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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá tvorbou integrovaných didaktických pracovísk.Autori ukazujú miesto 

integrovaných didaktických pracovísk v rámci materiálnych didaktických prostriedkov. Ďalej sa 

zaoberajú KD modelom Integrovaných didaktických pracovísk, kde uvádzajú ich základné 

kategórie medzi ktoré radia ńkolské dielne stredných ńkôl, ńpeciálne pracoviská pre nadaných 

ņiakov, ńpeciálne pracoviská pre integrovaných telesne postihnutých ņiakov, laboratóriá a ńpeciálne 

uĉebne odborných predmetov. Na záver príspevku uvádzajú moņné vybavenie týchto pracovísk 

pre výuĉbu odborného výcviku a odborných predmetov. Tieto pracoviská sú zamerané na 

predmety ńpecializácií v strojárenstve. 

Kľúĉové slová: materiálne vyuĉovacie prostriedky, výuĉba, didaktické pracovisko, respondent, 

experiment 

Abstract 

The paper deals with the creation of integrated didactic workplaces. The authors point to the 

place of integrated didactic workplaces within the material didactic means. They also deal with the 

KD model of Integrated didactic centres where they list their core categories, including high 

school secondary workshops, special workplaces for gifted pupils, special workplaces for integrat-

ed disabled students, laboratories and special classrooms for vocational subjects. At the end of the 

paper they mention the possible equipment of these workplaces for the vocational training and 

teaching the vocational subjects. These workplaces are focused on subjects of specialization in 

engineering. 

Keywords: material teaching means, teaching, didactic workplace, respondent, experiment 

 

Úvod 

Integrované didaktické pracovisko chápeme ako sústavu vhodne zloņených 

materiálnych didaktických prostriedkov pre poņadovaný typ hlavne odbornej 
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uĉebne (Hrmo, Kuĉerka, Krińtofiaková, 2014). Tu je potrebné brať do úvahy aj 

ďalńie odborné pracoviská, ako sú laboratória, ńpeciálne (odborné) uĉebne, 

ńkolské dielne stredných ńkôl a i. K týmto pracoviskám treba pripoĉítať 

ajńpeciálne pracoviská pre nadaných ņiakov ańpeciálne pracoviská pre 

integrovaných telesne postihnutých postihnutých ņiakov. 

Zaradenie integrovaných didaktických pracovísk do vyuĉovacích 

prostriedkov 

Integrované didaktické pracoviská sú vybavené technickými zariadeniami 

a uĉebnými pomôckami podľa charakteru a potreby pracoviska. Rôzne typy 

pracovísk si vyņadujú rôzne technické zariadenia a uĉebné pomôcky. Keď 

vezmeme do úvahy napr. stredońkolské dielne na SŃ strojárskych v odboroch 

obrábaĉ kovov alebo mechanik nastavovaĉ, ich vybavenie je v prvom rade 

zabezpeĉené reálnymi obrábacími strojmi a CNC strojmi, ktoré sú zároveň 

didaktickými obrábacími a CNC strojmi so základným náradím a prísluńenstvom 

pre kaņdého ņiaka v skupine. V jednej skupine je max. 12 ņiakov. Kaņdý ņiak po 

zadaní úlohy si prevezme v sklade náradia a prísluńenstva potrebné nástroje 

a prípravky. Uĉiteľ odborného výcviku má k dispozícii tabuľu a kriedu, stroje 

a výkresy súĉiastok, ktoré budú ņiaci vyrábať. Keď vezmeme do úvahy ako 

príklad uĉebňu strojárskej technológie, uĉiteľ má k dispozícii okrem uĉebných 

pomôcok ako sú obrazy, video, modely a i. aj zobrazovacie plochy, premietacie 

plochy a audiovizuálne technické pomôcky. Na týchto príkladoch sme chceli 

poukázať na variabilnosť materiálnych vyuĉovacích prostriedkov doplnením 

podľa (Driensky, Hrmo, 2004) pri jednotlivých typoch vyuĉovacieho procesu 

a zdôvodniť preĉo integrované didaktické pracoviská zaraďujeme tak ako to 

uvádzame na obr. 1. 

 

 

Obr. 1. Návrh zaradenia integrovaných didaktických pracovísk 
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Percentuálne zloņenie technických zariadení a uĉebných pomôcok je 

individuálne, závislé od konkrétneho pracoviska a preto sme IDP zaradili medzi 

technické zariadenie a uĉebné pomôcky. 

KD model, kategórie a charakteristika pracovísk 

KD model integrovaných didaktických pracovísk (obr. 2) vznikol na 

základe vlastných skúseností získaných v odbornej praxi na VA SNP Liptivský 

Mikuláń (1993–1995) (mimo rezort ńkolstva) a pedagogických na strednej 

odbornej ńkole ako aj a hlavne pri spoloĉnom pôsobení autorov na súĉasnom 

pracovisku VŃTE Ĉeské Budějovice pri aktuálnej tvorbe „Laboratórií VŃTE“ 

a výuĉby na odborných pracoviskách vytvorených na SOŃ a SPŃ v Juhoĉeskom 

kraji. Tento model je zameraný na ńkoly so strojárskymi ńtudijnými alebo 

uĉebnými odbormi. Oznaĉenie KD modelu vzniklo z iniciálok pôvodcu, 

prvého autora. 

Výuĉba odborných predmetov na stredných priemyselných ńkolách a stredných 

odborných ńkolách prebieha v troch základných sektoroch. Vńeobecnovzdelávacie 

predmety sa vyuĉujú spravidla v základných (kmeňových) uĉebniach. Výnimku 

tvorí jazyková uĉebňa alebo laboratórium, ktoré je prispôsobené takejto výuĉbe. 

Odborné predmety sa vyuĉujú v odborných uĉebniach alebo laboratóriách, ktoré 

majú potrebné materiálne vyuĉovacie prostriedky. Za uĉebne a laboratória sú 

zodpovední uĉitelia technických profesijných predmetov.  

Dôleņitou súĉasťou na technických ńkolách je odborný výcvik. Odborný výcvik 

sa uskutoĉňuje na ńkolských dielňach pod vedením uĉiteľov odbornejvýcviku. 

Na tejto pedagogickej pozícii okrem pedagogickej spôsobilosti a vysokońkolského 

vzdelania 1. stupňa alebo maturitnej skúńky musí mať pedagogický zamestnanec 

absolvovanú aj uĉňovskú skúńku v odbore a doplnkové pedagogické ńtúdium. 

Ńpeciálne pracoviská pre nadaných ņiakov a ńpeciálne pracoviská pre 

integrovaných telesne postihnutých ņiakov a nadaných ņiakov vzhľadom na ich 

ńpecifiká nebudeme rozoberať. 

Podľa KD modelu hovoríme o piatich základných kategóriách integrovaných 

didaktických pracovísk. Sú to: 

– ńkolské dielne stredných ńkôl, 

– ńpeciálne pracoviská pre nadaných ņiakov, 

– ńpeciálne pracoviská pre integrovaných telesne postihnutých ņiakov, 

– laboratóriá a  

– ńpeciálne uĉebne odborných predmetov. 

Tieto pracoviská sú zamerané na predmety v odbore strojárstvo. 

Ńkolské dielne na stredných priemyselných ńkolách a stredných odborných 

ńkolách sú urĉené k praktickej výuĉbe ņiakov daného typu ńkoly. Ńpecifické 

rozdiely rozoberať nebudeme, pretoņe tie sú závislé jednak od typu ńkoly 

a jednak od odboru. 
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Obr. 2. KD model integrovaných didaktických pracovísk 

 

Ńkolské dielne sme rozdelili podľa typu prác, ktoré sa v nich vykonávajú na 

dielne: 

– ruĉného obrábania, 

– strojového obrábania (klasické konvenĉné obrábanie), 

– CNC obrábania. 
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Podľa moņnosti ńkoly sú tu aj ďalńie moņnosti napr. dielňa pre dokonĉovacie 

operácie. 

Dielňa ruĉného obrábania – prvou dielňou je dielňa zámoĉnícka (obr. 3) 

s ktorou sa ņiak strednej ńkoly stretne a uĉí sa základným strojárskym prácam 

a ovládaniu základných strojov, nástrojov a pouņívaní jednoduchých meradiel. 

Ďalej sem postupne s nárastom vedomostí o jednotlivých technológiách vo 

vyńńích roĉníkoch pribúdajú technológie zvárania a kovania v praxi. Dokonca 

pred ukonĉením ńtudijného odboru je daná moņnosť ńtudentom získať zváraĉský 

preukaz. Pri niektorých uĉňovských odboroch je to podmienka na pripustenie 

k uĉňovským skúńkam. 

Dielňa strojového obrábania je urĉená na získanie praktických vedomostí zo 

strojového obrábania kovov. Ostatné spôsoby konvenĉného obrábania vnútorných 

a vonkajńích valcových plôch, rovinných, ale aj tvarových plôch. Tieto dielne sú 

vybavené spravidla sústruhmi (obr. 4), frézami, brúskami a vŕtaĉkami. Na 

stredných odborných ńkolách je aj niekoľko dielní s jedným typom stroja. 

Ostatné obrábacie stroje v dielňach sa nachádzajú po jednom aņ dvoch kusoch 

alebo sa nenachádzajú vôbec. 

Dielňa CNCstrojov – ĉíslicovo riadené výrobné stroje (CNC) sú 

charakteristické tým, ņe ovládanie pracovných funkcií stroja je prevádzané 

riadiacim systémom (RS) stroja pomocou vytvoreného programu. Informácie 

o poņadovaných ĉinnostiach sú zapísané v programe pomocou alfanumerických 

znakov. Vlastný program je daný postupnosťou oddelených skupín znakov, 

ktorým hovoríme bloky alebo vety.  

 

       

 Obr. 3. Zámoĉnicka  Obr. 4. Sústružnícka  Obr. 5. CNC 

 

Vlastný program je daný postupnosťou oddelených skupín znakov, ktorým 

hovoríme bloky alebo vety. Program je urĉený pre riadenie silových prvkov 

strojov a zaruĉuje, aby poņadovaná výroba súĉiastok prebehla v poradí zadanom 

po jednotlivých blokoch, ktoré sú napísané v NC kóde (Ńtulpa, 2015). 

CNC stroje (obr. 5) je moņné rozdeliť na CNC sústruņníĉke stroje, CNC 

vŕtacie stroje, CNC vyvrtávanie stroje, CNC frézovacie stroje, CNC brúsiace 

stroje, CNC obrábacie stroje na ozubenia, CNC obrábacie centra na nerotaĉné 

súĉiastky, ťaņké CNC obrábacie stroje, stroje pre vysokorýchlostné obrábanie 

a obrábacie stroje s nekonvenĉnou kinematickou ńtruktúrou. 
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CNC stroje sa vyuņívajú vo vńetkých oblastiach strojárenskej výroby. 

Základnými typmi sú sústruhy a frézovaĉky. Vedomosti z ich obsluhy 

a programovania je moņno jednoducho transformovať na ostatné druhy CNC 

strojov. Taktieņ vo vyuĉovacom procese sa výuĉba zameriava na CNC sústruhy 

a frézovaĉky. 

Laboratória slúņia k praktickým pokusom vo vńeobecnovzdelávacích 

predmetoch alebo k výuĉbe odborných predmetov, kde ņiaci získavajú 

vedomosti zo odboru na ktorý sú pripravovaný. Jednotlivé laboratóriá sú 

uvedené na obr. 2. 

Uĉebne pre odborné predmety, ako integrované pracovisko, sú okrem 

beņného vybavenia ńkolskými lavicami, stoliĉkami, katedrou pre uĉiteľa, PC 

a príp. interaktívnou tabuľou vybavené ďalńími odbornými didaktickými 

pomôckami. K týmto pomôckam patria obrazy, modely, reálne predmety v reze, 

reálne funkĉné predmety, didaktické stroje a prístroje atď. 

Záver 

Dneńným trendom vo vzdelávaní je vzájomné spojenie ĉiastkových 

prostriedkov a integrácie s ďalńími technológiami (predovńetkým audiovizuálnymi 

a poĉítaĉových sietí). Táto skupina vzájomne prepojených didaktických 

prostriedkov (v zmysle hardwaru i softwaru) sa zjednoduńene oznaĉuje 

multimédiá (Průcha, 2009). 

Pri vytváraní Integrovaných didaktických pracovísk a voľbe materiálnych 

vyuĉovacích prostriedkov do výuĉby je potrebné poznať nielen obsah predmetu 

alebo predmetov, ale je potrebné opierať sa aj o vedomosti z didaktiky, 

informatiky, inņinierskej pedagogiky, psychológie a ďalńie vstupujúce predmety. 

Technické zariadenia a uĉebné pomôcky zabezpeĉujú základné podmienky pre 

efektívne vyuņitie didaktických pracovísk a názorné vysvetlenie uĉiva. 
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