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Abstract 

Nowadays, didactic technology is also a common teacher's tool. But it 

is up to the teacher's skills how to use it. This paper focuses on exploring 

the use of ICT in primary education, with a focus on finding out how it 

is used in different subjects. Given the findings, we specifically focus 

on the subject of Slovak language and literature, where ICT is most 

frequently used. 
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Úvod 

V súčasnosti sa vzdelávanie v našich školách teší veľkej podpore 

informačných a komunikačných technológií (IKT). Ide o technické prostriedky, 

ktoré zasahujú do fungovania všetkých oblastí škôl od ich riadenia až po 

samotnú výučbu jednotlivých predmetov. Príspevok predstavuje čiastočné 

výsledky výskumu realizovaného v rámci projektu VEGA 1/0748/20 Diagnos-

tikovanie digitálnej gramotnosti učiteľov primárneho vzdelávania v kontexte 

pregraduálnej prípravy a edukačnej reality.  

Využitie IKT vo vzdelávaní 

Termínom informačné a komunikačné technológie označujeme tie 

technológie, ktoré sú podľa autora J. Zouneka (2006, s. 12-13) „založené 

na počítačoch a na moderných telekomunikačných službách umožňujúcich 

používateľom sprístupňovať informácie a pracovať s nimi v digitálnej (elektro-

nickej) podobe.“ Podľa viacerých autorov zaoberajúcich sa uvedenou proble-

matikou sem môžeme zaraďovať didaktické programy na rôznych typoch 

nosičov, ktoré sú kvalitným a významným nástrojom na zefektívnenie 

edukačného procesu. Treba však upozorniť na skutočnosť, že nemôžu byť, 

a ani nie sú úplnou náhradou za učiteľa. Ide o nástroj, ktorý dopĺňa a niekedy 
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nahrádza práve tie vyučovacie metódy, ktoré sú v dnešnom školstve menej 

efektívne. Prístup k informačným a komunikačným technológiám umožňuje 

učiteľom skvalitniť spôsob vyučovania a zvýšiť záujem žiakov o štúdium 

jednotlivých predmetov. Viacerí autori v posledných rokoch upozorňujú na 

skutočnosť, že je potrebné predovšetkým zlepšiť prípravu učiteľov v oblasti 

informačných a komunikačných technológií, pretože pri ich nesprávnom 

používaní môže dochádzať ku kontraproduktívnym efektom na celý didaktický 

proces. 

Informačné a komunikačné technológie v edukačnom procese by mali 

podľa autorky M. Karasovej (2012) spĺňať: motivačnú, aktivizujúcu, bádateľsko- 

-tvorivú, hodnotiacu, inštrukčnú a výchovnú funkciu. Používanie IKT v edukač-

nom procese na primárnom stupni vzdelávania prispieva predovšetkým 

k vyššej produktivite a atraktívnosti učenia sa žiaka mladšieho školského 

veku. Spôsobuje tiež prenikanie nových foriem práce, ktoré zlepšujú jeho 

funkčnosť aj preto, že žiak má počas edukácie možnosť pracovať vlastným 

tempom. Mnohé využívané počítačové programy odbúravajú nezáživnú 

a netvorivú prácu, pripúšťajú omyly a pokusy žiakov, ktorí považujú takéto 

prostredie za slobodné. Žiak môže prostredníctvom IKT interaktívnym spôsobom 

spracovávať a prezentovať informácie, komunikovať s inými ľuďmi, vyhľadávať 

a porovnávať informácie získané z rôznych zdrojov a rôznymi spôsobmi 

prezentovať svoju prácu. IKT tiež prispieva aj k rozvoju myšlienkových 

a tvorivých aktivít žiakov. 

Môžeme teda tvrdiť, že IKT vytvárajú bohaté, bezpečné a flexibilné 

prostredie pre učenie sa. Pri budovaní pozitívnych postojov žiakov k IKT je 

dôležitá snaha a záujem učiteľa využívať ich. Tiež je dôležité a potrebné, aby 

si učiteľ vhodne a dobre pripravil témy a úlohy, ktoré pre žiakov prinesú 

zážitok zvyšujúci ich motiváciu v procese učenia. 

Metodológia a výsledky výskumu 

V príspevku prinášame čiastočné zistenia z výskumu, zo zberu dát 

z prvej etapy. Výskum bol orientovaný na zisťovanie úrovne digitálnej 

gramotnosti učiteľov a budúcich učiteľov primárneho vzdelávania so zame-

raním na sebahodnotenie a testovanie základných zručností v oblastiach 

merateľnosti digitálnej gramotnosti (práca s hardvérom, práca so softvérom, 

hodnotenie informácií a komunikácia) Základnými výskumnými nástrojmi bol 

dotazník, pozorovanie vyučovacieho procesu a interview. V príspevku prezen-

tujeme čiastočné výsledky z dotazníka. Výberový súbor predstavovalo 104 

respondentov. Príspevok zhodnocuje praktické využitie IKT počas vyučovania 

učiteľmi, čo predstavuje zo základného výberového súboru 54 učiteľov, 

ostatní respondenti sú študenti. Využívali sme štatistické testy normality 

a okrem iných aj testy závislosti chi-kvadrat. 
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Chceli sme zistiť, ako často využívajú učitelia IKT počas vyučovania, 

aby sme určili približnú frekvenciu. Z daného grafu (Graf 1) vyplýva, že 

prevláda denné používanie IKT, nie však na každej hodine, čo je v zhode 

s výsledkami pozorovania. 

 

Graf 1: Frekvencia využívania IKT učiteľmi na 1. stupni ZŠ 

 
 

Na uvedenej vzorke respondentov sme zistili, že sledované znaky vek 

a počet rokov praxe nezávisia od frekvencie využívania IKT. Na zvolenej 

hladine Alfa 0,05 nebola zistená závislosť (v prípade veku respondentov 

p=0,179 a pri počte rokov praxe p=00877).  

Chceli sme tiež vedieť, v akom predmete najčastejšie prevláda 

využívanie IKT. V položke sme využili škálovanie, kde 1 predstavuje, že daná 

možnosť vôbec neplatí o respondentovi a 5, že daná možnosť veľmi platí 

o respondentovi v zmysle využívania IKT v konkrétnom predmete. Respondenti 

mali možnosť uviesť aj 66, čo predstavuje nerozumiem, čo tým myslíte a 99, 

nechcem odpovedať. Na základe zistení z dotazníka, čo je zrejmé z tabuľky 

(Tabuľka 1) môžeme konštatovať, že aj keď prevláda časté využívanie 

v takmer každom predmete, ak vyhodnotíme škálu pomocou priemeru, najviac 

sa IKT využíva v predmete slovenský jazyk a literatúra (priemer 4,26). 

Nepatrné rozdiely boli tiež v predmetoch matematika (4,24) a vlastiveda (4,2). 

Nasledovali predmety prvouka, prírodoveda a hudobná výchova, ktorých 

priemer bol približne 3,9. Až potom nasleduje informatika (3,78) a najnižší 

priemer dosiahol cudzí jazyk (2,74) a pracovné vyučovanie (2,61).  
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Tabuľka 1: Využívanie IKT v jednotlivých predmetoch 

  5 4 3 2 1 99 66 

SLOVENSKÝ JAZYK 50,0% 33,3% 11,1% 3,7% 1,9% 0,0% 0,0% 

MATEMATIKA 48,1% 38,9% 3,7% 7,4% 1,9% 0,0% 0,0% 

CUDZÍ JAZYK 35,2% 9,3% 5,6% 5,6% 33,3% 11,1% 0,0% 

PRVOUKA 46,3% 31,5% 7,4% 1,9% 11,1% 0,0% 1,9% 

PRÍRODOVEDA 42,6% 38,9% 3,7% 0,0% 9,3% 3,7% 1,9% 

VLASTIVEDA 46,3% 31,5% 7,4% 0,0% 9,3% 3,7% 1,9% 

INFORMATIKA 57,4% 13,0% 7,4% 0,0% 16,7% 3,7% 1,9% 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 16,7% 22,2% 9,3% 18,5% 24,1% 9,3% 0,0% 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 35,2% 42,6% 11,1% 1,9% 5,6% 1,9% 1,9% 

 

Je zarážajúce, že informatika získala nižší priemer ako ostatné 

predmety, pretože tam je predpoklad, že sa s didaktickou technikou pracuje na 

každej vyučovacej hodine. Napriek tomu z pozorovaní vyučovacieho procesu 

je zrejmé, že práve na hodinách informtaiky sa využíva IKT ako 

samozrejmosť, ostatné predmety potvrdzujú zistenia z dotazníka. Aj na 

základe pozorovaní môžeme konštatovať, že sa IKT využíva najmä na 

predmetoch ako je slovenský jazyk, matematika, vlastiveda, prvouka 

a prírodoveda. Napriek tomu, že v predmete slovenský jazyk je najvyšší 

priemer využívania IKT, na hodinách čítania sme počas pozorovania zistili, že 

sa nevyužíva takmer vôbec. 

Na základe pozorovania sme zistili, že prevláda spôsob využitia 

didaktickej techniky prostredníctvom zobrazovania online učebníc, respektíve 

pracovných zošitov. Nevyužíva sa však naplno potenciál interaktívnej tabule 

tak, ako by sme očakávali. Vzhľadom na túto skutočnosť chceme v nasledujúcej 

podkapitole príspevku ukázať, ako by bolo možné využívať viac potenciál 

interaktívnej tabule, aby to nebolo len pasívne premietanie učebníc. 

Implementácia informačných a komunikačných technológii v predmete 

slovenský jazyk a literatúra 

Využívanie IKT v edukačnom procese má veľký význam pri výučbe 

slovenského jazyka a literatúry aj pre žiakov so špecifickými vývinovými 

poruchami učenia. 

Špecifické vývinové poruchy učenia môžu postihovať žiakov s priemer-

nou alebo nadpriemernou inteligenciou. Prejavujú sa typickým oneskorením 

v oblastiach učenia. K najznámejším vývinovým poruchám učenia patrí 

dyslexia – porucha čítania, dysgrafia – porucha písania, dysortografia – 

porucha pravopisných schopností a dyskalkúlia – porucha matematických 

schopností. Ich vznik je zapríčinený predovšetkým genetickými faktormi. 
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Žiak s vývinovou poruchou učenia môže mať problémy v sociálnej aj 

emocionálnej oblasti. Aj tomuto žiakovi môžu jeho postihnutie pri vzdelávaní 

eliminovať výučbové počítačové programy. Takýto žiak môže využívať počítač 

aj pri písaní domácich úloh, čo je potrebné hlavne pri dysgrafii a dysortografii. 

Najznámejší edukačných softvér pre žiakov základných škôl so špeci-

fickými vývinovými poruchami je softvér od firmy Terasoft a Stiefel, ktorý 

poznáme pod názvom Škola hrou, skladajúci sa z nasledujúcich častí: 

 Farby a tvary 

 Analýza a syntéza slov 

 Rozlišovanie tvarov podobných písmen 

 Precvičovanie gramatického učiva 

 

Medzi základné didaktické materiály, ktoré využívajú učitelia 

primárneho vzdelávania patria i pracovné listy on-line. Pracovné listy sú 

zamerané na dopĺňanie chýbajúceho písmena resp. slabiky. Časť pracovných 

listov rieši korekciu problémov žiakov v diferenciácii krátkej a dlhej samohlásky 

a tvarov podobných písmen. To potvrdzujú aj zistenia z našich pozorovaní, 

pričom prevládal spôsob doplňovania fixou do zobrazeného cvičenia cez 

dataprojektor, pričom pracovné listy sú určené na ich vypĺňanie priamo 

v počítači. Dá sa však s nimi pracovať aj na interaktívnej tabuli. 

Na nácvik techniky čítania dyslektikou môže učiteľ využívať Program 

Detský kútik 3, ktorý obsahuje „Knihu plnú písmeniek“ na precvičovanie 

rôznych písmen. Program je tiež určený na rozvíjanie fonologického 

uvedomovania tvorením a doplňovaním neúplných viet. 

Na precvičovanie všetkých tvarov písmen a sluchové rozlišovanie 

zvukov hlások sú vhodné pexesá, napr. „Pexeso pre celú rodinu“. 

Pre reedukáciu vývinových porúch učenia sú určené Programy pre 

reedukáciu dyslexie, medzi ktoré patria programy: DYSCOM a DYSLEKTIK. 

Ide o programy na precvičovanie pravo-ľavej orientácie, diferenciácie, skladanie 

obrazcov z rôznych polohovaných častí, zrakové rozlišovanie tvarovo podobných 

samohlások a písanie –i –y po hláskach „d, t“. 

V súčasnosti môže učiteľ pri práci so žiakmi využívať online program 

ImO, ktorý pomáha žiakom učiť sa rýchlejšie a ľahšie. Cieľom programu je 

ľahšie a rýchlejšie sa učiť. Žiaci v ňom získavajú návyky pre samostatné 

a efektívne učenie a počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu. Výrazne 

sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti ale aj v komunikácii a kreativite. 

Aplikácia IKT má pre žiakov so zdravotným znevýhodnením veľké 

opodstatnenie. Počítač a iné multimediálne technológie je motivujúcim ale aj 

rehabilitačným prvkom. Pri práci s uvedenou technikou sa u uvedených žiakoch 

nenásilným spôsobom zdokonaľuje predovšetkým vizuálno-motorická koor-

dinácia. Počítačové programy napomáhajú rozvoju kognitívnych funkcií, 

zúčastňujúcich sa na vývine reči, pamäti, pozornosti, myslenia a schopnosti 

komunikovať. 
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Diskusia 

Uvedené programy sa dajú využívať aj priamo na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry. Môžu s nimi pracovať aj intaktní žiaci. Napriek 

tomu, že z našich zistení z pozorovania prevláda pasívne premietanie cvičení 

z učebníc, sú učitelia, ktorí využívajú online programy, ako napríklad Wordwall 

a Wordart, ktoré využívali na tvorbu jednoduchých interaktívnych cvičení. 

Najčastejšie s nimi pracovali pri precvičovaní vybraných slov.  

Záver 

Výsledky nášho výskumu ukazujú, že využívanie IKT môžu podporiť 

vzdelávanie a sú tiež užitočné aj v rozvíjaní kritického myslenia žiakov 

mladšieho školského veku. Aj preto je dôležité, aby učiteľ využíval možnosti 

práce takým spôsobom, ktorý nebude pre žiakov pasívny ale bude podporovať 

ich kreativitu a aktívnu prácu na vyučovacích hodinách. V súčasnej škole 

je teda úlohou moderného učiteľa zabezpečiť žiakom možnosť rozvíjať 

a prehlbovať ich celistvý rozvoj osobnosti. Takýto rozvoj osobnosti by preto 

nemal byť záležitosťou iba jedného predmetu, ale je potrebné ju rozvíjať 

prostredníctvom všetkých predmetov primárneho vzdelávania. 
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