multimediálnych súborov. Prostredníctvom 
rôznych foriem zdieľania spustených aplikácií je moţné meniť na diaľku ich 
nastavenia, do publikovaných prezentácií interaktívne zasahovať a tímovo ich 
dotvárať do finálnej podoby. Všetky roviny vzájomnej virtuálnej komunikácie 
prebiehajú v reálnom čase. Keďţe komunikácia väčšieho počtu účastníkov vyţaduje 
presne stanovené pravidlá, existujú špecifické riešenia spravovania kontroly nad 
tokom informácií prebiehajúcim medzi jednotlivými účastníkmi videokonferencie. 
Týkajú sa hlavne administrácie prezentácií (videokonferenčná tabuľa), ktoré tvoria 
nosnú obsahovú náplň virtuálneho stretnutia. Najčastejšie jeden z účastníkov 
videokonferencie v jej úvode preberie kontrolu nad prezentačným poľom, rozhodne 
o jeho prvotnej forme a navrhne riešiteľské postupy, pričom ostatní nemôţu bez 
jeho súhlasu priamo prezentáciu ovplyvňovať a meniť.  

Videokonferencia v Adobe Acrobat Connect Pro je súčasťou robustného 
informačného systému vytvoreného spoločnosťou Adobe pre správu, riadenie, 
vyhodnocovanie a komplexnú organizáciu vzdelávacích kurzov, lekcií a virtuálnych 
stretnutí. Vyniká prehľadnosťou, jednoduchým ovládaním, ako aj širokou škálou 
nastavení schopných individuálne prispôsobiť grafické pouţívateľské rozhranie 
potrebám a zameraniu videokonferencie. Jeho spúšťanie prebieha prostredníctvom 
nemenných webových adries. Po zadaní určenej adresy je potrebné do poľa pod 
textom Enter as a Guest (Vstúpiť ako hosť) napísať svoju identifikáciu (meno, 
prezývku a pod.) a následne kliknúť na tlačidlo Enter Room (Vstúpiť do miestnosti). 
Systém Adobe Acrobat Connect Pro nevyţaduje registráciu, čo je veľkým pozitívom 
systému. Systém Adobe Acrobat Connect Pro vyţaduje pre svoj beh mať 
nainštalovaný Adobe Flash Player, ktorý je podľa štatistík nainštalovaný na 99% 
počítačoch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systém EVO nám umoţňuje 
nahrať si práve 
prebiehajúce virtuálne 
stretnutie a to pomocou 
aplikácie Lokálny video-
rekordér. Nahraté 
stretnutie si tieţ môţeme 
neskôr prehrať.  
Rekordér zapneme 

pomocou tlačidla , 
ktoré sa nachádza v pravom 
hornom rohu okna aplikácie 
Koala (musíme byť vnútri 
nejakého virtuálneho 
stretnutia). 
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Softvér vyniká prepracovanou archiváciou a automatickým konvertovaním súborov 
vytvorených v programoch kancelárskeho balíka MS Office. Oproti iným a starším 
platformám (Click To Meet Express, EVO atď.) navyše poskytuje moţnosť nahrávania 
celého priebehu videokonferencie s jednoduchou úpravou vytvorených 
videozáznamov a ich verejným publikovaním. V prípade potreby si hostiteľ dokáţe 
stiahnuť nahrávky videokonferencií do svojho počítača ako súbor Flash Video. 
Systém Adobe Acrobat Connect Pro rozdeľuje účastníkov do troch základných 
pouţívateľských rolí: Hostitelia, Prezentátori a Účastníci.  

Videokonferenčný systém Adobe Acrobat Connect Pro je nainštalovaný a dostupný na 
stránke edui.ana.sk. Virtuálna miestnosť je prioritne určená a spravovaná pre 
potreby projektu ĎVUi a je sprístupnená na stránke connect.ana.sk/dvui. V tejto 
testovacej miestnosti je zapnutá voľba automatického prideľovania role 
prezentátora kaţdému prihlásenému účastníkovi - Auto Promote Participants to 
Presenters, čiţe kaţdý kto vstúpi do miestnosti sa automaticky stane prezentátorom 
a môţe „viesť“ videokonferenciu, a tieţ meniť rozloţenie okien miestnosti. 
Navrhnuté rozmiestnenie okien v miestnosti predpokladá vzájomné zdieľanie zvuku, 
obrazu, prezentácií alebo videozáznamov v reálnom čase. 

 

Obrázok 2 - Stránka miestnosti DVUi v prostredí systému Adobe Acrobat Connect Pro 
s umiestnením najdôležitejších ovládacích nástrojov 

K softvéru Adobe Acrobat Connect Pro (cez Help) si môţeme bezplatne stiahnuť 
aplikáciu Adobe Flash Paper, ktorou môţeme previesť akýkoľvek dokument, ktorý je 
moţné vytlačiť, na dokument Flash (súbor Flash Paper .swf). Vygenerovaný 
dokument bude obsahovať ovládacie prvky pre interakciu a môţeme ho pouţiť vo 
videokonferencnej tabuli a diskutovať o ňom. 

Čo sme sa naučili 

Účastník vzdelávania vie, čo je to videokonferencia, ako ju môţe realizovať, 
čo k nej potrebuje a najmä ako ju môţe vyuţiť vo vzdelávacom procese. 
Okrem toho má predstavu o tom, čo sú vzdialené exkurzie a ako sa dajú 

vyuţiť na vyučovaní.  

 

Hostitelia ( ) zriaďujú 
videokonferenčné 
miestnosti, riadia 
a organizujú priebeh 
videokonferencie, 
rozhodujú o jej obsahu, 
nastaveniach, vkladajú 
a maţú pouţité súbory 
a priraďujú role ostatným 
návštevníkom.  

Prezentátori ( ) môţu 
nechať ostatným zdieľať 
aplikácie beţiace na svojom 
počítači, vysielať ţivé video 
a prispôsobovať veľkosti 
a rozmiestnenie 
jednotlivých okien 
aplikácií. Zároveň smú 
nahrávať a spúšťať 
multimediálne prezentácie. 

Účastníci ( ) majú 
najmenšie pouţívateľské 
právomoci. Pasívne sledujú 
dianie vo virtuálnej 
videokonferenčnej 
miestnosti. Na priebeh 
aktivít môţu reagovať iba 
prostredníctvom krátkych 
textových správ (chat). 
 
 
 
V časti Share môţeme 
zdieľať s ostatnými 
účastníkmi 
videokonferencie našu 
plochu počítača, ľubovoľný 
dokument z nášho počítača, 
ale aj plochu na bielej 
tabuli (tzv. whiteboard), 
ktorá je súčasťou systému.  

 

http://edui.ana.sk/
http://connect.ana.sk/dvui
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Nástroje Webu 2.0 vo výučbe 
Web 2.0 je pomenovanie pre úplne nový prístup k práci s webom. Pod webom 2.0 
rozumieme taký web, na ktorom sa pouţívateľ stáva zároveň aktívnym 
prispievateľom a tvorcom obsahu. Web 2.0 nám za týmto účelom ponúka mnoţstvo 
technológií, sluţieb a nástrojov, ako sú blogy, wiki, sociálne siete, a iné. Keďţe 
web 2.0 tvoria samotní pouţívatelia, jeho obsah sa tak stáva oveľa otvorenejší 
a osobnejší. Takýto nový web získal veľmi rýchlo na popularite a dôleţitosti. 
Pouţívatelia na celom svete vyuţívajú jeho sluţby nielen na osobné, no v čoraz 
väčšej miere aj na profesionálne a odborné publikovanie. A tak využívanie týchto 
služieb už nie je len záľuba, ale stalo sa potrebnou a cennou profesionálnou 
schopnosťou v znalostnej spoločnosti. 

Význam webu 2.0 a jeho nástrojov rastie v mnohých oblastiach, pedagogiku 
nevynímajúc. Prínos webu 2.0 a jeho nástrojov vo vzdelávaní pramení predovšetkým 
z nasledujúcich troch skutočností: 

 súčasná mladá generácia tieto nástroje a sluţby vyuţíva denne, 
predovšetkým vo svojich voľnočasových aktivitách, pri zábave a komunikácii 
s priateľmi, a tieto nástroje sú jej tým pádom blízke; 

 vyuţitie týchto nástrojov v profesionálnej praxi, za účelom odborného 
a kariérneho rastu je realitou uţ dnes, zlepšuje sa tým teda profil 
absolventa; 

 učenie sa za pomoci týchto nástrojov je v súlade s modernými 
pedagogickými metódami, predovšetkým s teóriou konštruktivizmu, a tak ich 
vhodné pouţitie vo výučbe môţe zvýšiť jej efektivitu. 

Budovanie učiacich sa komunít môţe byť pre proces výučby prospešné v mnohých 
smeroch, a práve tento faktor všetky nástroje webu 2.0 veľmi dobre podporujú. On-
line učiaca sa komunita (interagujúca prostredníctvom on-line nástrojov, teda aj 
nástrojov webu 2.0) môţe posilniť existujúce sociálne spojenia medzi študentmi, 
a zvýšiť mieru ich vzájomnej komunikácie a kolaborácie v procese učenia sa. 
Formulovaním vlastných ideí počas komunikácie v on-line komunite a ich porovnaním 
s názormi ostatných získanými prostredníctvom spätnej väzby, je posilnená sociálna 
konštrukcia poznatkov (preverenie a spresnenie získaných poznatkov v interakcii 
s inými), cibrí sa spôsob myslenia a schopnosť vyjadrovania sa, pretoţe autori sú uţ 
počas formulovania nútení rozmýšľať nad tým, ako ich príspevok kolegovia pochopia 
a ako naň zareagujú. Dochádza teda k efektívnemu precvičovaniu tvorivosti, 
profesionálnych komunikačných schopností, tímovej práce a pod. Zároveň sa zvyšuje 
motivácia študentov a ich súťaţivosť [21], [23], [25]. 

Spomedzi nástrojov webu 2.0 sa v tejto kapitole zoznámime predovšetkým s blogmi 
a blogovaním, s wiki a Wikipédiou, s podcastingom, s tagovaním a tzv. sociálnym 
bookmarkingom. Tieto nástroje sú rôznorodé a každý z nich sa hodí na iný účel. Kým 
blogy sa ukazujú byť vhodnejšie na osobnú reflexiu o získaných vedomostiach, 
a následnú konfrontáciu toho, ako kto učebný materiál pochopil, vyuţitie wiki môţe 
zvýšiť kvalitu učenia sa prostredníctvom kolaboratívnych cvičení a výchovou 
k tímovej práci. Podcasting nachádza uplatnenie pri dištančnom vzdelávaní, ale aj 
pri tvorbe moderných doplňujúcich študijných materiálov. Sociálny bookmarking 
moţno zasa pouţiť pri manaţmente študijných zdrojov. 

Ako pri kaţdom novom nástroji, či metóde, aj v tomto prípade je potrebné 
postupovať s istou opatrnosťou. Nástroje webu 2.0 sa ukazujú ako vhodné na 
doplnenie výučby o zaujímavé úlohy a aktivity, ktoré majú potenciál zvýšiť 
motiváciu a záujem študentov o výučbu, čas kontaktu študentov s učivom, a celkovo 
zefektívniť výučbu, určite ale nemôţu tradičnejšie študijné metódy úplne nahradiť. 
Zapojenie týchto nových metód je potrebné prispôsobiť moţnostiam a schopnostiam 
konkrétnej študijnej skupiny; aj keď vo všeobecnosti platí, ţe dnešní študenti sú 
s digitálnymi technológiami mimoriadne dobre oboznámení. Neplatí to však 
univerzálne, pre kaţdého študenta, ani pre kaţdý nástroj rovnako. 

Povinnosť, či dobrovoľnosť aktivít, ktoré študenti vykonajú s nástrojmi webu 2.0, je 

 
 
Nástroje webu 2.0 
ponúkajú študentom nový 
spôsob vzdelávania nielen 
tým, ţe vytvárajú 
prostredie s komunitou 
rovnako zameraných ľudí, 
s ktorými môţu 
spolupracovať, ale aj tým, 
ţe kaţdému poskytujú 
moţnosť vytvárať si 
a organizovať svoje 
vlastné, podľa svojej 
potreby upravené, 
informačné zdroje. 
 
Dostupné internetové 
sluţby často vytvárajú 
komunikačné prostredia, 
ktoré sú otvorené 
a verejné: dovoľujú prístup 
komukoľvek. Pokiaľ chceme 
nástroj vyuţiť pri výučbe, 
takáto otvorenosť nám 
nemusí vyhovovať. 
Alternatívou sú uzavreté 
prostredia s prístupom 
chráneným prihlasovacím 
menom a heslom. Obe 
moţnosti majú svoje pre 
a proti, ktoré treba 
starostlivo zváţiť, a to 
najmä v školskom 
prostredí. 
Uzavretý prístup chráni 
komunitu študentov pred 
zásahmi zvonku 
a zabezpečuje isté 
súkromie, vytvára však 
prostredie, ktoré plne 
nevyuţíva celú silu týchto 
nástrojov a ochudobňuje 
komunitu o moţnosť 
konfrontovať svoje názory 
s názormi ľudí z prostredia 
mimo školy.  
Ak zvolíme otvorený 
prístup, môţeme mať pocit 
straty časti súkromia, ale 
na druhej strane vznikne 
moţnosť spolupracovať 
a diskutovať so širším 
publikom. Otvorený prístup 
môţe v konečnom dôsledku 
napomôcť vychovávať 
študentov k väčšej 
zodpovednosti, keďţe 
všetko, čo takto publikujú 
je verejné a prístupné 
komukoľvek. 
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potrebné zváţiť. V kaţdom prípade by sa však nejako mali podieľať na ich 
vyhodnotení. V opačnom prípade totiţ môţu mať študenti tendenciu takéto úlohy 
úplne ignorovať. Ţiaľ, na otázku, ako presne tieto aktivity vyhodnocovať 
v súčasnosti neexistuje jednoznačná odpoveď. Predovšetkým u kolaboratívnych úloh 
ide o obzvlášť ťaţký problém. Z povahy týchto nástrojov však vyplýva, ţe ak má 
interaktivita študentov s nimi byť naozaj osoţná, je potrebné pri vyhodnotení 
zohľadniť všetky nasledovné faktory: kvantitu a kvalitu odvedenej práce, pravidelné 
rozloţenie aktivity do určitého obdobia, ako aj interakciu s ostatnými kolegami 
podieľajúcimi sa na aktivite. 

Okrem toho, je potrebné zobrať na vedomie, ţe zapojenie nových metód vnesie do 
výučby nevyhnutne zmeny a niektoré nové problémy. V prípade nástrojov webu 2.0 
dochádza k formovaniu špecifickej učiacej sa komunity, v ktorej tradičné role 
študenta a učiteľa môžu byť posunuté. Učiteľ sa stáva vo väčšej miere členom 
učiacej sa komunity a jeho rola sa posúva od autoritatívnej do roly poradcu. Túto 
zmenu je potrebné si uvedomiť a akceptovať ju. Ďalej sa v takejto komunite 
zvyšuje závislosť jednotlivca na ostatných; keďţe veľká časť príspevku jednotlivca 
je postavená na interakcii s ostanými členmi komunity. Ak niektorý zo študentov do 
komunity neprispieva, vzniká nevýhoda pre ostatných. Závaţnosť tohto problému 
rastie s počtom študentov, ktorí sú ku komunite apatickí. Poškodení sú aktívnejší 
študenti, ktorí by aj chceli spolupracovať (napr. diskutovať), ale jednoducho nemajú 
s kým. V neposlednom rade je tieţ potrebné venovať pozornosť problému 
plagiátorstva a autorských práv. Mnohé úlohy smerujú k tvorivej publikačnej 
činnosti, a týkajú sa publikovania na webe. Povedomie o autorských právach 
v súvislosti s webom je, špeciálne v slovenskom kontexte, nízke, preto je potrebné 
študentov náleţite poučiť a dodrţiavanie autorských práv dôsledne vyţadovať. 

Blogy 

Blogy sú jednoducho aktualizovateľné webové stránky, ktoré ich tvorcovia pouţívajú 
na prezentovanie krátkych príspevkov vyjadrujúcich najmä ich osobné skúsenosti, 
postrehy, názory a pod. Väčšinou bývajú tematicky zamerané a jednotlivé príspevky 
sa venujú jednej, alebo len niekoľkým málo témam. Čitatelia majú moţnosť na 
prečítaný príspevok priamo pri ňom reagovať – napísať komentár. Toto prispieva 
k interakcii a spolupráci s ostatnými pouţívateľmi. Samotní autori vo svojich 
blogových príspevkoch často reagujú na príspevky iných autorov. Okrem toho 
blogové príspevky typicky obsahujú odkazy na ďalšie informačné zdroje, prípadne na 
iné blogy, ktoré autor číta, resp. ktoré sa venujú podobnej téme. Týmto sa vytvára 
moţnosť spájať idey a informačné zdroje a vzniká tak silný nástroj na kolaboratívne 
a konštruktivistické učenie sa.  

Využitie blogov pre učiteľa 

Učitelia najčastejšie pouţívajú blogy na organizovanie vyučovania a publikovanie 
postrehov k rôznym témam, ktoré vyučujú. Vo svojich príspevkoch nezriedka 
uvádzajú odkazy na stránky iných učiteľov s podobným zameraním, resp. na 
súvisiace materiály, či iné vzdelávacie stránky. V komentároch sa potom zasa 
objavujú reakcie od iných učiteľov o ich skúsenostiach, ich otázky k téme blogu, 
ďalšie linky relevantné k príspevku. V tomto zmysle blogy napomáhajú k budovaniu 
on-line komunity učiteľov, ktorí si medzi sebou môţu navzájom vymieňať 
skúsenosti a postrehy z vyučovania, vlastné materiály a odkazy na ďalšie zdroje. 
Blogovanie teda prispieva k skvalitneniu vyučovania, ako aj k celoţivotnému 
vzdelávaniu učiteľov. 

Blogy v škole 

Blogovanie prináša do vyučovania celú paletu nových moţností [21], [22], [23], [24], 
[25], ktoré dokazujú, ţe blogy môţu pomôcť pri rozširovaní aj prehlbovaní v škole 
získaných vedomostí. Študenti sa pri čítaní príspevkov svojich spoluţiakov, ale aj pri 
hľadaní zdrojov pre svoje príspevky, učia kriticky čítať, analyticky rozmýšľať 
a zrozumiteľnejšie vyjadrovať svoje myšlienky a názory. Taktieţ si v rámci prostredia 
blogu budujú kontakty s ďalšími študentmi, učiteľmi, prípadne inými odborníkmi, 

 

Diskutujte: 

Aké sú potenciálne výhody, 
moţnosti a problémy 
súvisiace s vyuţitím 
nástrojov Webu 2.0 pre 
učenie a učenie sa? 
 
Ako a v akej miere 
vyuţívajú mladí ľudia 
technológie Webu 2.0 mimo 
školy? Ako to moţno 
porovnať s ich 
skúsenosťami v škole? 
 
Aké sú podľa Vás problémy 
s bezpečnosťou, resp. 
ochranou detí v súvislosti 
s vyuţívaním nástrojov 
a sluţieb Webu 2.0 a ako 
ich moţno riešiť? 
 
Ako by ste vedeli vyuţiť 
tieto technológie vo 
vlastnom vyučovaní a aké 
prekáţky a problémy by sa 
mohli vyskytnúť? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inšpiráciu pre triedny blog 
portál nájdete napríklad na 
adrese 21classes.com 
 
 
 
Učiteľ uţ nemusí rôzne 
informácie o predmete 
často duplicitne podávať 
študentom, stačí ich 
zverejniť na blogu. Taktieţ 
sa redukuje moţnosť 
výhovoriek typu „Nevedel 

som, … ţe máme domácu 

úlohu“. 
 

 

http://21classes.com/
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ktorí sa môţu do diskusií na blogu tieţ zapojiť. 

Keďţe blogové príspevky spravidla nebývajú veľmi dlhé, ich obsah sa ľahšie 
rozoberie a rozdiskutuje, ako pri dlhších článkoch na rovnakú tému. Preto, ak sa 
blogy pouţijú na publikovanie príspevkov k témam preberaným v škole, môţu veľmi 
prispieť ku vzniku nových poznatkov u študentov. Okrem toho, identifikovanie, 
formulovanie a diskutovanie problémov na blogu vedie k formovaniu spoločného 
nazerania na veci a k sociálnej konštrukcii vedomostí. 

Ďalšie možnosti využitia blogov  

Blogové systémy moţno v škole vyuţiť aj ako triedne portály, on-line kartotéky pre 
študentské práce, e-portfóliá, triedny kolaboratívny priestor, či ako zaujímavú 
alternatívu pre školské webové stránky.  

Triedny portál. Umoţňuje učiteľovi zverejniť rôzne informácie o predmete, 
pravidlá, zadania domácich úloh, rôzne inštrukcie, prezentácie a iné materiály tak, 
aby ich nemusel často duplicitne podávať študentom. Jednoduchý a transparentný 
prístup k materiálom a informáciám o predmete dovoľuje napr. aj rodičom a vedeniu 
školy sledovať ako postupuje vyučovanie predmetu. Prostredníctvom komentárov 
zabezpečuje učiteľovi spätnú väzbu od študentov, či rodičov. 

On-line kartotéka, E-portfólio. V blogovom priestore moţno archivovať úlohy 
študentov. Keď sú všetky práce študenta uloţené na jednom mieste, môţe si sám 
ľahko sledovať svoj pokrok. Spomedzi prác, ktoré majú študenti uloţené na blogu si 
môţu vytvoriť portfólio tých, na ktoré chcú zvlášť upozorniť. O takých, ktoré 
reprezentujú ich najlepšiu prácu, môţu potom písať príspevky na svojom blogu.  

Kolaboratívny priestor. Jednou z najdôleţitejších čŕt blogu je, ţe prostredníctvom 
komentárov ku blogovým príspevkom ponúka priestor, v ktorom sa môţu študenti 
navzájom učiť jeden od druhého, ako aj od ostatných prispievateľov. Blogy sa tak 
stávajú kolaboratívnym priestorom, v ktorom sa kaţdý čitateľ môţe stať súčasne aj 
prispievateľom a spolutvorcom nových vedomostí. 

Wiki 

Wiki je technológia, ktorá umoţňuje spoločne vytvárať webové dokumenty 
a editovať text, ktorý uţ je publikovaný. Typická aplikácia wiki je webová stránka, 
ktorej obsah tvoria a podľa svojich potrieb ďalej upravujú priamo jej čitatelia. Jej 
fungovanie je zaloţené na princípe, ţe vedomosti skupiny sú väčšie, ako vedomosti 
jednotlivca, a ţe ju vytvára tá istá skupina, ktorá ju potom vyuţíva. Výhodou wiki sú 
mnohé podporné nástroje pre kolaboratívnu tvorbu ako história, sledovanie 
a porovnávanie zmien, návrat k predchádzajúcej verzii stránky, či sledovanie 
aktivity pouţívateľov. 

Wiki a učiteľ 

Učitelia môţu wiki uplatniť pri spoločnej tvorbe učiteľských stránok s materiálmi 
pre vyučovanie danej témy. Cieľom môţe byť napr. vytvoriť kniţnicu kreatívnych, 
zaujímavých a pútavých vyučovacích hodín.  

Ako využiť wiki v škole 

Wiki moţno pouţiť napr. pri príprave elektronických študijných materiálov 
a poznámok k vysvetľovanému učivu [23]. Učiteľ ich pripraví, študenti ich môţu 
ďalej upravovať a komentovať. Môţu prispievať obrázkami, odkazmi i svojimi 
úvahami na danú tému, môţu tu publikovať prezentácie, audio, video atď. Podľa 
uváţenia môţe učiteľ časť študentských úprav ponechať a vyuţiť ich pri výučbe 
v ďalších rokoch. Študenti takto pripravujú materiály nielen pre seba, ale aj pre 
budúcich študentov. Inou aplikáciou wiki v škole môţe byť napr. skupinová práca 
študentov na projekte, kde pomocou wiki pripravujú kniţnicu materiálov k danej 
téme [23].  

 
Keďţe blogové systémy 
uvádzajú pri jednotlivých 
príspevkoch aj čas 
publikovania, učiteľ má 
prehľad, či študenti 
odovzdali úlohy načas. 
“Zabudol som si doma zošit 
s úlohou…” uţ nie je tá 
správna výhovorka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-portfóliá môţu zahŕňať 
práce aj z viacerých rokov 
a z rôznych predmetov. 
Študent ich potom môţe 
pouţiť ako potvrdenie 
svojich vedomostí 
a zručností pri nástupe na 
ďalšiu školu, alebo do 
zamestnania. 
 
 
Výborným príkladom 
použitia wiki učiteľmi je 
dynamická komunita 
učiteľov matematiky, ktorí 
sa snaţia matematiku 
lepšie sprístupniť ľuďom. 
Na adrese planetmath.org 
kolaboratívne vytvárajú 
encyklopédiu matematiky 
Planeth Math obsahujúcu 
najrôznejšie matematické 
témy od základných aţ po 
rôzne zaujímavé témy, 
ktoré sa v škole 
nepreberajú. V tomto 
projekte má kaţdá poloţka 
svojho vlastníka, ktorý sa 
o ňu stará a pravidelne 
reviduje zmeny. 
 
Príklady študentských 
wiki-projektov: 

 prečítaných knihách 

 ţivotnom prostredí 

 obľúbenej hudbe 

 histórii školy  

 úlohách a zadaniach 
k nejakému predmetu 

 poznámky z hodiny 
 
Zaujímavú stránku so 
študentskými wiki-
projektmi nájdete na: 
schools.wikia.com/wiki/Mai
n_Page 

 

http://planetmath.org/
http://schools.wikia.com/wiki/Main_Page
http://schools.wikia.com/wiki/Main_Page
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Je dôleţité si uvedomiť silu tohto nástroja a posun rolí, ktorý prináša. Skúsenosti 
ukazujú, ţe čím viac voľnosti dostanú študenti pri dohadovaní sa o rozsahu a kvalite 
toho, čo tvoria, tým lepšie. Pri pouţívaní wiki sa učia nielen publikovať obsah, ale 
rozvíjajú a učia sa pouţívať rôzne typy kolaboratívnych zručností, napr. schopnosť 
dohodnúť sa s inými na korektnosti, zmysle a relevantnosti obsahu, ktorý spolu 
tvoria. Študenti sa učia od učiteľa, ale aj jeden druhého. Učiteľ sa stáva vo vyššej 
miere členom komunity a jeho vystupovanie v nej by nemalo byť príliš autoritatívne, 
pretoţe to zniţuje efektívnosť tohto nástroja. 

Od Wiki ku Wikipédii 

Snáď najznámejším príkladom wiki je on-line encyklopédia Wikipédia. Aj Wikipédia 
nachádza mnohé aplikácie v prostredí vzdelávania. Študenti ju môţu pouţiť ako 
štartovací zdroj pri vyhľadávaní informácií o nejakej preberanej téme, ale taktieţ 
ich moţno zapojiť do jej tvorby. S Wikipédiou je ale vo výučbe potrebné pracovať 
obozretne. Aj keď niektoré odborné štúdie potvrdili jej relevantnosť a presnosť, 
Wikipédia je úplne otvorená a tak pri je pouţívaní musíme byť rozváţni, overiť si 
príslušné zdroje, a nepouţívať ju ako jediný zdroj. Zadania pre študentov treba 
formulovať tak, aby Wikipédiu pochopili ako novú moţnosť spoločne tvoriť, ale 
uvedomili si aj spoluzodpovednosť za výsledok. Študentov je potrebné dôrazne 
poučiť o princípoch Wikipédie, nevyhnutnosti dodrţiavať jej pravidlá, ale tiež 
o autorských právach, aby sa predišlo vandalizmu z ich strany. Pouţívanie Wikipédie 
rozvíja dôleţité kompetencie, napr. kritické a analytické myslenie, zmysel pre 
zodpovednosť či zručnosť spolupracovať a dohodnúť sa v kolektíve spoluautorov.  

Sociálny bookmarking a tagovanie 

Sociálny bookmarking je webový nástroj, ktorý umoţňuje pouţívateľom 
zhromaţďovať a manažovať informačné zdroje vo forme URL záloţiek. Táto 
aktivita sa stáva sociálnou v momente, keď sa k funkcionalite pridá moţnosť 
komentovania a tagovania. Keď pouţívateľ pridá do svojho zoznamu záloţku, opíše 
informačný zdroj krátkym textom a niekoľkými tagmi (kľúčové slová). Tagy k záloţke 
môţu priraďovať aj ostatní pouţívatelia. Výsledkom je moţnosť prehľadávať záloţky 
prostredníctvom tagov, t.j. pristupovať k informáciám podľa témy. Komunitný aspekt 
je umocnený moţnosťou diskutovať o stránkach, na ktoré záloţky odkazujú, 
prípadne záloţky hodnotiť formou hlasovania. 

Príkladom zaujímavého vyuţitia tagovania pre deti v škole je detský programovací 
jazyk Robologo, ktorý jeho tvorcovia rozšírili o moţnosť tagovať príkazy [23]. Takto 
si deti môţu komentovať prostredie aj programovací jazyk svojimi vlastnými 
slovami, čo robí vyučovanie programovania omnoho efektívnejším. Najbeţnejším 
pouţitím tohto nástroja však je spoločné organizovanie študijných materiálov 
a rôznych informačných zdrojov k daným témam skupinou študentov, resp. učiteľov. 

Podcasting 

Podcasting je publikácia zvukových záznamov (prípadne videa) vo forme digitálnych 
audio súborov umiestnených na internete. Môţe ísť o záznamy relácií rádiostaníc, či 
textové príspevky prevedené do zvukového formátu. Sťahovanie nám môţe uľahčiť 
tzv. podcatcher, do ktorého stačí vloţiť adresy RSS kanálov a on sám zabezpečí 
sťahovanie a aktualizáciu súborov. 

Aj podcasting moţno vyuţiť vo vyučovaní, resp. pri učení sa [23]. Podcasty je napr. 
moţné stiahnuť do prenosného prehrávača a mať k nim prístup v ľubovoľnom čase 
a na ľubovoľnom mieste. Niektorým študentom môţe lepšie vyhovovať takýto spôsob 
učenia sa. Iná forma vyuţitia podcastingu vo vyučovaní je zapojenie študentov do 
spoločnej tvorby podcastov. Ich úlohou môţe byť napríklad vytvoriť krátke video 
s interview a umiestniť ho ako podcast na internet spolu s krátkou textovou 
anotáciou. Ukazuje sa, ţe kolaboratívna tvorba audio alebo video podcastov 
stimuluje schopnosť konceptualizácie, schopnosť individuálne i spoločne sa učiť 
a spoločne objavovať a vytvárať nové poznatky. 

S vandalizmom na wiki 
stránkach sú rôzne 
skúsenosti. Niektoré 
výskumy ukazujú [24], ţe 
keď študenti dostanú do 
rúk moţnosť spravovať 
spoločne vytvorené školské 
wiki stránky, prebudí to 
v nich aj pocit 
zodpovednosti, a trieda ako 
celok začne monitorovať 
a stráţiť obsah stránok 
a vykonávať úpravy 
a opravy, aby boli stránky 
korektné. Na druhej strane 
redaktori slovenskej 
Wikipédie neustále bojujú 
s vandalizmom študentov, 
ktorí svojvoľne prepisujú 
obsah stránok bez ohľadu 
na pravidlá a cieľ 
Wikipédie. 
 
 
 
 
 
Bookmarkingové stránky 
môţu byť rôzne zamerané. 
Niektoré podporujú skôr 
zábavné tagovanie, napr. 
Flickr, stránka na tagovanie 
fotiek; iné sú zamerané na 
váţnejšie tagovanie pre 
špecifickú skupinu 
pouţívateľov, napr. 
akademické stránky 
Connotea alebo CiteULike. 
 
Medzi najznámejšie stránky 
tohto druhu patrí napr. 
sluţba delicious.com, 
na Slovensku napr. 
vybrali.sme.sk, či 
pozrisi.sk. 
 
 
 
 
RSS kanál je formát na 
publikovanie obsahu 
webovej stránky na jednom 
mieste uceleným 
spôsobom. Vyuţíva sa 
predovšetkým u webových 
stránok, ktoré sú často 
aktualizované (on-line 
spravodajstvo, blogy, 
podcastové „vysielanie“). 
 
Medzi najznámejšie 
bezplatné softvéry na 
sťahovanie podcastov 
patria napríklad Winamp, 
Apple iTunes, Juice 
Receiver. 
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E-learning 
S e-learningom sa dnes stretávame v rôznych oblastiach vzdelávania. O e-learningu 
sa referuje na konferenciách, seminároch a workshopoch. Často sa však ukazuje, ţe 
rôzni odborníci chápu tento pojem odlišne. Je to spôsobené tým, ţe viacero oblastí 
súvisiacich s digitálnymi technológiami nemá jednoznačne definované pojmy, ako je 
to napríklad v matematike či fyzike. Jedným z dôvodov je to, ţe oblasť digitálnych 
technológií sa neustále vyvíja a mení, a tak sa často významy niektorých pojmov 
prispôsobujú dobe. Tak je to aj s pojmom e-learning. Na jednej strane sa e-learning 
chápe ako vzdelávanie s vyuţitím digitálnych technológií, na druhej strane sa často 
stotoţňuje s on-line vzdelávaním, prípadne dištančným vzdelávaním.  

Čo je e-learning 

V tomto materiáli budeme pouţívať definíciu Európskej únie:  

E-learning chápeme ako pouţívanie nových multimediálnych technológií 
a internetu s cieľom zlepšiť kvalitu učenia sa tým, ţe uľahčíme prístup 
k rôznym zdrojom a sluţbám a umoţníme vzdialené výmeny informácií 

a kolaboratívne učenie sa. [14]  

E-learning nie je iba ďalší nástroj, ktorý máme k dispozícii. E-learning pretvára 
vzdelávanie spôsobmi, ktoré v žiadnom prípade nemenia iba efektívnosť 
sprostredkovania informácií či mieru zábavy pri tradičnom vzdelávaní. Mení 
spôsob, akým zažívame a vnímane proces učenia a učenia sa. [15]. 

Potenciál e-learningu zmeniť poznávací proces a priniesť doň nové hodnoty 
nevyplýva z nových moţností prístupu k informáciám. Čo si e-learning vyţaduje 
a ponúka, sú nové spôsoby ako spracovávať, interpretovať a obnovovať informácie. 
Súčasné prístupy pasívneho prenosu informácií vo vyššom vzdelávaní ostro 
kontrastujú s interaktívnym a konštruktívnym potenciálom e-learningu. 

Metódy organizácie vzdelávania a miera využívania  
e-learningu 

Prezenčné vzdelávanie 

Uvaţujeme len o prezenčnom vzdelávaní s elektronickou podporou – je to 
najjednoduchšie vyuţitie elektronických médií, ako napríklad zverejňovanie 
dokumentov na internete alebo v LMS, vyuţívanie prezentačného softvéru atď. 
Dominantné je učenie tvárou v tvár. Prezenčné vzdelávanie predstavuje sústredenie 
študujúceho a tútora na jedno miesto.  

V prezenčnom vzdelávaní môţeme vyuţívať všetky elektronické študijné 
materiály/zdroje ako aj v dištančnej forme (pozri ďalej). Okrem elektronických 
zdrojov je k dispozícii učiteľ/tútor, ktorý môţe okamţite vysvetliť a doplniť študijné 
zdroje. 

Kombinované vzdelávanie 

Tvorí kombináciu vyuţívania digitálnych technológií spolu s tradičným učením sa 
tvárou v tvár. Vyuţíva prvky prezenčnej aj dištančnej metódy vzdelávania. 
V súčasnosti je asi najviac vyuţívané. Dôvodom je najmä skutočnosť, ţe nie je 
dostatok študijných zdrojov pre e-learning, ale na druhej strane je potrebné zmeniť 
doterajšie metódy organizácie vzdelávania. 

Dištančné vzdelávanie 

Dištančné vzdelávanie chápeme ako spôsob vzdelávania sa, kde študujúci a tútor sú 
trvalo, alebo väčšinu vzdelávacieho času, fyzicky či geograficky vzdialení. 

 
 
Učitelia našich základných 
a stredných škôl poznajú 
pojem e-learning, ale vyše 
60% z nich ho chápe iba 
čiastočne správne. 
Skúsenosti s e-learningom 
malo vyše 90% učiteľov. 
Skúsenosti s on-line 
learningom malo vyše 40% 
učiteľov, ale len 22% 
učiteľov základných 
a stredných škôl chápe 
tento pojem viac-menej 
správne (podľa [17]). 
 
 
V súvislosti s vyuţitím 
digitálnych technológií vo 
vzdelávaní boli v minulosti 
pouţívané aj pojmy:  

 CAL (Computer 
Assisted Learning) - 
Učenie sa s podporou 
počítača 

 CBT (Computer-based 
Training) - Školenie 
pomocou počítača 

 WBL (Web-based 
Learning) - Učenie sa 
pomocou webu 

 WBT (Web-based 
Training) - Školenie 
pomocou webu 

 
Nech je však označenie 
akékoľvek, vţdy sa jedná 
o podporu vzdelávania 
prostredníctvom digitálnych 
technológií. V tomto 
materiáli budeme pouţívať 
pojem e-learning. 
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Asi najdôleţitejší rozdiel medzi dištančným vzdelávaním a e-learningom je ten, ţe 
kým dištančné vzdelávanie hovorí o vzdialenosti, e-learning hovorí o miere 
využívania digitálnych technológií v niektorej forme vzdelávania. V minulosti bolo 
dištančné vzdelávanie realizované prostredníctvom poštovej sluţby, v súčasnosti je 
väčšinou realizované cez e-learning. 

Nové paradigmy učiteľa a študenta 

Ak chceme vytvoriť nový model vzdelávania podľa vyššie uvedených skutočností, 
nájdeme minimálne tri dôvody, prečo nemoţno vytvoriť nový model vzdelávania bez 
elektronickej podpory – e-learningu:  

1. Študenti sa majú učiť tým, ţe robia. Určite je moţné vytvoriť „learning by 
doing“ aj bez elektronickej podpory. Ale učiť sa tým, ţe robíme, vyţaduje 
určité vedomosti, ktoré študent musí niekde získať. A práve elektronicky 
spracované študijné materiály v multimediálnej forme by mali byť to, čo 
študent zvládne aj bez veľkej pomoci učiteľa. Učiteľ mu ich vyberie, 
sprístupní cez LMS a cez „learning by doing“, ktorý môţe byť aj prezenčnou 
formou, pomáha mu ich ďalej premeniť na znalosti a zručnosti. Úloha učiteľa 
ako sprostredkovateľa informácií je nahradená elektronickou podporou, 
učiteľ ale naďalej zostáva ako interpretátor znalostí.  

2. Študenti sa učia v tímoch a navzájom. Určite aj dnes existuje vyučovanie 
v tímoch. Sú to viac menej ojedinelé prípady, a ak komunikácia medzi členmi 
tímu nemá elektronickú podporu, tak sa doba riešenia veľmi predlţuje 
a spoločná práca je obmedzená na určitý počet spoločných hodín vo 
vyučovacom rozvrhu. Tímová práca bez práce nad spoločným dokumentom 
a rôznych foriem elektronickej komunikácie je dnes v pracovných tímoch 
nepredstaviteľná a vzdelávací systém by mal k tomu tieţ vychovávať.  

3. Všetci majú celý ţivot prístup k produktívnym príleţitostiam učiť sa. Táto 
poţiadavka sa dnes neplní a na štúdium prijímame len určitý počet študentov. 
Študenti, ktorí nespĺňajú podmienky prijímacieho konania alebo niekedy len 
kvôli veľkému počtu uchádzačov, sú diskriminovaní a nie je im umoţnené 
študovať. A ak k tomu prichádza potreba celoţivotného vzdelávania pre prax, 
tak kapacitné moţnosti vzdelávacích inštitúcií so súčasným modelom 
vzdelávania to určite nemôţu zvládnuť tradičným prezenčným vyučovaním. 
Dištančné vzdelávanie prostredníctvom e-learningu, alebo kombinované 
vzdelávanie, je nástrojom na splnenie tejto poţiadavky. 

Infraštruktúra pre e-learning 

E-learning vyţaduje podporu digitálnych technológií tak, aby umoţňovala vzdialeným 
partnerom vyučovacieho procesu také vzájomné prepojenie, ţe vzniká priestorovo 
nezávislá učebňa. Technické riešenie e-learningu je principiálne zaloţené na 
riadiacom systéme, študijných materiáloch, elektronickej komunikácii, osobnom 
kontakte a testovacom systéme. Technika tu slúţi ako nástroj vyučovacieho procesu.  

Infraštruktúra vyţaduje počítačové vybavenie učební, pripojenie k internetu 
a vyuţívanie jeho sluţieb – e-mail, chat, fórum, blogy,..., aplikačný softvér, ktorým 
sú dnes najčastejšie Learning management systémy - LMS, autorské systémy na 
tvorbu elektronických zdrojov,...). 

Nemoţno nespomenúť finančné nároky na infraštruktúru a aj technické nedostatky 
existujúcich pripojení ku komunikačnej sieti, ktoré sa prejavujú nízkou rýchlosťou 
prenosu, nedostatočným zabezpečením informácií a podobne.  

Avšak riešenie technických a finančných problémov je menej náročné, ako sú 
problémy nového vzdelávania. Nemali by nás odradiť od zmien, ktoré treba 
postupne uskutočňovať, a ktorých implementácia je podstatne ťaţšia, pretoţe 
vyţaduje zmeny paradigiem myslenia.  

Pri on-line vzdelávaní je 
primárnym komunikačným 
a prezentačným 
prostriedkom internet, 
pričom aspoň 80% obsahu 
vzdelávania sa dostáva 
k študujúcemu cez 
internet. Osobné stretnutia 
zvyčajne nebývajú súčasťou 
kurzu. 
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Uskutočnenie zmien vo vzdelávaní 

Najmä v školách sa digitálne technológie doteraz snaţia o automatizáciu 
existujúceho vyučovacieho procesu. A práve to nie je celkom správny prístup 
z pohľadu systémového riešenia zmien vo vzdelávaní. Nové technológie nie sú určené 
k tomu, aby len pomáhali zľahčiť, zautomatizovať a zlacniť to, čo učitelia uţ robia. 
Musia pomôcť pri zásadnej zmene doterajšieho vzdelávacieho procesu. Takáto 
zmena má na digitálne technológie dve poţiadavky: a) moţnosť vytvorenia 
motivujúceho prostredia a b) dostupnosť k informáciám.  

Splnenie obidvoch poţiadaviek umoţní záujemcom o vzdelanie dostupné informácie 
premeniť na znalosti. Vytvorenie dostupných informácií a vytvorenie motivujúceho 
prostredia je úloha všetkých vzdelávacích pracovníkov, nielen učiteľov. Vlastnú 
premenu musí však uskutočniť študent vlastnou prácou. 

Ako urobiť kvalitný e-learning 

Aj keď nie je odporúčaná ţiadna štandardizovaná metodika na vyuţívanie e-
learningu, učitelia ho implementujú podľa svojich vlastných predstáv a moţností. 
Napriek tomu sme sa snaţili, aj vďaka niekoľkoročným skúsenostiam s e-learningom, 
zhrnúť základný postup jeho implementovania do nasledovných bodov: 

 Základom úspechu je pozitívny prístup realizátorov. 

 Vybudovať potrebnú informačno-komunikačnú infraštruktúru (počítače, 
pripojenie k internetu, aplikačný softvér/LMS, autorské systémy na tvorbu 
elektronických zdrojov,..). 

 Spracovať študijné zdroje (okrem elektronických učebníc aj interaktívne 
cvičenia a tréningové zadania). 

 Zostaviť súbor otázok/úloh, ktoré je moţné zodpovedať/vyriešiť. 

 Rozdeliť kurz do viacerých tém a manaţovať ich prostredníctvom LMS (ak sa 
bude vyuţívať). 

 Vyuţiť moţnosť diskusných fór a chatu pre vysvetlenie nejasností 
a problematických oblastí. 

Hodnotenie e-learningu 

Pri práci s e-learningovými kurzami nás zaujíma hlavne to, čo a v akej kvalite sa 
naučili jeho pouţívatelia. Podľa [15] je v kurze vhodné pouţívať rozmanité metódy 
hodnotenia. Môţeme tak minimalizovať chybu hodnotenia, napríklad vtedy, ak by 
sme jednej aktivite priradili priveľký význam. Rozmanitosť hodnotenia by sa mala 
premietnuť:  

 do formy hodnotených zadaní, akými sú napríklad kvízy, úlohy s krátkou 
odpoveďou, úlohy s dlhšie formulovanou odpoveďou, úlohy s vopred 
stanoveným termínom; 

 do rôznej úrovne spolupráce, od zadaní vyţadujúcich individuálnu prácu aţ 
po prácu vo dvojici alebo v skupine; 

 do roly hodnotiaceho, od hodnotenia samého seba cez hodnotenie 
spoluţiakom a hodnotenie učiteľom, aţ po zvaţovanie praktických aspektov 
hodnotenia; od hodnotenia porozumenia teoretických aspektov po 
hodnotenie praktického aplikovania nových vedomostí. 

Témy, nad ktorými sa treba zamyslieť v súvislosti  
s e-learningom 

Je e-learning pre učiteľov pomocou, alebo skôr príťažou? Z rôznych prieskumov 
vyplýva, ţe e-learning sa učiteľom zatiaľ javí skôr ako príťaţ. Preto sa domnievame, 
ţe sa musí zmeniť vysokoškolská príprava budúcich učiteľov, a tieţ ďalšie 
vzdelávanie učiteľov, aby sa na vlastnej skúsenosti presvedčili, ţe e-learning môţe 
byť uľahčením a prínosom pre ich prácu i ďalšie vlastné učenie sa. 
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E-learning mení aj úlohu učiteľa. Učiteľ ako partner vo vzdelávaní hrá kľúčovú rolu 
v procese učenia sa s vyuţitím e-learningu. Vyučujúci (tútor, asistent) je vţdy 
prítomná a ústredná postava, riadiaca a sledujúca proces učenia sa, ktorý dáva 
tomuto procesu štruktúru, formu a hodnotenie. 

Problémom (nielen) pri on-line kurzoch (alebo on-line aktivitách) je podvádzanie 
a plagiátorstvo. Niekedy je ťaţké zistiť, či študenti opisujú alebo spolupracujú. 
Predchádzať podobným problémom sa dá len zmenou pedagogiky – napr. 
vytváraním zadaní, ktoré vyžadujú originálnu, vlastnú, problémovo orientovanú, 
výskumnú a experimentálnu prácu študenta, alebo naopak vyžadujú tímovú prácu, 
pozri [16]. Práve takýto spôsob práce a posun foriem učenia sa a spolupráce 
študentov korešponduje s prechodom z platformy inštruktivizmu na platformu 
konštruktivizmu a konštrukcionizmu. Vytvárať takéto zadania je – pochopiteľne – 
pre tútora veľmi náročné. 

Podobne ako učitelia, aj študenti sú súčasťou celoţivotného vzdelávania, napriek 
tomu, ţe ho často spájame iba s dospelými. Vyuţívanie nových moţností 
a technológií pri celoţivotnom vzdelávaní zvyšuje nároky aj na ich digitálnu 
gramotnosť. Dnes môţeme povedať, ţe e-learning od študenta vyţaduje:  

 viac sebadisciplíny,  

 lepšie organizovanie času,  

 viac zodpovednosti za vlastné vzdelávanie, 

 schopnosť pracovať v tíme, obhajovať svoje názory a akceptovať názory 
iných, 

 schopnosť diskutovať o rôznych názoroch. 

Zmena vzdelávania 

Základnou otázkou môţe byť, či je potrebné meniť súčasný model vzdelávania. Tu 
by sa moţno ţiadalo pripomenúť Komenského (1592 – 1670): 

„Jde o věčnou otázku pedagogiky, otázku vyváţenosti obsahu a formy výuky, 
jde o to, aby byl ... nalezen spůsob podle něhoţ by ti kdo učí učili méně, ti 

však, kteří se učí naučili se více,...“ 

Zadanie Vyskúšajte si rôzne kurzy (Kombinatorika, e-Ekonómia,...) 
a diskutujte s ostatnými o týchto kurzoch. 

Čo sme sa naučili v tomto module 

Naučili sme sa ako vytvárať jednoduché programy pre robotický model 
v programovacom prostredí aj priamo v programovateľnej kocke. Dozvedeli 
sme sa o moţnostiach uplatnenia robotiky pri práci s deťmi. 

Dokáţeme vhodne vyuţiť myšlienkové mapy a interaktívne tabule 
v poznávacom procese.  

Rozumieme pojmom e-learning, kombinované vzdelávanie, dištančné 
vzdelávanie, on-line vzdelávanie a poznáme vzťahy medzi nimi. Vieme 
posúdiť moţnosti vyuţívania e-learningu v rôznych metódach organizácie 
vzdelávania a vhodnosť ich pouţitia.  

Vieme aké zdravotné postihnutie môţe byť bariérou pre prístup 
k informáciám, poznáme asistenčné technológie pre ţiakov s rôznymi 
zdravotnými postihnutiami, vieme v rámci predmetu informatika začleniť 
vhodné aktivity, ktoré prispejú k integrácii zdravotne postihnutých ţiakov do 
kolektívu. Získali sme základné informácie o tvorbe študijných materiálov 
prístupných pre všetkých ţiakov. 

Naučili sme sa čo je to videokonferencia, ako ju môţeme realizovať, čo k nej 

potrebujeme a najmä ako ju môţeme vyuţiť vo vzdelávacom procese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamyslime sa nad tým, či 
práve teraz nenastal ten 
správny čas na 
uskutočnenie tejto 
myšlienky. A jej 
uskutočnenie je na nás, 
učiteľoch. Vedie k tomu aj 
citát z Bienale reportu 
Európskej organizácie pre 
vzdelávanie inţinierov - 
SEFI „Another element is 
recognizing and addressing 
the fact that professors 
need to learn one of the 
basic dimensions of their 
job: how to teach in ways 
that students learn.“ Voľne 
preloţené: Poďme sa 
spoločne učiť, ako rozšíriť 
našu prácu o ďalšiu 
dimenziu, ktorou je: Ako 
učiť spôsobom, ktorým sa 
študenti učia? 
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Naučili sme sa orientovať v rôznych sluţbách a nástrojoch webu 2.0, o ich 
sociálnej povahe a moţnostiach ich vyuţitia ako podporného nástroja 

vyučovacieho procesu.  

Preverenie výstupných vedomostí 

Preverovanie vedomostí bude prebiehať priebeţne. Účastníci budú riešiť úlohy, budú 
sa podieľať na spoločných aktivitách, a tieţ sa budú zapájať do diskusií. 
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