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Úvod 

Metodická príručka sa priamo viaže na stáž, ktorá sa venuje téme digitálnych technológii pre školu 

v kontexte výtvarnej výchovy. 

Digitálne technológie, ako moderná forma informačno-komunikačných technológií nás 

sprevádzajú, bez ohľadu na našu vôľu. Stali sa súčasťou každodenného života jednotlivca,  firmy aj 

školy. Tvoria svet okolo nás, stali sa neoddeliteľnou súčasťou moderného človeka v informačnej 

spoločnosti. V organizácii, a aj v základnej škole sú okrem iného významným prostriedkom na 

prijímanie, odovzdávanie, vyhľadávanie, triedenie a uchovávanie informácií každého druhu. 

Predstavujú súčasť komunikácie a zdieľania informácií nevyhnutných na prežitie v sociálnych väzbách 

a rýchlo meniacom sa prostredí. 

Učiteľ výtvarnej výchovy v rámci svojich profesionálnych kompetencií má aj kompetenciu 

odbornú. Odborná (výtvarná) kompetencia vo svojom obsahu má aj prácu s digitálnymi technológiami 

a tvorbu podporných materiál pre školu s cieľom jej propagácie a otvoreniu ku komunitnému životu 

školy. 

Metodická príručka je svojím zameraním určená pre študentov v pregraduálnom štúdiu výtvarnej 

edukácie. Veríme však, že môže byť zároveň inšpiráciou aj pre iných učiteľov a realizáciu stáže so 

zameraním na digitálne technológie pre školu. 

 

        autorka 
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1  Digitálne technológie 

1.1 Čo sú digitálne technológie všeobecne 

 

 

Termín digitálna technológia sa používa na opis využívania digitálnych zdrojov k tomu, aby sme 

mohli efektívne hľadať, analyzovať, vytvárať, komunikovať a využívať informácie v digitálnom kontexte 

(Bobot, Jakubeková, 2013). 

Počiatok digitálnych technológií začína v polovici dvadsiateho storočia, kedy sa nimi začali 

zaoberať americkí inžinieri. Techniky vychádzali z matematických pojmov sedemnásteho storočia a boli 

inšpirované nemeckým matematikom Gottfried Wilhelm Leibnizom, ktorý navrhol binárny výpočtový 

systém. Digitálne technológie obsahujú dva základné procesy. Digitálne informácie sú zaznamenané 

pomocou binárneho kódu, a to kombináciou číslic 0 a 1, tiež nazývané bajtmi, ktoré predstavujú slová 

a obrázky. Pomocou digitálnej technológie je možné uložiť množstvo informácií, ktoré sú 

komprimované na malé zariadenia pre ukladanie dát. Tak ich možno ľahko uchovávať a prepravovať. 

Digitalizácia zvyšuje rýchlosť prenosu dát (Schafer, 2003). 

Spôsob prenosu informácií prostredníctvom digitálnych technológií, je diskrétny - pomocou 

písmen alebo číslic. Jeho alternatívou je analóg, ktorý využíva kontinuálny spôsob prenosu informácií. 

Digitálne technológie sa odlišujú od analógových podľa kritérií, či zásad. 

 

Tab. 1 Zásady odlišnosti digitálnych technológií od analógových 

zásady digitálnych technológií 

synchronizácia informácií 

ľubovoľný  jazyk 

bezporuchový prenos informácií 

neobmedzené kopírovanie 

zrnitosť digitálnej komunikácie 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Digitálne technológie majú historickú povahu.  Nemusia byť binárne alebo v elektronickej podobe. 

Táto forma komunikácie môže byť písaný text, počítadlo, DNA, Morseova abeceda, Braillovo písmo, a 

signálne zástavky. Súčasné digitálne technológie sú elektronické a na základe binárneho systému, 

zastúpené číslami nula a jeden. Týmito technológiami disponujú počítače, televízory, mobilné telefóny 

fotoaparáty, záznamové zariadenia obrazu a zvuku. Výhodou digitálneho signálu je, že nedegraduje v 

priebehu času a preto informácie možno využívať dlhodobo. Úložný priestor potrebný pre digitálne 

technológie je oveľa menší ako pri použití analógového. Digitálne technológie zasahujú do všetkých 
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aspektov života, kultúry a spoločnosti. Budúcnosť využitia a rozšírenia je obmedzená len našou 

predstavivosťou (Javorský, 2012). 

V súvislosti s digitálnymi technológiami sa spájajú výrazy ako informačná gramotnosť a digitálna 

gramotnosť. Digitálna gramotnosť je predpokladom k porozumeniu a schopnosti využívať digitálne 

technológie pri každodennej práci. Na to, aby firma, v našom prípade aj škola, efektívne využívala 

informačné technológie ku komunikácií je prvoradou podmienkou zamestnancov disponovať 

informačnou a digitálnou gramotnosťou (Javorský, 2012).  

Digitálna gramotnosť je schopnosť porozumieť informáciám a používať ich v rôznych formátoch z 

rôznych zdrojov, ktoré sú prezentované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. 

Moderné informačné a komunikačné technológie predstavujú množstvo pozitívnych prínosov 

(Burgerová, Burger, 2002). 

 

Tab. 2 Prínosy digitálnych technológií 

p
rí

n
o

sy
 

Interaktivita predstavuje možnosť obojstrannej 

komunikácie a možnosť zapojenia do 

procesu alebo reakcie používateľov na 

informácie 

Multimedialita predstavuje integráciu textov, obrázkov, 

zvukov, animácie, videí do funkčného celku, 

ktorý je určený na sprostredkovanie 

informácií, predstavuje zrozumiteľnú formu 

prezentácie a zároveň zvyšuje záujem a 

motiváciu  

Hypertextovosť, resp. 

hypermedialita 

prezentuje podobne ako dynamický 

asociatívny charakter myslenia a pamäte 

človeka 

Globalita pomáha zotierať hranice, s informáciami sa 

pracuje globálne s celosieťovou 

pôsobnosťou 

Virtualita umožňuje spojenia s rôznymi časťami sveta a 

dáva individualite nový rozmer  

Mobilita distribuovanosť poskytuje distančný spôsob 

vzdelávania sa, nezávislého od miesta (on-

line learning, on-line education, distance 

learning)  

Zdroj: Burgerová, Burger, (2002) 

 

Digitálna technológia je technológia, ktorej operačný systém beží automaticky pomocou 

počítačového systému. Digitálna technológia je v podstate len veľmi rýchly počítací systém, ktorý 

spracováva všetky formy informácií ako číselné hodnoty alebo digitálne kódy. 

Vznik digitálnych technológií na konci 70. rokov znamenal technologickú revolúciu. Samotný 

pojem digitálny je antonymom alebo opakom analógového výrazu. Digitálna technológia je síce 
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vývojom analógovej technológie, ale líši sa od nej. Digitálna technológia neukladá údaje alebo 

informácie vo forme obrázkov a zvukov. 

Zatiaľ čo ukladanie údajov predstavuje proces ukladania údajov do počítača alebo na pevný disk, 

flash, CD a iné médiá s cieľom zabrániť strate údajov, keď budú v budúcnosti otvorené a znova 

spracované. 

Digitálna technológia v zásade spracováva všetky formy informácií ako číselné hodnoty, aby ich 

bolo možné prečítať na počítačoch. Jedným z príkladov je mobilný telefón, pri ktorom sa pri volaní na 

číslicu, ktorá sa niekde posiela pomocou prijímača, používa rádiové vlny. Telefón príjemcu sa potom 

vráti a prevedie prijaté čísla na zvuk, ktorý príjemca bude počuť. 

1.2 Prenos údajov 

Prenos údajov je proces odosielania údajov zo zdroja údajov do prijímača údajov pomocou 

počítača alebo elektronických médií. Pokiaľ ide o prenos dát, je v ňom obsiahnutých niekoľko 

dôležitých častí, a to signál a modulácia, médiá na prenos dát, smer prenosu dát a režim prenosu dát. 

Signál a modulácia, sú elektromagnetické vlny, ktoré sa používajú na prenos údajov alebo 

informácií z jedného miesta na druhé. Signály sú zoskupené do dvoch, a to analógové signály a digitálne 

signály. Zatiaľ čo modulácia je penggambunganská forma dátového signálu a nosného signálu 

alebo nosnej na prenos informácií za účelom efektívnosti a minimalizácie šumu . 

Médium na prenos údajov je médium používané na prenos údajov, aby bolo možné spojiť 

odosielateľa s prijímateľom údajov. Médiá na prenos údajov sú médiá s riadeným prenosom pomocou 

káblového systému a médiá s neriadeným prenosom pomocou systému s elektromagnetickými vlnami. 

Direction of Data Transmission, je proces, ktorý popisuje, ako dochádza ku kontaktu pri prenose 

dát medzi odosielateľom a prijímateľom dát. Smer prenosu dát je rozdelený do troch, a to simplexný, 

polovičný duplexný a plný duplexný. 

Režim prenosu je proces alebo spôsob prenosu údajov z média alebo zariadenia na iné médium 

alebo zariadenie. Tento režim prenosu ovplyvňuje počet použitých ciest prenosových médií. Režim 

prenosu je rozdelený na dva, a to sériový prenos a paralelný prenos . 

1.3 Aplikácie digitálnych technológií v každodennom živote 

Digitálna technológia sa široko uplatňuje v každodennom živote, kde jej existencia slúži ako 

médium alebo nástroj pre aktivity v rôznych oblastiach, napríklad v oblastiach výskumu, vzdelávania, 

obchodu, sociálnych vecí a pod. (Bobot, Jakubeková, 2013). 

Pokiaľ ide o niektoré aplikácie, ktoré sa tu často používajú a sú známe v každodennom živote, sú 

to mobilné telefóny, disky CD na ukladanie dát, počítače atď. 
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2  Základná škola 

2.1 Charakteristika základnej školy 

Základná škola je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR definovaná ako inštitúcia, 

ktorá v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania príslušného zákona podporuje rozvoj 

osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie 

a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje 

žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, 

spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 

potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. 

 

Tab. 3 Typy základných škôl 

typy základných škôl 

základná školu so všetkými 

ročníkmi 

plnoorganizovaná základná 

škola 

základná školu, ktorá nemá 

všetky ročníky 

neplnoorganizovaná základná 

škola 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Základná škola má spravidla deväť ročníkov. Člení sa na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa 

vzdelávanie realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Prvý stupeň 

základnej školy tvorí spravidla prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty 

ročník. 

Povinný obsah výchovy a vzdelávania na získanie kompetencií v základných školách vymedzujú 

štátne vzdelávacie programy. 

 

Tab. 4 Vzdelávanie v základných školách 

v základnej škole s vyučovacím 

jazykom slovenským sa 

vzdelávajú 

žiaci 1. až  4. ročníka podľa inovovaných štátnych 

vzdelávacích programov pre 

primárne vzdelávanie 

žiaci 5. a 9. ročníka podľa inovovaných štátnych 

vzdelávacích programov pre nižšie 

stredné vzdelávanie 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti môže žiak 

získať niektorý zo stupňov základného vzdelania. 

 

Tab. 5 Stupne základného vzdelávania 

primárne vzdelanie (ISCED 1) získa žiak úspešným absolvovaním 

posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre prvý stupeň 

základnej školy alebo žiak s 

mentálnym postihnutím 

absolvovaním posledného ročníka 

základnej školy 

dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s 

doložkou 

nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2) získa žiak úspešným absolvovaním 

posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň 

základnej školy 

dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s 

doložkou 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Základná škola, podľa súčasnej platnej legislatívy, je jednou z inštitúcií, kde si deti a žiaci plnia 

povinnú školskú dochádzku. Patrí do sústavy škôl, ktoré tvoria školskú sústavu škôl zaradených do siete 

škôl. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona (245/2008 Z.z.) 

podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, 

tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, 

pracovnej a telesnej. 

Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, 

spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 

potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Základná 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú 

základné vzdelanie.  

Pre kvalitné fungovanie základnej školy je nevyhnutné využívať všetky moderné digitálne 

technológie, ktoré škole pomôžu s propagáciou, ale aj s informovaní a sprostredkovaním rôznych 

informácií žiakov, rodičov, verejnosti a komunite. 
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3  Stáž – digitálne technológie pre školu 

 

Cieľom stáže je realizácia aktivít zacielených na prípravu a prezentáciu školy prostredníctvom 

digitálnych technológií so zámerom propagácie školy a otvorenie ku komunitnému životu školy. 

Aktivita zahŕňa prípravu na nadobudnutie nových kompetencií a praktických zručností týkajúce sa 

práce učiteľa zameranej na aktivity a činnosti výtvarného charakteru spojené s prácou s digitálnymi 

technológiami.  

 

Tab. 6 Podmienky realizácie stáže – digitálne technológie pre školu 

forma stáž 

rozsah 5hodín 

určenie študenti 2. ročníka magisterského stupňa 

študijný program výtvarná edukácia/výtvarná edukácia v kombinácii 

podmienky absolvovania pre študenta reflexívny denník 

podmienky pre cvičného učiteľa hodnotenie študenta 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

3.1 Podmienky pre študenta  

Podmienky absolvovania stáže vychádzajú z obsahu, ktorý je zadefinovaný v informačnom liste 

stáže. Stráž sa realizuje na základnej škole, predovšetkým na druhom stupni. Stáž je charakteristická 

pobytom v reálnom prostredí, v našom prípade ide o základnú školu. 

Rozsah stáže je zadefinovaný na 5 hodín. To znamená, že študent je povinný zúčastniť sa stáže 

v plnom rozsahu. 

Stáž digitálne technológie pre školu je určená pre študentov druhého ročníka magisterského 

štúdia  študijných odboroch výtvarná edukácia a výtvarná edukácia v kombinácii. Uvedená stáž nie je 

priamo viazaná na konkrétny povinný alebo povinne voliteľný predmet študijného programu. 

 

3.1.1 Podmienky absolvovania stáže pre študenta 

 

Študent je povinný zúčastniť sa stáže v plnom požadovanom rozsahu. Zúčastňuje sa 

a spolupracuje s cvičným učiteľom pri napĺňaní podmienok. 
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Tab. 7 Reflexívny denník študenta zo stáže 

úvodná strana názov stáže, meno a priezvisko študenta, ročník, študijný odbor, 

katedra, akademický rok 

informácie o škole názov a adresa cvičnej školy, ročník, meno cvičného učiteľa 

zadané úlohy vypracované  

záver celkové zhodnotenie stáže 

prílohy  fotografie zaujímavej výtvarnej tvorby žiakov zo stáže 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Tab. 8 Úlohy ku stáži 

Ú
LO

H
Y 

oboznámenie sa s prostredím aSc EduPage, alebo 

iným prostredím, ktoré škola využíva 

vizuálna prezentácia žiackej tvorby (vizuálne 

spracovanie, krátky popis stratégie) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Reflexívny denník študent odovzdáva po absolvovaní stáže, v stanovenom termíne, 

v elektronickej verzii. Návrh formy reflexívneho denníka je uvedená v prílohe č. 1. 

 

3.2 Podmienky pre cvičného učiteľa 

 

Cvičný učiteľ, u ktorého študenti realizujú stáž je učiteľom výtvarnej výchovy na druhom stupni 

základnej školy. Učiteľ je kvalifikovaný na výučbu predmetu výtvarná výchova a má aspoň 5 rokov 

pedagogickej praxe. Vedie stáž študentov, počas realizácie stáže komunikuje so študentmi a zadáva im 

úlohy konkretizované na podmienky školy a triedy.  

Cvičný učiteľ vytvorí hodnotenie študenta a posúdi jeho participáciu počas stáže, ktoré je vo forme 

hodnotiaceho hárku a je uvedený v prílohe č. 2. 

 



14 

 

Záver 

Metodická príručka sa venuje obsahovej a formálnej stránke realizácie stáže. Stáž digitálne 

technológie pre školu nie je viazaná na konkrétny predmet študijného programu. Študenti  študijného 

programu výtvarná edukácia a výtvarná edukácia v kombinácii si prostredníctvom absolvovania stáže 

získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a prezentácie školy 

prostredníctvom digitálnych technológií so zámerom propagácie školy a otvorenie ku komunitnému 

životu školy. 

Metodická príručka poskytuje v teoretickej oblasti len základnú orientáciu v problematike 

digitálnych technológií a základnej školy. Študent si svoje odborné spôsobilosti rozšíri prostredníctvom 

ďalšej adekvátnej odbornej a vedeckej literatúry.  

Praktická časť metodickej príručky obsahuje základný rámec pre študenta k úspešnému 

absolvovaniu stáže, ako rozsah, podmienky a obsah reflexívneho denníka zo stáže aj s úlohami pre 

študenta. Okrem toho obsahuje aj základný obsahový rámec pre cvičného učiteľa a hodnotiaci hárok 

študenta, ktorý cvičný učiteľ bude vypisovať. 
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Prílohy 

Príloha 1 Reflexívny denník študenta 

Reflexívny denník študenta je neodmysliteľnou súčasťou úspešného absolvovania stáže. Obsahuje 

uvedené minimálne súčasti a jednotlivé úlohy. Študent si môže denník upraviť len čiastočne, základná 

štruktúra je povinná a predstavuje jeho minimálnu podobu.  

 

 

Príloha 2 Hodnotiaci hárok študenta pre cvičného učiteľa 

Hodnotiaci hárok určený pre cvičného učiteľa. Cvičný učiteľ vyplní hodnotiaci hárok pre každého 

študenta, ktorý sa zúčastní stáže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1  
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Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 

Katedra výtvarnej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÍVNY DENNÍK 

stáž 

Digitálne technológie pre školu 

 

 

 

 

 

 

 

meno a priezvisko študenta: 

ročník štúdia: 

študijný program: 

katedra: 

akademický rok:  
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Informácie o cvičnej škole 

 

Miesto a adresa cvičnej školy 

Meno cvičného učiteľa/učiteľov 

 

Vyjadrenie študenta k dojmom zo školy 

 

 

 

 

 

Úlohy k absolvovaniu stáže – digitálne technológie pre školu 

oboznámenie sa s prostredím aSc EduPage, alebo 

iným prostredím, ktoré škola využíva, vlastný názor 

 

 

 

 

 

vizuálna prezentácia žiackej tvorby (vizuálne 

spracovanie, krátky popis stratégie) 

 

 

 

 

 

Celkové zhodnotenie stáže 

 

 

 

 

Fotodokumentácia (nepovinné) 
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Príloha č. 2 

Hodnotiaci hárok študenta zo stáže 

Základná škola:  

Vyučovací predmet: výtvarná výchovy 

Ročník/y:  

Cvičný učiteľ:  

 

Stáž:  digitálne technológie pre školu 

Meno a priezvisko 

študenta: 

 

Uveďte na škále výkon študentky/študenta: 0 je žiadny alebo veľmi slabý výkon v danej oblasti; 

pričom 5 je vynikajúco zvládnutý, tvorivo dotiahnutý výkon.  

 

Zhodnotenie úrovne komunikácie študenta na stáži 

 

 

 

Zhodnotenie úrovne participácie študenta na stáži 

 

 

 

Zhodnotenie úrovne naplnenia úloh študenta počas stáže 
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Záverečné zhodnotenie, vyjadrenie cvičného učiteľa a návrh hodnotenia študenta 

A – E, resp. FX 

 

 

 

 

 

 

Dátum a miesto:                                                                           Podpis cvičného učiteľa: 
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Tab. 2 Prínosy digitálnych technológií ...................................................................................... 8 

Tab. 3 Typy základných škôl .................................................................................................... 10 

Tab. 4 Vzdelávanie v základných školách................................................................................ 10 

Tab. 5 Stupne základného vzdelávania ................................................................................... 11 

Tab. 6 Podmienky realizácie stáže – digitálne technológie pre školu .................................... 12 
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