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Abstrakt 

V príspevku prezentujeme výsledky dotazníkového prieskumu zameraného na využívanie 
informačných a komunikačných technológií v edukácii primárnej školy. Dotazníkový 
prieskum sme realizovali na vybraných školách v Prešove (SR), Olomouci (ČR) a Nowom 
Saczi (PR). Respondentmi prieskumu boli učitelia elementaristi a žiaci 3. ročníka základnej 
školy. 

 

Abstract 

In this paper we present the results of a questionnaire survey on the use of ICT in 
education in primary schools. Questionnaire survey we conducted in selected schools in 
Presov (Slovakia), Olomouc (CZ) and Nowy Sacz (Poland). Survey respondents were 
teachers and pupils third year of primary school. 

 

1 Úvod 

Informačné a komunikačné technológie (ďalej IKT) sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou 
nášho každodenného života. Ukazujú to aj výsledky prieskumu, ktorý realizoval Štatistický 
úrad Slovenskej republiky v máji až júni 2010 na vzorke 4 500 domácností zo všetkých 
krajov Slovenskej republiky. Podľa výsledkov prieskumu je 72,2 % slovenských domácností 
vybavených osobným počítačom a 67,5 % domácností má prístup k internetu [3]. Rovnaký 
prieskum bol realizovaný aj Českým štatistickým úradom v roku 2010. Prieskumu sa 
zúčastnilo 4 391 českých domácností. Výsledky prieskumu ukázali, že v roku 2010 64 % 
českých domácností bolo vybavených osobným počítačom a 61 % domácností malo prístup 
k internetu [2]. 

IKT zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu v edukácii už od predškolského veku dieťaťa. 
Spoločnosť AVG Technologies realizovala prieskum na zistenie interakcie detí predškolského 
veku s modernými technológiami. Prieskum bol realizovaný v desiatich ekonomicky 
vyspelých krajinách sveta (napr. v Japonsku, Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku, 
Austrálii). Oslovených bolo 2 200 matiek, ktoré mali vo svojej domácnosti prístup k internetu 
a mali dieťa v predškolskom veku. Respondentky mali v zozname technických a pre bežný ži-
vot potrebných schopností označiť tie, ktoré ovládajú ich deti. Výsledky prieskumu ukázali, 
že viac detí v predškolskom veku vie hrať počítačovú hru ako sa bicyklovať. Podľa vyjadrenia 
matiek, až 58 % detí vo veku dva až päť rokov vie, ako sa hrá jednoduchá počítačová hra. Už 
44 % dva až trojročných ročných detí je schopných hrať počítačovú hru [4].  

V našom príspevku prezentujeme výsledky dvoch dotazníkových prieskumov, 
zameraných na využívanie IKT v edukácii primárnej školy z pohľadu učiteľov elementaristov 
a z pohľadu žiakov 3. ročníka.     

   



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

81 

2 IKT v edukácii primárnej školy z pohľadu učiteľov elementaristov – prvý dotazníkový 
prieskum 

2.1 Cieľ a úlohy prieskumu 

Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť súčasný stav využívania informačných 
a komunikačných technológii učiteľmi v edukácii primárnej školy.  

Úlohy dotazníkového prieskumu: 

1. Zistiť frekvenciu využívania IKT učiteľmi v edukácii primárnej školy. 

2. Zistiť, v ktorom vyučovacom predmete učitelia najčastejšie využívajú IKT. 

3. Zistiť, aké softvérové produkty učitelia najčastejšie využívajú v edukácii. 

4. Zistiť, v ktorej časti vyučovacej hodiny učitelia najčastejšie využívajú IKT. 

2.2 Výskumná vzorka  

Dotazníkový prieskum sme realizovali na ôsmich plneorganizovaných základných 
školách Prešovského kraja v júni 2010. Výskumnú vzorku tvorilo 73 učiteľov elementaristov, 
z tohto počtu bolo 71 žien (t.j. 97,26 %). Všetci respondenti mali ukončené vysokoškolské 
vzdelanie. Do 5 rokov pedagogickej praxe malo jedenásť respondentov, od 6 do 10 rokov 
osem respondentov, od 11 do 15 rokov deväť respondentov, od 16 do 20 rokov desať 
respondentov, nad 21 rokov praxe dvadsaťštyri respondentov, jedenásť respondentov 
neuviedlo počet rokov pedagogickej praxe. 68 % respondentov učilo v mestskej a 32 % 
vo vidieckej základnej škole. 

2.3 Výskumná metóda 

V prieskume bol použitý nami skonštruovaný anonymný dotazník. Obsahoval šesť 
položiek, z toho boli dve zatvorené, tri polootvorené a jedna otvorená. Respondenti vypĺňali 
dotazník dobrovoľne. 

2.4 Výsledky prieskumu 

Prezentujeme výsledky štyroch položiek dotazníka, ktoré podávajú informácie 
o využívaní IKT učiteľmi v edukácii primárnej školy.  

Na položku 1 dotazníka “Ako často využívate informačné a komunikačné technológie 
(IKT) v edukácii primárnej školy?” sme dostali túto štatistiku odpovedí: 
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Graf 1 Frekvencia využívania IKT učiteľmi v edukácii primárnej školy 
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52,1 % učiteľov využíva IKT v edukácii primárnej školy niekoľkokrát týždenne, 30,15 % 
niekoľkokrát mesačne, 13,7 % niekoľkokrát ročne a iba 4,1 % respondentov uviedlo, že vôbec 
nepoužíva IKT v edukácii primárnej školy (pozri graf 1).  

Na položku 2 dotazníka “V ktorom vyučovacom predmete najčastejšie využívate IKT?” 
sme dostali túto štatistiku odpovedí: 
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Graf 2 Najčastejšie využívanie IKT vo vyučovacích predmetoch 

 

Najčastejšie IKT využívajú respondenti na vyučovacích hodinách slovenského jazyka 
(uviedlo 30,1 % respondentov) a matematiky (uviedlo 20,5 % respondentov). 12,3 % 
respondentov využíva IKT najčastejšie na vyučovacích hodinách informatickej výchovy,  
11 % na hodinách anglického jazyka (pozri graf 2). 8,2 % respondentov uviedlo, že 
najčastejšie využíva IKT na vyučovacích hodinách prírodovedy, 6,8% na hodinách 
vlastivedy, 2,7 % na vyučovacích hodinách hudobnej výchovy a 1,4 % respondentov 
najčastejšie využíva IKT na hodinách pracovného vyučovania. 6,8 % respondentov uviedlo, 
že využíva IKT vo všetkých predmetoch primárnej školy a neuviedli konkrétny vyučovací 
predmet. 

Na položku 3 dotazníka “Na vyučovacích hodinách využívam” sme dostali túto štatistiku 
odpovedí: 

a) profesionálne vytvorené edukačné programy – uviedlo 26 respondentov 
b) učiteľmi vytvorené programy, resp. prezentácie – uviedlo 48 respondentov 
c) internet ako zdroj obrázkov – uviedlo 42 respondentov 
d) rôzne www stránky na internete – uviedlo 26 respondentov  
e) iné – uviedlo 6 respondentov (vlastné prezentácie) 

Respondenti vyberali v tretej položke dotazníka aj viac odpovedí. Najviac respondentov 
si vybralo odpoveď b), čiže na vyučovacích hodinách využívajú učiteľmi vytvorené programy 
a prezentácie. Ich bohatým zdrojom je napríklad virtuálna knižnica na stránke 
www.zborovna.sk. Odpoveď a) čiže profesionálne vytvorené edukačné programy využíva 
vo vyučovacom procese 26 respondentov. Na slovenskom trhu sa zvýšila ponuka 
profesionálne vytvorených programov pre žiakov mladšieho školského veku v slovenskej 
jazykovej mutácii, napr. ako programy firmy Terasoft - TS Slovenský jazyk, TS Matematika, 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

83 

TS Prírodoveda, TS Detský kútik, TS Angličtina a TS Nemecký jazyk. Respondenti uviedli, 
že využívajú aj internet ako zdroj rôznych zaujímavých stránok vhodných pre žiakov 
mladšieho školského veku. 6 respondentov uviedlo, že si vytvárajú vlastné prezentácie pre 
rôzne predmety primárnej školy. 

Na položku 4 dotazníka “V ktorej časti vyučovacej hodiny najčastejšie využívate IKT?” 
sme dostali túto štatistiku odpovedí: 

a) pri motivácii – uviedlo 20 respondentov 
b) pri sprostredkovaní nového učiva – uviedlo 41 respondentov 
c) pri upevňovaní nového učiva – uviedlo 52 respondentov 
d) iné – uviedli 4 respondenti 

Respondenti mohli označiť v štvrtej položke dotazníka aj viac odpovedí. Najčastejšie 
využívajú IKT pri upevňovaní nového učiva – označilo 52 učiteľov. Pri odpovedi d) iné, 
štyria respondenti napísali, že IKT využívajú pri preverovaní osvojených vedomostí.  

 

3 Informačné a komunikačné technológie v edukácii primárnej školy z pohľadu žiakov 
primárnej školy – druhý dotazníkový prieskum 

3.1 Cieľ a úlohy prieskumu 

Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť, ako žiaci 3. ročníka využívajú počítače 
v domácom a školskom prostredí.  

Úlohy prieskumu: 

1. Zistiť vybavenosť domácnosti žiaka počítačmi a počítačovou technikou. 

2. Zistiť, ako často pracuje žiak mladšieho školského veku s počítačom v domácom 
prostredí. 

3. Zistiť, ako dlho pracuje žiak s počítačom po jeho zapnutí. 

4. Zistiť, akú aktivitu žiak mladšieho školského veku najčastejšie robí na počítači. 

5. Zistiť, či žiak potrebuje súhlas rodiča na prácu s počítačom. 

6. Zistiť, aké vybavenie počítačovou technikou má trieda, ktorú žiak navštevuje. 

7. Zistiť frekvenciu práce s počítačom v edukácii primárnej školy. 

8. Zistiť, v ktorom vyučovacom predmete žiak najčastejšie pracuje s počítačom. 

3.2 Výskumná vzorka 

Dotazníkový prieskum sme realizovali na piatich plneorganizovaných základných 
školách v meste Prešov (Slovenská republika), v meste Olomouc (Česká republika) a v meste 
Nowy Sacz (Poľská republika). Dotazník vyplnilo 187 slovenských (z ôsmich tried), 140 
českých (z piatich tried) a 209 poľských žiakov (z ôsmich tried). Všetci žiaci navštevovali 
v školskom roku 2010/2011 3. ročník základnej školy.  

3.3 Výskumná metóda 

Nami skonštruovaný dotazník obsahoval 13 položiek, osem položiek bolo zatvorených, 
štyri polootvorené a jedna otvorená. Dotazník bol anonymný. Žiaci ho vypĺňali v júni 2011.  

3.4 Výsledky dotazníkového prieskumu 
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Vyhodnotením položky sedem dotazníka sme zistili, že všetky školy v Prešove, 
Olomouci i Nowom Saczi, v ktorých sme realizovali prieskum, sú vybavené počítačmi, 
interaktívnymi tabuľami a majú pripojenie k internetu. 

Vyhodnotením odpovedí žiakov na ôsmu položku dotazníka sme zistili, že ani jedna 
z ôsmich tried v Prešove nebola vybavená počítačom a ani interaktívnou tabuľou, pripojenie 
k internetu (v triede) uviedli žiaci jednej triedy. V Olomouci mali počítač v troch triedach, 
interaktívnu tabuľu nemala žiadna trieda, pripojenie k internetu uviedli žiaci jednej triedy. 
V Nowom Saczi mali počítač dve triedy, interaktívnu tabuľu nemala žiadna trieda, pripojenie 
k internetu dve triedy.   

V deviatej položke dotazníka, sme chceli zistiť frekvenciu využívania počítačov 
v edukácii primárnej školy. Slovenskí žiaci všetkých ôsmich tried uviedli, že pracujú na 
vyučovacích hodinách s počítačmi niekoľkokrát týždenne. Českí žiaci odpovedali takto: 
niekoľkokrát mesačne uviedli žiaci troch tried, niekoľkokrát ročne uviedli žiaci jednej triedy 
a vôbec nepracujeme s počítačmi uviedli žiaci jednej triedy. Poľskí žiaci odpovedali takto: 
niekoľkokrát mesačne uviedli žiaci troch tried, žiaci piatich tried uviedli, že vôbec nepracujú 
s počítačmi na vyučovacích hodinách.  

V desiatej položke sme sa pýtali žiakov, v ktorom predmete najčastejšie pracujú 
s počítačmi (okrem predmetu informatická výchova). Štatisticky sme vyhodnotili odpovede 
slovenských žiakov (pozri graf 3).  
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Graf 3 Využívanie počítačov v jednotlivých vyučovacích predmetoch – odpovede 
slovenských žiakov. 

 

Podľa odpovedí slovenských žiakov, najviac učiteľov využíva počítače pri výučbe 
anglického jazyka (uviedlo 34,8 % žiakov). Druhým predmetom, v ktorom sa najčastejšie 
využívajú počítače je vlastiveda (uviedli 28,3 % žiakov). Potom nasleduje slovenský jazyk 
(uviedlo 12,8 % žiakov), prírodoveda (uviedlo 12,3 % žiakov) a matematika (uviedlo 11,8 % 
žiakov). 

Českí žiaci najčastejšie pracujú s počítačmi na vyučovacích hodinách anglického jazyka 
(uviedlo 43 žiakov), českého jazyka (uviedlo 42 žiakov), prvouky (uviedlo 15 žiakov) 
a matematiky (uviedlo 13 žiakov). Žiaci jednej triedy napísali, že nepracujú s počítačmi 
v žiadnom vyučovacom predmete. Poľskí žiaci, (ktorí sa v položke 9 vyjadrili, že 
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niekoľkokrát mesačne pracujú s počítačmi), napísali, že pracujú s počítačmi na integrovaných 
vyučovacích hodinách a výtvarnej výchove. 

  

4 Záver  

Výsledky dotazníkového prieskumu ukázali, že základné školy v Prešove, Olomouci 
a Nowom Saczi, v ktorých sme realizovali prieskum, sú vybavené počítačmi, interaktívnymi 
tabuľami a pripojením k internetu. Vybavenie jednotlivých tried počítačovou technikou ešte 
nie je samozrejmosťou ani v jednom štáte. Ani jedna trieda v Prešove nebola vybavená 
počítačom, v Nowom Saczi mali počítač dve triedy a v Olomouci tri triedy.  

Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že slovenskí učitelia využívajú IKT v edukácii 
primárnej školy s vyššou frekvenciou ako českí a poľskí učitelia elementaristi. Podľa 
vyjadrenia slovenských učiteľov IKT najčastejšie využívajú v slovenskom jazyku 
a matematike, podľa vyjadrenia žiakov pri výučbe anglického jazyka a vlastivedy. Učitelia  
využívajú IKT najčastejšie pri upevňovaní nového učiva a vo vyučovacom procese aplikujú 
najmä učiteľmi vytvorené programy, resp. prezentácie.  

 

Príspevok vznikol v súvislosti s riešením projektu KEGA 200-030PU-4/2010. 
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