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Úvod 

Programovanie je dôležitou súčasťou vyučovania informatiky. V rámci druhého stupňa 

základnej školy by sa žiaci mali oboznámiť s niekoľkými dôležitými konceptmi, jedným 

z nich je aj koncept cyklu. Rovnako ako intaktní (zdraví) žiaci, aj nevidiaci žiaci chcú 

programovať a rozvíjať svoje zručnosti v tejto oblasti. Pre nevidiacich žiakov však nie sú 

vytvárané postupy a spôsoby, ktoré by im túto dôležitú oblasť sprístupnili. V našom 

dizertačnom výskume sa zameriavame na koncept cyklu vo vyučovaní programovania 

nevidiacich žiakov. Naším cieľom bolo porozumieť procesu zavádzania konceptu cyklus 

do vyučovania programovania nevidiacich žiakov ZŠ. 
 

1 Vymedzenie základných pojmov 

1.1. Zrakové postihnutie 

Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím definuje osoby so zdravotným 

postihnutím ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo 

zmyslovými postihnutiami , ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich 

plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.1 V našom 

výskume sa zaoberáme žiakmi so zrakovým postihnutím, ktoré zaraďujeme medzi zmyslové 

postihnutia. 

Nakoľko až 80% informácií prijíma človek zrakom, môže byť dôsledkom zrakového 

postihnutia vážne ohrozenie príjmu informácií (Krhutová a kol., 2005). S tým súvisia aj 

komplikácie v zaraďovaní nevidiacej osoby do vzdelávacieho a pracovného procesu. 

V súčasnosti sa odborníci z oblasti špeciálnej pedagogiky na Slovensku (Lopúchová, 2011) 

prikláňajú ku kategorizácií osôb so zrakovým postihnutím na: 

● nevidiacich, 

● čiastočne vidiacich (prakticky nevidiacich), 

● slabozrakých, 

● osoby s poruchou binokulárneho videnia. 

 

Za nevidiacich považujeme osoby, u ktorých je zrakové vnímanie narušené na úrovni slepoty 

(Ludíková, 2006). U nevidiacich prebieha vzdelávanie prostredníctvom ostatných zmyslov, 

najmä pomocou sluchu a hmatu. Čiastočne vidiaci, označovaní aj ako osoby so zvyškami 

zraku (Lopúchová, 2011), vidia v obmedzenej miere. Ide o hraničné prípady nachádzajúce sa 

medzi slepotou a slabozrakosťou. V našej práci budú predmetom nášho záujmu nevidiaci 

a čiastočne vidiaci žiaci. Podľa štatistík svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 

2014 je na svete 285 miliónov osôb so zrakovým postihnutím, z čoho 39 miliónov je 

                                                 
1 https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-

pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf 



nevidiacich2. Presný počet osôb so zrakovým postihnutím na Slovensku nie je doteraz 

zaznamenaný. 

1.2. Asistenčné technológie pre nevidiacich 

Vo vzdelávaní nevidiacich žiakov zohrávajú významnú úlohu asistenčné technológie, ktoré 

im sprístupňujú informácie. Čítač obrazovky (Regec, 2010) je program, ktorý spracováva a 

následne interpretuje vizuálne prezentované informácie z operačného systému a jeho 

jednotlivých programov. Príjem informácií na strane jednotlivca so zrakovým postihnutím je 

zabezpečený prostredníctvom zvukového alebo hmatového výstupu. V praxi to funguje tak, že 

žiak po spustení počítača vyvolá pomocou klávesovej skratky konkrétny program na čítanie 

textu (napr. JAWS). Hardvér a softvér vytvára syntetizovaný hlasový výstup pre text 

zobrazený na monitore počítača, ako aj klávesové údery zadané na klávesnici (Šimšík et al, 

2004). V programe je možné nastaviť si druh hlasu a jeho rýchlosť. Zväčšovacie programy 

(Regec, 2010) umožňujú používateľovi vidieť obsah obrazovky niekoľkonásobne zväčšený, v 

závislosti od potrieb konkrétneho používateľa. Zvyčajne je toto zväčšenie dvojnásobné až 

šestnásťnásobné. Tieto programy tiež ponúkajú možnosť inverzného zobrazovania, čím sa 

zlepší kontrast a uľahčí čítanie. Z takýchto programov je voľne dostupný program 

DesktopZoom3, často využívaný je komerčný program ZoomText4. 

1.3. Vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov 

Vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov na Slovensku prebieha integrovane alebo 

segregovane (Lopúchová, 2011). Niektorí jednotlivci sú začlenení medzi intaktných žiakov 

a vzdelávajú sa v bežnej škole, zvyčajne podľa individuálneho študijného plánu. Nevieme 

s istotou určiť, aké percento nevidiacich žiakov sa vzdeláva integrovane. Zrakovo postihnutí 

žiaci sa na Slovensku vzdelávajú podľa štandardného inovovaného štátneho vzdelávacieho 

programu, ktorý vznikol v roku 20145. Podľa druhu a stupňa postihnutia je však potrebné 

riadiť sa aj vzdelávacím programom pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím6. V ňom sa 

uvádza, aké ďalšie predmety by mali absolvovať ťažko zrakovo postihnutí žiaci a aké 

prispôsobenia sa majú aplikovať pri výučbe jednotlivých predmetov.  

2 Projekt dizertačnej práce 

2.1. Oblasť výskumu a výskumný problém 

Náš výskum bol súčasťou väčšieho výskumu, ktorý prebieha na Katedre základov 

a vyučovania informatiky FMFI UK v Bratislave od roku 2011. Výskum sa zameriava na 

vyučovanie informatiky pre nevidiacich žiakov ZŠ. V rámci nášho dizertačného výskumu sme 

                                                 
2http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/ 
3http://users.telenet.be/littlegems/MySoft/DesktopZoom/Index.html 
4http://www.zoomtext.com/products/zoomtext-magnifierreader/ 
5http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/informatika_nsv_2014.pdf 
6http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/vp_zp_%20isced_1_2_3_5.pdf 



sa zamerali na koncept cyklu vo vyučovaní programovania nevidiacich žiakov. Koncept 

cyklu je abstraktný pojem, ktorý je pre žiakov náročný na porozumenie, preto je potrebné 

venovať mu dostatok času, aby si mohli žiaci správne osvojiť jeho používanie. Užšie sme sa 

orientovali na žiakov nižších ročníkov druhého stupňa ZŠ. 

2.2. Ciele výskumu 

Cieľom nášho dizertačného výskumu bolo porozumieť procesu zavádzania konceptu 

cyklus do vyučovania programovania nevidiacich žiakov ZŠ. 

Splnenie tohto cieľa si vyžadovalo postupné splnenie nasledujúcich parciálnych cieľov: 

 Zistiť, aké miskoncepcie sa u nevidiacich žiakov vyskytujú pri riešení úloh 

zameraných na použitie cyklu. 

 Navrhnúť, implementovať a overiť učebné postupy a vzdelávacie aktivity pre 

zavedenie konceptu cyklu v programovaní a ozrejmiť, aké sú ich výhody respektíve 

nevýhody.  

2.3. Výskumné otázky 

V našom dizertačnom výskume sme si stanovili nasledujúce výskumné otázky: 

Ako zaviesť pojem cyklus pre nevidiacich žiakov nižších ročníkov sekundárneho 

vzdelávania? 

a) Aké miskoncepcie sa u nevidiacich žiakov vyskytujú pri riešení úloh zameraných na 

použitie cyklu? 

b) Aké učebné postupy a vzdelávacie aktivity je možné použiť pri výučbe konceptu 

cyklus pre nevidiacich žiakov nižších ročníkov sekundárneho vzdelávania? 

2.4. Harmonogram výskumu 

Náš dizertačný výskum prebiehal v štyroch etapách. 

Prvá etapa výskumu prebiehala od roku 2014. Jej súčasťou bolo aj štúdium odbornej 

literatúry s cieľom zmapovať oblasť výskumu v domácom a zahraničnom kontexte. Bližšie sa 

tejto problematike venujeme v tretej kapitole. V rokoch 2014 až 2017 sme sa podieľali na 

príprave úloh pre kategóriu Nevidiaci v informatickej súťaži iBobor. Analyzovali sme 

výsledky nevidiacich žiakov v jednotlivých ročníkoch súťaže, porovnali ich s výsledkami 

intaktných žiakov a tiež sme analyzovali úspešnosť nevidiacich žiakov pri riešení vybraných 

problémových úloh. Výsledky analýzy sme prezentovali na niekoľkých domácich 

a zahraničných konferenciách (Jašková, Kováčová, 2015), (Jašková, Kováčová, 2016) 

(Kováčová, 2015).  

V druhej etape výskumu, ktorá prebiehala od roku 2016, sme sa zamerali na iteratívny vývoj 

a overovanie metodického materiálu pre zvukové programovacie prostredie ALAN (Kováč, 

2016). Programovacie prostredie a metodický materiál bližšie popíšeme neskôr. Zameriame 

sa najmä na vyučovacie hodiny venované zavádzaniu a upevňovaniu pojmu cyklus. Výsledky 



tejto etapy výskumu sme tiež publikovali na viacerých vedeckých a odborných fórach 

(Kováčová, 2017 a), (Kováčová, 2017 b).  

Tretia etapa výskumu prebiehala od roku 2017 a v rámci nej sme sa zamerali na tvorbu 

a overovanie mimopočítačových hmatových algoritmických úloh zameraných na koncept 

cyklu. Tiež sme ich prezentovali na konferencií DIDINFO 2018 a budú publikované 

v zborníku z konferencie. 

V záverečnej, štvrtej etape výskumu, ktorá prebehla začiatkom roku 2018, sme vytvorili 

a overili niekoľko edukačných aktivít zameraných na koncept cyklu s využitím fyzického 

programovacieho jazyka Torino.  

2.5. Stratégia a metódy výskumu 

Pre náš výskum sme si zvolili výskumnú stratégiu prípadovej štúdie. Nakoľko pracujeme 

s malou výskumnou vzorkou a chceli sme podrobne preskúmať výskumný problém vzhľadom 

na každého člena našej výskumnej vzorky, považujeme túto kvalitatívnu výskumnú stratégiu 

za mimoriadne vhodnú pre náš výskum. 

Podľa Creswella (2008) je prípadová štúdia hĺbkovým prieskumom, ktorý je zameraný na 

ohraničený systém, napríklad aktivitu alebo proces, a je založená na rozsiahlom 

zhromažďovaní údajov o jednotlivých prípadoch. Creswell ďalej špecifikuje násobnú 

prípadovú štúdiu ako metódu vhodnú pri skúmaní a porovnávaní viacerých prípadov 

v rovnakej oblasti.  V našom výskume boli skúmanými prípadmi konkrétni nevidiaci žiaci.  

2.6. Výskumné metódy na zber a analýzu dát 

Vzhľadom na to, že sme sa v našom dizertačnom výskume zameriavali na nevidiacich žiakov, 

naša výskumná vzorka bola veľmi malá. Preto sme v našom dizertačnom výskume využívali 

metódy kvalitatívneho výskumu. 

Zvolili sme si nasledujúce výskumné metódy na zber a analýzu dát (Švaříček et al., 2007), 

(Creswell, 2008). 

● Priame pozorovanie žiakov (na vybraných hodinách informatiky). 

● Pološtruktúrované priame interview (so žiakmi, rodičmi a učiteľkou informatiky). 

● Metóda terénnych zápiskov (na vybraných hodinách informatiky). 

● Analýza výstupov vzdelávacej činnosti žiakov (po realizácií súťaže iBobor, analýza 

žiackych prác pri jednotlivých edukačných aktivitách). 

● Analýza videozáznamov a audiozáznamov (realizované počas hodín informatiky 

a počas rozhovorov). 

● Dotazník (pre žiakov, pre učiteľov). 

2.7. Výber účastníkov výskumu 

Náš výskum sme realizovali s vybranými žiakmi druhého stupňa špeciálnej základnej školy, 

ktorú kvôli zachovaniu anonymity žiakov nebudeme bližšie špecifikovať. Nakoľko 

využívame metódu prípadovej štúdie, podrobne sa zameriame na päť žiakov, s ktorými sme 

počas výskumu pracovali. Z asistenčných technológií, ktoré sme uviedli v prvej kapitole, 



používali skúmaní žiaci najmä čítač obrazovky. Niektorí žiaci so zvyškami zraku používali aj 

zväčšovací softvér a súčasne s ním aj čítač obrazovky. Braillovský riadok nebol v škole k 

dispozícii. 

O týchto žiakoch sme zisťovali čo najviac relevantných informácií. Realizovali sme 

rozhovory s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom, učiteľkou informatiky. Oslovili sme 

aj rodičov žiakov, ale nepodarilo sa nám získať informácie od všetkých rodičov. 

Svoju pozornosť sme zamerali na vybraných zástupcov troch typov nevidiacich žiakov – 

žiakov so zvyškami zraku, nevidiacich žiakov so schopnosťou vytvárania vizuálnych predstáv 

a kongenitálne nevidiacich. V priebehu prvej etapy výskumu, pri realizácií súťaže iBobor pre 

nevidiacich, sme skúmali početnejšiu vzorku žiakov. V roku 2017 sa do súťaže zapojili aj 

nevidiacich žiaci z druhej špeciálnej školy  na Slovensku, ale vo výskume ich nebudeme 

spomínať, pretože sa žiaci zúčastnili súťaže prvýkrát a nepoznáme ich natoľko detailne. 

Účastníkov výskumu podrobne popíšeme v štvrtej kapitole práce. 

2.8. Kvalita výskumu a etická stránka výskumu 

Pri zabezpečovaní kvality výskumu sme postupovali (Švaříček et al., 2007) tak, aby sme 

splnili nasledujúce tri kritériá: dôveryhodnosť, prenositeľnosť a spoľahlivosť. Na 

naplnenie dôveryhodnosti nášho výskumu sme používali viacero techník.  

Pre realizáciu nášho výskumu boli pre nás kľúčové etické princípy edukačného výskumu 

podľa Creswella (2008). Zúčastnených žiakov, rodičov aj učiteľov a vedúcich pracovníkov 

zapojených škôl sme podrobne oboznámili so zámerom nášho výskumu. Žiaci sa na našom 

výskume podieľali dobrovoľne. V záujme ochrany osobných údajov žiakov ich identitu 

poznajú iba zapojení výskumníci. Vo zverejnených výstupoch výskumu osobné údaje o 

žiakoch neuvádzame. Výsledky výskumu sme publikovali verne a neskreslene a sú 

k dispozícií všetkým účastníkom výskumu. Vďaka publikovaniu našich výsledkov sme 

získali spätnú väzbu od našich kolegov a vedeckej komunity. Túto sme tiež brali do úvahy 

pri formulácii záverov výskumu.  

3 Analýza súčasného stavu poznania 

3.1. Rozvoj algoritmického myslenia 

Lovászová (2013) definuje algoritmické myslenie ako „proces myslenia, ktorý vedie ku 

konštrukcii a k používaniu myšlienkových schém na automatizované spracovávanie informácií 

a riešenie problémov. Ľudia s rozvinutým algoritmickým myslením si na základe skúseností s 

riešením podobných úloh vedia skonštruovať všeobecnú schému riešenia, teda algoritmus. Sú 

schopní rozpoznať podobnosť problémov a vedia rutinný postup aplikovať na riešenie 

problémov, ktoré sa pre iných zdajú nezvyčajné. Tým vedia riešiť problémy rýchlejšie a 

efektívnejšie s vynaložením menšieho úsilia. Základom algoritmického myslenia je schopnosť 

abstrahovať“. Autorka ďalej uvádza, že dôležitou funkciou algoritmického myslenia je, že 

prostredníctvom neho dokáže človek spolupracovať so svojím okolím.  

Rozvoj algoritmického myslenia patrí medzi dôležité ciele stanovené osnovami predmetu 

informatika na základnej škole. Pre školský systém na Slovensku je kľúčovým dokumentom 



inovovaný štátny vzdelávací program. Ten vstúpil do platnosti v roku 2014. Inovovaný štátny 

vzdelávací program upravuje, aké zručnosti a vedomosti by mal žiak nadobudnúť po 

absolvovaní jednotlivých ročníkov, v našom prípade na konci šiesteho a ôsmeho ročníka. 

Náplň predmetu informatika je v ňom členená na niekoľko častí – tematické okruhy, pre nás 

je kľúčová časť Algoritmické riešenie problémov. 

V rámci celku Algoritmické riešenie problémov sa v nasledujúcich odsekoch zameriame na 

kompetencie potrebné pri riešení problémov s využitím cyklov.  

Žiak by mal na konci šiesteho ročníka vedieť: 

 rozpoznať opakujúce sa vzory pri riešení zadaného problému,  

 rozpoznať, aká časť algoritmu sa má vykonať pred, počas a po skončení cyklu,  

 stanoviť počet opakovaní pomocou hodnoty, 

 riešiť problémy, ktoré vyžadujú známy počet opakovaní,  

 zapísať riešenie problému s cyklom pomocou jazyka,  

 interpretovať algoritmy s cyklami. 

Žiak by sa mal oboznámiť s pojmami opakovanie, počet opakovaní, telo cyklu. Okrem toho 

by mal žiak porozumieť, ako súvisí počet opakovaní s výsledkom, a tiež vedieť zostavovať 

a upravovať telo cyklu či nastaviť počet opakovaní.  

3.2. Cyklus v programovaní 

V odbornej literatúre je cyklus nazývaný aj ako iteratívna konštrukcia. Je považovaná za 

skutočnú podstatu sily počítača. Ak by iterácie neboli možné, programy by boli obrovské 

a neflexibilné a vyžadovali by si neprimerane veľa času na vytvorenie a beh, ako aj obrovské 

množstvo pamäte na uloženie (Sebesta, 2008).  

Cyklus so známym počtom opakovaní používa premennú, hovorí sa jej riadiaca premenná, 

ktorá si „pamätá“ koľkokrát cyklus prebehol. V zápise cyklu určíme jej dolnú a hornú 

hranicu. Tieto definície vychádzajú zo syntaxe vyšších programovacích jazykov (napr. Pascal, 

Python). Pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania sú však vhodnejšie detské 

programovacie jazyky. Detské programovacie jazyky a prostredia musia rešpektovať 

schopnosti detí v danom veku. Vieme napríklad, že deti vo veku do 12 rokov sú schopné 

rozmýšľať a vykonávať operácie s konkrétnymi predmetmi. Abstraktné myslenie nastupuje a 

rozvíja sa až v neskoršom veku (Piaget, 1936). Detské programovacie prostredia často 

využívajú rôzne metafory. Napríklad, korytnačka zastupuje grafické pero, ktoré kreslí 

relatívnym pohybom (t.j. nevyužíva súradnice). Vďaka metaforám ľahšie sprístupníme rôzne 

informatické koncepty, algoritmické konštrukcie, techniky aj mladším deťom (Salanci, 

Tomcsányiová, Blaho, 2010). Medzi detské programovacie jazyky, ktoré sa v súčasnosti často 

používajú na školách, sú Scratch a Logo.  

Cyklus v detských programovacích jazykoch je zapísaný rôznymi spôsobmi. Vo 

všeobecnosti považujeme za smerodajnú nasledujúcu definíciu: „Príkaz opakuj obsahuje 

počet opakovaní a skupinu príkazov, ktoré chceme opakovať“ (Blaho, Kalaš, 2005). 

Túto definíciu považujeme z hľadiska zamerania nášho výskumu za najvýstižnejšie. So 

žiakmi nebudeme používať pojem riadiaca premenná, nakoľko túto premennú nebudeme 

používať v tele cyklu. Dolná hranica cyklu bude vždy číslo 1. Keďže je konštrukcia cyklu 



dôležitou konštrukciou, je potrebné, aby si ju žiaci osvojili správne (Salanci, Tomcsányiová, 

Blaho, 2010). 

3.3. Rozvoj algoritmického myslenia a vyučovanie programovania 

intaktných žiakov 

Učitelia intaktných žiakov druhého stupňa ZŠ používajú na vyučovanie programovania bežne 

dostupné programátorské prostredia, napríklad Scratch7, či Imagine Logo8. Z hľadiska 

prístupnosti sú tieto prostredia pre nevidiacich žiakov nepoužiteľné, pretože sú silne 

orientované na grafické výstupy a ich používanie nie je kompatibilné s čítačmi obrazovky.  

Čoraz častejšie sa v školách stretávame s používaním robotických stavebníc 

a programovateľných hračiek, ktoré sú pútavou alternatívou k vyučovaniu programovania. 

Mayerová a Veselovská (2013) porovnali niekoľko robotických stavebníc z viacerých 

hľadísk. Na základe tohto porovnania označili stavebnice LEGO Mindstorms NXT a LEGO 

WeDo za najvhodnejšie pre použitie na druhom stupni základných škôl.  

Učitelia informatiky majú k dispozícií množstvo učebných materiálov. Jedným z nich je 

napríklad 1. zošit z programovania (Blaho, Kalaš, 2005) zo série zošitov Tvorivá informatika. 

Je určený pre prímu až kvartu osemročných gymnázií a pre druhý stupeň základných škôl. 

Učebnica sa zameriava na výučbu programovania v prostredí Imagine Logo, pričom jej 

súčasťou je aj CD s licenciou k tomuto programu. Autori zoznamujú žiakov so základnými 

prvkami prostredia Imagine Logo a základnými príkazmi na ovládanie korytnačky. Postupne 

sa dostávajú k zložitejším konštrukciám, ako napríklad procesy, animovaný tvar korytnačky 

a iné. Okrem tejto učebnice vzniklo aj niekoľko metodických materiálov určených pre 

učiteľa. V rámci predmetu informatika sa môžu žiaci zúčastňovať na rôznych informatických 

súťažiach. Najznámejšou z nich je súťaž iBobor9, ktorá prebieha približne v tridsiatich 

krajinách a je určená pre žiakov od tretieho ročníka základných škôl až po žiakov štvrtého 

ročníka stredných škôl. Pre žiakov so záujmom o programovanie sú určené súťaže 

ImagineLogoCup10 a ScratchCup11. Pre žiakov so záujmom o robotické stavebnice, existuje 

tiež viacero súťaží. Medzi najznámejšie zaraďujeme súťaže First Lego League12 a RoboCup13.  

3.4. Rozvoj algoritmického myslenia a vyučovanie programovania 

nevidiacich žiakov 

V práci sme bližšie popísali niekoľko rôznych, doteraz využívaných postupov pri vyučovaní 

programovania nevidiacich žiakov. Popísali sme algoritmy s reliéfnou tabuľkou a 

programátorské prostredia Lienka a Svet zvukov, ktoré boli navrhované priamo pre potreby 

nevidiacich žiakov.  

                                                 
7https://scratch.mit.edu/ 
8http://imagine.infovek.sk/index.php?k=2&v=5 
9http://ibobor.sk/ 
10http://edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/ImagineLogoCup/ 
11http://edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/ScratchCup/ 
12http://www.fll.sk/ 
13http://www.robocup.org/ 



Bližšie sme sa venovali prostrediu ALAN, ktoré je založené na programovaní zvukov. 

Vzniklo tiež v rámci bakalárskej práce (Kováč, 2016). Cieľom práce bolo vytvoriť 

flexibilnejšie prostredie ako Svet zvukov, v ktorom by opäť nevidiaci žiaci získali základné 

programátorské zručnosti prostredníctvom programovania postupnosti zvukov. Žiaci môžu 

programovať zvukové príbehy alebo jednoduché melódie. Prostredie používa jednoduchý 

programovací jazyk s dvomi základnými príkazmi: Zahraj a Povedz. Príkaz Zahraj prehrá 

zvuk, ktorý si žiak môže zvoliť z viacerých kategórií – Hudba, Noty, Príbeh, Zvieratá. Učiteľ 

však môže do ponuky pridať ľubovoľné ďalšie zvuky aj kategórie. Príkaz Povedz zabezpečí, 

že program prečíta zadaný text. Okrem toho program ponúka možnosť použiť cyklus 

s pevným počtom opakovaní (príkaz Opakuj). Ďalej môžeme v programe využívať premenné, 

príkaz vetvenia a vytvárať podprogramy. Prostredie vzniklo primárne pre nevidiacich žiakov, 

takže sa dá plne ovládať aj pomocou klávesnice. 

V práci sme tiež bližšie popísali fyzický programovací jazyk Torino, ktorý je najnovším 

prínosom pre programovanie nevidiacich žiakov. V súčasnosti ho vyvíjajú v Microsoft 

Research Lab – Cambridge. Obsahuje hmatovo odlíšiteľné diely predstavujúce jednotlivé 

príkazy, z ktorých môžeme jednoduchým spájaním vytvárať sekvencie príkazov. Je určený na 

rozvoj základných programovacích zručností žiakov vo veku 7 až 11 rokov. Jednotlivé 

príkazy sú reprezentované pomocou hmatateľných častí – modulov. Postupnosť týchto 

modulov vytvára vlákno. Tieto vlákna možno pripájať do štyroch vstupov hlavného modulu 

(z anglického hub), pričom na každom vstupe si môžeme zvoliť inú množinu zvukov. Torino 

využíva jazyk Sonic Pi. Fyzický programovací jazyk umožňuje v programoch využívať 

konštrukciu cyklu, príkaz vetvenia ako aj využívanie premenných. 

V súčasnosti neexistuje učebnica informatiky určená pre nevidiacich žiakov. Učitelia 

informatiky využívajú bežne dostupné učebnice pre intaktných žiakov a sami si prispôsobujú 

tie časti, ktoré vedia využiť. Spomenuté učebnice sú ale viazané na prostredia, ktoré nie sú 

prístupné pre nevidiacich žiakov. Od roku 2016 vzniklo v rámci projektu KEGA 014UK-

4/2016 Rozvoj kompetencií nevidiacich žiakov ZŠ potrebných pre život v 21. storočí  

niekoľko učebných materiálov určených na vyučovanie informatiky nevidiacich žiakov ZŠ. 

Z hľadiska témy dizertačného výskumu je dôležitý materiál Práca s algoritmami14. V ňom sa 

venujeme práci s algoritmami. Úlohy sú rozdelené do štyroch oblastí – programovanie 

robotických hračiek, úlohy s reliéfnou tabuľkou, programovanie zvukov a úlohy zo súťaže 

iBobor. Učebný materiál je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ a cieľom je, aby si žiaci 

osvojili základné programátorské zručnosti a pojmy, ako sú príkaz, sekvencia príkazov, 

cyklus, príkaz vetvenia, podprogram, premenná. Ide o overený učebný materiál, ktorý 

považujeme za veľký prínos vo vyučovaní programovania nevidiacich žiakov. Všetky učebné 

materiály, ktoré vznikli v rámci tohto projektu, sú prístupné na webovej stránke projektu15. 

                                                 
14 http://vin.edi.fmph.uniba.sk/Algoritmy_Ucebnica/Algoritmy_Ucebnica.pdf 
15 http://vin.edi.fmph.uniba.sk/materialy.html 



4 Výskum 

4.1. Popis výskumnej vzorky 

V práci sme podrobne popísali všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnili nášho výskumu. Išlo 

o troch žiakov siedmeho ročníka a dvoch žiakov šiesteho ročníka, pričom v práci popisujeme 

ich zrakové postihnutie a spôsob, akým pracujú s počítačom. Tiež sme viedli 

pološtruktúrované interview s triednymi učiteľmi, učiteľkou informatiky a výchovným 

poradcom školy. Ich podrobné charakteristiky žiakov uvádzame v práci. 

Uvádzame súhrnnú tabuľku s najpodstatnejšími charakteristikami žiakov. 

 

Žiak Ročník Pohlavie 

Stupeň 

zrakového 

postihnutia 

Iné zdravotné 

postihnutie 

Informatické 

zručnosti 

Sociálne 

zručnosti 

A 6 Dievča 
Prakticky 

nevidiaca 
- Nadpriemer 

Priateľská 

Ochotná 

B 6 Dievča Nevidiaca 
Svalová 

dystrofia 

Mierny 

podpriemer 

Nesmelá 

Menej 

komunikuje 

C 7 Chlapec Nevidiaci 
Nedoslýchavosť 

 

Mierny 

nadpriemer 

 

Súťaživý 

Kolegiálny 

Ochotný 

D 7 Chlapec 
Kongenitálne 

nevidiaci 
- 

Mierny 

nadpriemer 

Súťaživý 

Kolegiálny 

Ochotný 

E 7 Dievča 
Prakticky 

nevidiaca 
- 

Mierny 

Nadpriemer 

Kolegiálna 

Ochotná 

Komunikatívna 

4.2. Prvá etapa výskumu 

Súťaž iBobor je jednou z najznámejších informatických súťaží na Slovensku. Od roku 2013 

organizujeme túto súťaž aj pre nevidiacich žiakov druhého stupňa základnej školy. V tejto 

časti sme sa zamerali na vybrané úlohy z viacerých ročníkov súťaže pre nevidiacich žiakov, 

v ktorých sa v rôznej podobe vyskytol koncept cyklu.  

Na základe našich pozorovaní a rozhovorov s učiteľkou informatiky, ktorá pozná žiakov 

dlhšie a pracuje s nimi na hodinách informatiky niekoľko rokov, vyplynulo, že úlohy 

zamerané na ovládanie objektu v štvorcovej sieti sú pre nevidiacich žiakov veľmi náročné 

a natoľko abstraktné, že majú problémy s ich riešením. Preto nepovažujeme za vhodné, aby 

sme príkaz opakovania zavádzali do vyučovania prostredníctvom takéhoto typu úloh. Za 

vhodnejšiu alternatívu pre nevidiacich žiakov, ktorí sa s programovaním na informatike ešte 

nestretli, považujeme programovanie lineárnej postupnosti prvkov, respektíve zvukov. Na 

základe tohto nášho zistenia sme sa v ďalších etapách výskumu rozhodli použiť prostredia 

Alan a Torino, ktoré takéto programovanie umožňujú. Okrem toho sme sa rozhodli realizovať 



aj hmatové aktivity zamerané na manipuláciu s reálnymi objektmi usporiadanými do 

postupnosti. 

4.3. Druhá etapa výskumu 

V tejto časti práce sme popísali iteratívny vývoj metodického materiálu a jeho výskumné 

overovanie počas vyučovacích hodín zameraných na riešenie úloh s využitím cyklu 

v prostredí ALAN. Metodický materiál sme vyvíjali v dvoch iteráciách. Každá iterácia 

pozostávala z nasledujúcich fáz – návrh, tvorba, overovanie, analýza a vyhodnotenie. V rámci 

prvej iterácie sme počas fázy overovania viedli hodiny informatiky my za prítomnosti 

učiteľky, ktorá do vyučovacieho procesu nezasahovala, respektíve iba v prípade technických 

problémov. Overili sme materiál pre prvé štyri vyučovacie hodiny v skupine nevidiacich 

žiakov šiesteho ročníka (žiaci C, D a E). Počas nich bolo naším primárnym cieľom odhaliť 

a vyriešiť problémy súvisiace s ovládaním prostredia ALAN, ako aj pri riešení nami 

navrhnutých úloh. Spätná väzba od žiakov a učiteľky pomohla autorovi prostredia ALAN 

odhaliť niekoľko nedostatkov, ktoré následne odstránil. Nám zasa analýza žiackych riešení 

pomohla upraviť jednotlivé úlohy tak, aby boli pre žiakov zrozumiteľné a aby sme pomocou 

nich dôsledne plnili ciele stanovené na začiatku vyučovacej hodiny. V ďalšom školskom roku 

prebehlo overovanie metodického materiálu v rámci druhej iterácie. Upravený metodický 

materiál sme overili s dvomi žiačkami piateho ročníka (žiačky A a B), pričom tento raz sme 

boli v úlohe pozorovateľa. Vyučovacie hodiny viedla učiteľka informatiky, my sme si viedli 

písomnú a obrazovú dokumentáciu z pozorovaní. Na základe analýzy získaných dát sme 

metodický materiál opäť upravili. Na základe skúseností z oboch iterácií sme do metodického 

materiálu pridali piatu vyučovaciu hodinu, ktorú sme overili so žiakmi šiesteho ročníka (žiaci 

C, D a E). Cieľom piatej vyučovacej hodiny bolo zopakovanie a prehĺbenie nadobudnutých 

zručností.  

Bližšie sme popísali vyučovacie hodiny zamerané na zavedenie konceptu cyklu a jeho 

využívanie. Popísali sme vyučovaciu hodinu, pri ktorej žiaci hľadali a opravovali chyby 

v programoch, ako aj záverečnú hodinu zameranú na opakovanie a prehĺbenie práce s cyklom. 

Overovanie metodického materiálu s nevidiacimi žiakmi bolo pre nás cennou skúsenosťou. 

Mali sme možnosť pracovať s rôznymi nevidiacimi žiakmi – s rôznymi schopnosťami a na 

rôznej úrovni z hľadiska počítačových zručností. Vo všetkých prípadoch sa nám ale osvedčilo 

používanie prostredia ALAN zameraného na programovanie zvukov, lebo bolo pre žiakov 

pútavé a dostatočne jednoduché na ovládanie.  

4.4. Tretia etapa výskumu 

Po realizácii ostatného ročníka súťaže iBobor pre nevidiacich žiakov základnej školy sme sa 

rozhodli vybrané tri problémové úlohy transformovať do hmatovej podoby. Vo všetkých 

troch úlohách sa v rôznej podobe vyskytovala konštrukcia cyklu. Vytvorili sme aktivity, 

v ktorých nebolo potrebné využitie počítača. V tejto časti sme popísalo znenia pôvodných 

úloh zo súťaže iBobor, uviedli sme informácie o úspešnosti žiakov pri riešení jednotlivých 



úloh, ako aj ich bezprostredné reakcie po súťaži. Potom sme popísali naše pozorovania 

z realizácie hmatových aktivít. Hmatové aktivity sme realizovali so žiakmi C, D a E.  

Vo všetkých hmatových aktivitách sme využili bežne dostupné pomôcky, napríklad drevené 

kocky alebo koráliky určené na navliekanie.  

Hmatové aktivity boli pre žiakov zábavným spestrením vyučovacích hodín. Považujeme ich 

za nevyhnutnú súčasť prípravy žiakov na súťaž iBobor, v kombinácii so zápisom postupu 

riešenia v textovej podobe. 

4.5. Štvrtá etapa výskumu 

V tejto časti práce sme popísali proces zavádzania cyklu s použitím fyzického 

programovacieho jazyka Torino. V rámci spolupráce s autormi tohto programovacieho jazyka 

sme mali k dispozícii dve programovacie sady. Našou úlohou bolo overiť časť metodického 

materiálu navrhnutého autormi jazyka so žiakmi tretieho a šiesteho ročníka (žiačky A a B). 

Overovaniu so žiakmi prvého stupňa sa v práci bližšie nevenovali. So súhlasom autorov sme 

však fyzický programovací jazyk použili aj so žiakmi siedmeho ročníka (žiaci C, D a E). 

Počas prvých dvoch hodín sme sa zamerali na získanie základných zručností pri práci 

s fyzickým programovacím jazykom (ďalej ho budeme volať len Torino). Žiaci sa oboznámili 

s hlavným modulom a procesom jeho spúšťania, ako aj s postupom pri zapájaní základných 

príkazových modulov. V rámci týchto hodín sme so žiakmi postupne realizovali niekoľko 

aktivít zameraných na programovanie príbehov, či krátkych úsekov známych melódií a 

pesničiek. Počas tretej vyučovacej hodiny žiaci hľadali a opravovali chyby v nami 

vytvorených programoch. Podrobne sme sa v práci zaoberali tými vyučovacími hodinami, 

ktoré úzko súviseli s konštrukciou cyklu.  

 

5 Výsledky výskumu  
Na zodpovedanie našich výskumných otázok sme preskúmali štyri prístupy k výučbe 

programovania popísané v štvrtej kapitole práce. Naším cieľom bolo sledovať miskoncepcie 

týkajúce sa zavádzania konceptu cyklu. Najskôr sme analyzovali úlohy informatickej súťaže 

iBobor, v ktorých sa v rôznej podobe vyskytol cyklus. Zistili sme, že úlohy, ktoré boli 

zamerané na ovládanie robota a využívajú absolútny alebo relatívny pohyb, sú pre 

nevidiacich žiakov natoľko abstraktné, že ich nepovažujeme za vhodné pri zavádzaní 

konceptu cyklu. Tento typ úloh je náročný aj pre intaktných žiakov (Jašková, Meszárosová, 

Winczer, 2017). Za prístupnejšiu alternatívu pre nevidiacich žiakov považujeme 

programovanie zvukov. Skúmali sme, ako reagujú žiaci na zavedenie konceptu cyklu 

v prostredí ALAN, ktoré je založené na programovaní zvukov. Žiaci použili toto 

programovacie prostredie na počítači, pričom aktívne využívali rôzne klávesové skratky. Pre 

prostredie ALAN sme vytvorili metodický materiál, ktorý sme so žiakmi iteratívne overili. 

Počas overovania metodického materiálu sme si všimli nasledujúce miskoncepcie súvisiace 

s konceptom cyklu: 

 Poradie vykonávania príkazov nachádzajúcich sa v tele cyklu. Často sme sa stretli 

s tým, že žiaci chápu opakovanie viacerých príkazov tak, že sa najprv opakuje prvý 



príkaz v tele cyklu, potom ďalší príkaz, pričom cyklus skončí vtedy, keď sa posledný 

príkaz z tela cyklu vykoná v požadovanom počte.  

 Doplnenie príkazu, ktorý patrí za cyklus na koniec tela cyklu. V tabuľke 2 je 

porovnanie žiackeho riešenia (vľavo) a správneho riešenia (vpravo) úlohy, v ktorej 

mali žiaci opraviť časť programu tak, aby sa zvuk gongu zahral štyrikrát. Doplnený 

príkaz je znázornený červenou farbou. 

Tabuľka 2 Porovnanie žiackeho riešenia a správneho riešenia úlohy 

Opakuj 3 krát 

  Zahraj(Gong) 

     Zahraj(Gong) 

Koniec Opakuj 

Opakuj 3 krát 

  Zahraj(Gong) 

Koniec Opakuj 

  Zahraj(Gong) 

 V úlohe, v ktorej bolo úlohou žiakov porovnať dva programy, sa žiakom javili 

nasledujúce dve časti programov uvedené v tabuľke 3 ako rovnaké.  

Tabuľka 1 Porovnanie dvoch častí programov 

Opakuj 5 krát 

  Zahraj(prasa) 

Koniec Opakuj 

Opakuj 5 krát 

   Zahraj(sliepka) 

Koniec Opakuj 

Opakuj 5 krát 

  Zahraj(prasa) 

  Zahraj(sliepka) 

Koniec Opakuj 

V tretej etape výskumu sme so žiakmi overili niekoľko hmatových úloh, ktoré vznikli 

transformáciou problémových úloh posledného ročníka súťaže iBobor. Úlohy zo súťaže 

iBobor boli príliš abstraktné a žiaci si nevedeli písať zmysluplné poznámky, ktoré by im 

pomohli úlohu riešiť systematickým spôsobom. Preto sa riešenie úlohy s využitím hmatových 

pomôcok ukázalo ako veľmi vhodné, nakoľko mohli nevidiaci žiaci pracovať s konkrétnymi 

objektami. Zistili sme, že žiaci nevedia pri riešení úlohy s cyklom dôsledne krokovať riešenie 

len využitím textového editora, ktorý majú k dispozícii na zápis poznámok. Je úlohou 

učiteľov informatiky, aby túto zručnosť u nich pestovali na hodinách pri riešení podobných 

úloh. Hmatové aktivity boli pre žiakov zábavným spestrením vyučovacích hodín. Považujeme 

ich za nevyhnutnú súčasť prípravy žiakov na súťaž iBobor, v kombinácií so zápisom postupu 

riešenia v textovej podobe. 

V poslednej etape výskumu sme realizovali niekoľko vyučovacích hodín, počas ktorých sme 

pracovali s fyzickým programovacím jazykom Torino. Podobne ako prostredie ALAN, aj 

jazyk Torino je založený na programovaní zvukov, pričom žiaci zapájajú fyzické príkazové 

moduly a vytvárajú tak program. Pri fyzickom programovacom jazyku žiaci nepotrebovali 

využívať počítač. Počas realizácie vyučovacích hodín sme zistili nasledujúce skutočnosti: 

 Žiakom sa práca s fyzickým programovacím jazykom veľmi páčila. Rýchlo si osvojili 

prácu s modulmi. 



 Pri používaní cyklov sme si všimli, že niektorým žiakom spočiatku robilo problémy 

uvedomiť si, kedy zapojiť sekvenciu príkazov pred cyklus. 

 Limitovaný počet príkazových modulov v jazyku malo motivujúci vplyv na používanie 

cyklov. Žiaci zvažovali, kedy je výhodné cyklus použiť a kedy nie. Uvedomovali si 

napríklad, že ak treba opakovať dva príkazy, tak sa neoplatí použiť modul cyklu. 

 Fyzický programovací jazyk je vhodný na prácu vo dvojici. Žiaci môžu na tvorbe 

programu lepšie spolupracovať, ako pri použití textového jazyka. Väčšia skupina nie je 

vhodná, pretože si každý žiak potrebuje ohmatať zapojenú sekvenciu modulov. 

 Používanie vnorených cyklov bolo náročné. Ak to bolo možné, žiaci uprednostňovali 

riešenia bez nich. 

 Programovanie melódií bolo náročné pre žiakov, ktorí neboli hudobne nadaní. 

Väčšinou uprednostňovali radšej programovanie riekaniek a krátkych príbehov. 

Žiačke A viac vyhovovala práca s fyzickým programovacím jazykom. Nakoľko je hudobne 

nadaná, programovanie zvukov by mohlo byť pre ňu primeranou formou, v ktorej by mohla 

rozvíjať svoje programátorské zručnosti. Táto žiačka však nemala výraznejšie problémy ani 

pri práci s prostredím ALAN a pri riešení úloh zo súťaže iBobor dosahovala nadpriemerné 

výsledky. Pre žiačku B považujeme za primerané striedanie viacerých foriem výučby 

programovania, nakoľko v jej prípade nebolo možné zaťažovať žiačku monotónnou 

činnosťou. Práca s prostredím ALAN bola pre žiačku pomerne náročná. Vypracovanie 

súťažných úloh súťaže iBobor bolo pre túto žiačku náročné vzhľadom na limitovaný čas. 

Primeranou formou by mohla byť kombinácia programovania v prostredí ALAN a hmatových 

aktivít, aby bolo možné striedať prácu s počítačom a mimo neho. Žiak C uviedol, že mu viac 

vyhovovala práca v prostredí ALAN. Zapájanie modulov fyzického programovacieho jazyka 

považoval za náročné. Tento žiak potrebuje pracovať v skupine, preto je pre neho vhodnou 

formou aj využitie hmatových aktivít. Žiak D je všestranne zameraný, rovnako ako žiačka A, 

preto nemal výrazné problémy so žiadnou z uvedených foriem výučby programovania. Je tiež 

súťaživý, preto sú pre neho vhodné tie formy výučby programovania, pri ktorých môže 

spolupracovať a súperiť s ostatnými spolužiakmi. Žiačka E si najviac obľúbila prácu 

s fyzickým programovacím jazykom. Je zvyknutá pracovať v skupine a je aj veľmi 

komunikatívna. Nakoľko má záujem o hudbu, programovanie s fyzickým programovacím 

jazykom jej zaručilo dostatočné možnosti na programovanie hudobných sekvencií.  

Vo všeobecnosti vnímame nami overené formy zavádzania konceptu cyklu do programovania 

takto: 

 Súťažné úlohy súťaže iBobor zamerané na použitie cyklu sú zväčša veľmi abstraktné, 

ak si žiaci nedokážu efektívnym spôsobom zapisovať stav po jednotlivých iteráciách. 

Neznamená to, že sa žiaci nemajú zúčastňovať súťaže, ale je potrebné, aby sa pred 

súťažou stretli s typovo podobnými úlohami a naučili sa pri ich riešení používať 

poznámky. 

 Hmatová forma súťažných úloh je vhodná na spestrenie hodín informatiky a mohla by 

byť užitočným doplnkom k bežnej forme súťaže. 

 Prostredie ALAN považujeme za vhodné prostredie pre tých žiakov, ktorí sa ešte 

s programovaním nestretli. Je však potrebné, aby sa vedeli orientovať na klávesnici 

a aby ovládali základnú prácu s priečinkami. 



 Fyzický programovací jazyk Torino sa nám javí ako vhodná forma na výučbu 

programovania žiakov už v nižšom veku. Ovládanie modulov jazyka je pomerne 

intuitívne a konštrukcia cyklu je v ňom relatívne jednoduchá na pochopenie. Treba 

však poznamenať, že limitujúci počet modulov môže, ale aj nemusí motivovať žiakov 

k aktívnemu využívaniu konštrukcie cyklu v programoch.  

Programovacie prostredia ALAN a Torino považujeme za mimoriadne vhodné pre 

nevidiacich žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania aj z toho dôvodu, že sú príbuzné 

blokovým (kartičkovým) programovacím jazykom. Žiaci sú tak uchránení pred zbytočnými 

syntaktickými chybami a môžu sa sústrediť na algoritmizáciu. V neposlednom rade, 

programovacie prostredia ALAN a Torino umožňujú žiakom, aby sa učili programovať 

konštrukcionistickým spôsobom v zmysle Paperta (1993), ktorý sa čoraz viac uplatňuje vo 

vzdelávaní žiakov. 

Záver 
V našom dizertačnom výskume sme sa venovali výučbe programovania nevidiacich žiakov. 

Úzko sme sa zamerali na konštrukciu cyklu, ktorú považujeme za veľmi dôležitú, no zároveň 

náročnú pre žiakov. Prostredníctvom rôznych prístupov sme nevidiacim žiakom umožnili, aby 

sa aj oni mohli stretnúť s týmto konceptom požadovaným aj štátnym vzdelávacím 

programom. Hlavným cieľom práce bolo porozumieť procesu zavádzania pojmu cyklus do 

vyučovania programovania nevidiacich žiakov ZŠ. Zistili sme, aké miskoncepcie sa u 

nevidiacich žiakov vyskytujú pri riešení úloh zameraných na použitie cyklu. Taktiež sme 

navrhli, implementovali a overili učebné postupy a vzdelávacie aktivity pre zavedenie 

konceptu cyklu v programovaní a ozrejmili, aké sú ich výhody respektíve nevýhody. 

Konštatujeme teda, že cieľ práce sme splnili. Za ďalší prínos práce považujeme nielen 

sprístupnenie informatickej súťaže iBobor nevidiacim žiakom, ale aj vytvorenie metodického 

materiálu k prostrediu ALAN, ktoré je pre nevidiacich žiakov prístupné v maximálnej možnej 

miere. Veríme, že naša práca priniesla nový pohľad do oblasti výskumu vo vzdelávaní 

nevidiacich žiakov, pretože sme presvedčení o tom, že aj títo žiaci majú rovnaký potenciál 

ako ich zdraví rovesníci. Mali sme možnosť pracovať s výnimočnými, motivovanými 

a programátorsky zručnými žiakmi a bude pre nás nesmierne zaujímavé sledovať, či sa títo 

žiaci budú aj naďalej zaujímať o programovanie. 
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Summary 
In our dissertation, we focused on programming teaching of the lower secondary blind pupils. 

Programming is an important part of informatics. Teachers are being put under increasing 

pressure to ensure quality education for pupils in this area. Even in the case of the blind 

pupils, they need to develop their programming skills in a way that is accessible to them. The 

aim of this work was to understand the process of introducing concept of iteration into the 

programming to the blind pupils in lower secondary school. We used qualitative research 

methods in order to find out what misconceptions are encountered in blind learners in solving 

iteration-related tasks. We have designed, implemented and verified teaching practices and 

learning activities aimed at introducing a concept of iteration for teaching programming to the 

blind pupils. 

 


